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Cena 33 Kč / 1,63 €

AKCE LISTOPAD - PROSINEC 2014
Akce platí od 1.11.2014 do 31.12.2014 na území České republiky! Platí do vyprodání zásob.
Uvedené ceny a výše slev se vztahují k zákaznickým cenám. Ceny jsou včetně DPH.

Imunitní variace

A
B
C

A

100 Kč

1x T CD4 IMUSEROL
1x kapky dle výběru

B

100 Kč

1x T CD4 IMUSEROL
1x kosmetika dle výběru

C

200 Kč

1x T CD4 IMUSEROL
1x kapsle dle výběru

Ušetříte až

596 Kč
Ušetříte až

481 Kč
Ušetříte až

704 Kč

Akce platí pro všechny přípravky ve formě kapek a Astofresh tablety.
Akce platí pro všechny kosmetické přípravky včetně Diolift hydrogelu.
Akce platí pro všechny přípravky ve formě kapslí.
Nevztahuje se na nákup 2ks T CD4 Imuserol.

OD LISTOPADU
DO LEDNA
Velká hra:

1x Eurovíkend v ceně 30 000 Kč
3x Eurovíkend v ceně 20 000 Kč
5x Relaxační víkend v ceně 5 000 Kč

SOUTěžTE S DIOChI
Soutěž probíhá od 1. 11. 2014 do 31. 01. 2015 na území České republiky.

www.diochi.cz | info@diochi.cz | +420 267 215 680

Týdenní soutěže: (13 kol)

1x dárkový poukaz Diochi v hodnotě1 500 Kč
1x dárkový poukaz Diochi v hodnotě 1 000 Kč
1x dárkový poukaz Diochi v hodnotě 500 Kč
30x dárkový poukaz Diochi v hodnotě 200 Kč

Informace o akcích platných na území Slovenské republiky získáte na www.diochi.cz nebo diochi@diochi.sk

editorial

Inspirace pro radostný život

Vydává: Diochi spol. s r.o.
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
IČ: 27087468
Generální ředitel:
Štefan Novák
Šéfredaktorka:
Blanka Neoralová
blanka.neoralova@diochi.cz
Redakční rada:
Vladimír Ďurina
Roberto Carlos Gomez Colman
Štefan Novák
Grafické zpracování:
Vlasta Ramplé
Stálí spolupracovníci:
Mgr. Vít Černý
Vladimír Ďurina
MUDr. Lenka Hodková
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
MUDr. Zuzana Krausová
Ing. Radka Moudrá
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Jana Štrbková
Terezie Zemánková
Marketing, inzerce:
inzerce@diochi.cz
Poštovní adresa redakce:
Sféra – Diochi spol. s r.o
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
Tel.: +420 267 215 680
Fax: +420 267 215 658
vychází jako měsíčník
Předplatné zajišťuje společnost SEND
Cena předplatného na 1 rok 299 Kč/14,70 €
Cena: 33 Kč/1,63 €
Telefon pro objednávky:
+420 225 985 225, +420 777 333 370
E-mail: predplatne@diochi.cz
www.send.cz
Objednávky starších výtisků:
predplatne@diochi.cz
Rozšiřuje PNS a.s. (ČR)
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. (SR)
Bez svolení vydavatele nelze rozšiřovat
publikované materiály (nebo jejich části) ani
fotografie. Nevyžádané rukopisy, fotografie
a kresby se nevracejí.
Vydavatel nenese zodpovědnost za případné
následky nesprávného použití zveřejněných
léčebných návodů a receptur.
Za příspěvky zodpovídají autoři, obsah
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Foto, není-li uvedeno jinak: thinkstock.com
Registrováno MK ČR pod č. E-15 503,
ISSN: 1214-9454
Tisk: Tiskárna Libertas a.s.

„Kdybych já měl
padesát tři minuty
nazbyt, řekl si malý
princ, šel bych docela
pomaloučku ke
studánce...“
Milí čtenáři,
Čas letí jako voda a ta redakční mi připomíná
vodopády. Než otočíte dvě stránky ve Sféře, už
na vás čeká nová. Za okny vídáváme většinou
mlhu, zato když se rozpustí, svět se rozzáří
červenou, zlatou, žlutou, oranžovou, rudou...
To stromy si přichystaly sváteční roucho
na rozloučenou, než se uloží ke spánku.
Možná, že brzo budeme moci přivítat
i Martina na bílém koni.
A zároveň se v dálce ozývají opatrné krůčky.
To se zlehýnka přibližují Vánoce...
Někomu může připadat, že sotva vytáhl
poslední zapíchnuté jehličí z koberce,
(to jsme většinou my, kteří už něco
pamatujeme), někomu, že uplynula celá věčnost
(ani věčnost, zdá se, netrvá věčně) a jsou tu.
Venku na ulicích blikají zářivé hvězdy, vločky,
zvonečky, obchody se blyští nejrůznějšími
ozdobami, doma se se začínají blyštět okna,
kliky a čerstvě vyleštěné sváteční skleničky.
Vzduchem se line vůně vanilky, skořice,
františků, vymydlených Františků...
Touhle dobou se na ně já osobně nejvíc těším.
Novodobé chrámy hojnosti či snad marnosti
už sice svítí do daleka a halekají na nás:
„Přistupte blíže, nabízíme zboží nevídané
a slevy neslýchané!“ Ale přeci jen, vánoční
mumraj teprve nabírá dech a ještě neútočí
v plné síle. Kouzlo Vánoc má šanci ještě
problesknout.
Vánoce... Někdy si říkám, proč se pro mnoho
lidí stávají noční můrou. Herodes už je pár
let po smrti, Ježíš vstal z mrtvých a my máme
příležitost zastavit se v celoročním shonu
a užívat svátečních chvil.
Místo toho se většina z nás roztočí ještě
rychleji. Máme málo peněz, času, dárků, kliky
se málo lesknou... A my jsme nevrlí až hrůza,

křičíme na sebe, až se k nám Ježíšek pomalu
bojí vůbec nakouknout.
Každé ráno máme dvě možnosti. Mračit
se nebo se usmívat. Mít problémy nebo
úkoly k vyřešení. Neberme si věci osobně
a nehádejme se se všemi lidmi, kteří se k nám
odváží přiblížit. Nebudou nám padat z rukou
vajíčka, děti budou k zulíbání, bližní snesitelní
až milí a venku bude padat poetický snížek.
Podle psychologických výzkumů je dokázáno,
že když se na někoho usmíváme, ten druhý
se na nás začne většinou také usmívat. Když
uděláme někomu radost, vrací se k nám
od vzdálených břehů zvětšená.
Než Vánoce budou skutečně ve dveřích, mám
pro vás několik dobrých zpráv:
1.
2.
3.
Sem si prosím dopište sami, co vás hezkého
potkalo v letošním roce. Kdyby náhodou
nebylo úplně veselo, vzpomeňte na svůj
seznam.
Přeji vám barevný, zasněžený, vlídný
a neuspěchaný listopad.
Blanka Neoralová
blanka.neoralova@diochi.cz
šéfredaktorka

Příští číslo vychází 2. 12. 2014
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KARLOVY VARY
6. 11. 2014 17−19 hod.
Alžbětiny lázně (Lázně č. 5),

Společenský sál, Smetanovy sady 1145/1.
Info u vedoucí Klubu Karlovy Vary
paní Jandové tel: 776 676 898

Diagnostika: Vladimír Ďurina
ČESKÝ TĚŠÍN
13. 11. 2014 16−18 hod
Hotel Piast
Diagnostika: Vladimír Ďurina

PRAHA
24. 11. 2014 14−18 hod.
Praha 1, Politických vězňů 15, 1. patro
Diagnostika: Vladimír Ďurina
25. 11. 2014 10−13 hod.
Praha 1, Politických vězňů 15, 1. patro
Diagnostika: Vladimír Ďurina
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Zrcadla zdraví

SKRÝVÁ SE
GÉNIUS
V KAŽDÉM Z NÁS?

Kalendář akcí DIOCHI

4

OČI

fotoreportáž
BYLI JSME PŘI TOM

TRNAVA
17. 11. 2014 9–17 hod.
Hlavná 31
Jesenné inšpirácie,
Přednášejí:
Vladimír Ďurina,
MUDr. Lenka Hodková,
MVDr. Elena Jandová
ŠKOLA DIOCHI
Nový cyklus vzdělávání
Přednášejí:
MUDr. Lenka Hodková
Vladimír Ďurina
Lektoři Diochi
Více na www.diochi.sk

DIOCHI
AKADEMIE

17–19. 10. 2014 ve Sloupu
v Moravském krasu
Diochi akademie to byla
přímo smršť poznatků, zážitků,
dojmů... V nabitém programu
se účastníci na úvod seznámili
v přednášce Vladimíra Ďuriny
s novým přípravkem Tromboserinem, který bude již brzy
slavnostně uveden. Přednáška
pokračovala ve vysvětlování
principů, na kterých fungují
bioinformační přípravky Diochi.
Dále jsme se mohli poučit
o funkci a nemocech krve
v přednášce MUDr. Lenky
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Další rostlina do herbáře

Jistě k nezapomenutelným zážitkům patří návštěva Sloupsko-šošůvských jeskyních, které ohromily
svou velebností.
Nadupaný sobotní program pokračoval možností
meditace v přírodě a následně přechodem přes
žhavé uhlí pod vedením Josefa Šálka. Převážná
část účastníků skutečně přes žhavé uhlí přešla.
Blahopřejeme k odvaze!
Neděle byla ve znamení přednášky prof. Ing. Ladislava Kokošky, Ph.D. o účincích léčivých bylin
v přípravcích Diochi.

Hodkové. František Novotný nás seznámil s 5 elementy, které je dobré vzít do úvahy při stravování.
Velmi oblíbenou částí programu se stala Reflexní
diagnostika Vladimíra Neruda.
Ke své přednášce přidal ještě dva večery, při
kterých neodolatelně, s velkou dávkou pochopení pro všechny „bolístky“ i svěžího brněnského
humoru přímo na místě vysvětloval, napravoval,
ukazoval... Podle bohatých zkušeností Vladimíra
Neruda přípravky Diochi skvěle doplňují reflexní
diagnostiku.

Účastníci z letošní Akademie ve Sloupu na Moravě odjížděli s hlavami plnými nových vědomostí
a zároveň s taškami plnými přípravků Diochi, aby
získané poznatky mohli hned uvádět do praxe.
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kaleidoskop

CO NOVÉHO
VE VESMÍRU
To nám to uteklo! Už více než dva roky se pohybuje na Marsu
nejsložitější přístroj, jaký kdy poslali lidé na jinou planetu. Rover
Curiosity přistál na rudé planetě 6. srpna 2012 a nezahálel. Z místa přistání se vydal na cestu a koncem září začala nejočekávanější
část jeho mise – sběr vzorků. Na úpatí pět a půl kilometrů vysoké
hory Mount Sharp provedl první ostrý vrt. Odebrané vzorky pak
Curiosity analyzuje na vlastním laboratorním zařízení a výsledky
zašle vědcům na zem.
Téměř současně v době, kdy Curiosity pořizuje první vzorky hornin z Marsu, se k téže planetě přiblížila americká kosmická sonda
MAVEN, která má zkoumat horní atmosféru rudé planety. Sonda
je nyní na oběžné dráze Marsu a jako vůbec první pozemské zařízení tohoto druhu mapuje horní vrstvy atmosféry.
Pouhé dva dny po americké sondě MAVEN vstoupila na oběžnou dráhu Marsu indická sonda Mars Orbiter Mission (MOM).
Na oběžné dráze rudé planety by MOM měla studovat především atmosféru a sledovat stopy metanu; ten by mohl být biologického původu, tedy pokud na Marsu někdy existoval život.
Sonda na své palubě nese pětici vědeckých přístrojů, fotometr
pro detekci vodíku a oxidy deuteria, senzor pro detekci metanu,
hmotnostní analyzátor, infračervený spektrometr a fotoaparát
s vysokým rozlišením.

Tolik tedy zprávy z Marsu. Ale i jinde ve vesmíru se dějí věci. Jistě
historickou událostí bude první pokus přistát na kometě. O přistání na kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko se pokusí sonda
Philae již 12. listopadu 2014. Držme palce, ať se to podaří!
Při této příležitosti nemohu nevzpomenout český vědeckofantastický dobrodružný film Na kometě, který roku 1970 natočil režisér Karel Zeman podle stejnojmenného románu francouzského
spisovatele Julese Verna. V tomto příběhu je malé území v severní
Africe odtrženo po srážce s kometou od Země a řítí se s kometou
vesmírem. Tehdy jsme se tomu v biografu jenom usmívali.
V současné skutečnosti nejde o katastrofickou sci-fi, ale o plánovanou akci lidí, kteří se díky svému umu „dotýkají vesmíru“ .

UŽITEČNÉ
NAPODOBOVÁNÍ
PŘÍRODY

foto: thinkstockphotos.com

Při vývoji nových předmětů, technologií a postupů jsme často
svědky toho, že je vhodné vzít si příklad z přírody. Nejinak tomu
bylo i v případě snahy o zmenšení přenosu nozokomiálních
(nemocničních) infekcí, které mají na svědomí značné množství nežádoucích účinků ve zdravotnictví a také nemalé dopady
na ekonomiku lůžkových zařízení.
K přenosu nozokomiálních infekcí přispívá bakteriální kontaminace (znečištění) povrchů ve zdravotnických zařízeních.
Může to být povrch nemocničního nábytku, klik u dveří, zařízení
na operačním sále anebo podlah a stěn nemocničních pokojů.
Chemické čisticí prostředky, které se používají k jejich dezinfekci, obsahují často zdraví škodlivé chemikálie.
Jako jedna z cest, která by mohla snížit výskyt nozokomiálních
infekcí ve zdravotnických zařízeních je vhodná úprava povrchů.
Ukázalo se, že v boji proti odolným baktériím (např. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas
aeruginosa) v nemocnicích může být použit materiál Sharklet,
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DEJTE SI
KÁVU
A ŠLOFÍKA
Poslední studie ukázaly, jak čtvrthodinka
spánku po vypití šálku kávy pomáhá velmi
dobře vypořádávat se s úkoly, které před
nás staví zbytek dne. Píše o tom italský deník Corriere della Sera. Kofein a spánek jsou
podle těchto studií vzájemně se doplňující
protiklady.
Káva a po ní odpočinek po dobu 15–20 minut je kombinace, která umožní člověku, aby
zůstal bdělý a čilý po zbytek dne. Vědci z britské Loughboroughské univerzity podrobili
zkoumání osoby, které se v noci nevyspaly,
aby zjistili, jak nejlépe stimulovat bdělý stav
a rychlost reflexů. Ze všech způsobů, jimiž se
vědci snažili čilost zkoumaných lidí probudit,
včetně pobytu na čerstvém vzduchu, zvítězil
šálek kávy doplněný čtvrthodinkou spánku.
Poznatky britských vědců potvrdila studie
expertů z Japonska, kteří navíc prokázali, že

který napodobuje žraločí kůži. Materiál má
mikroskopické hřebeny a drážky, v nichž se
nedrží bakterie, které jinak mají sklon zůstávat na povrchu materiálů používaných
v nemocnicích. Vzorek baktérií kmene Staphylococcus aureus odolného proti antibiotikům byl nastříkán na povrch Sharkletu
při imitaci lidského kýchnutí. Na Sharkletu
se udrželo o 94 % méně bakterií než na rovném povrchu!
„Žraločí kůže sama o sobě není anti–
mikrobiální povrch, spíše vypadá jako
vysoce adaptovaná ohledně odolnosti
vůči přilnutí živých organismů, jako jsou
řasy a korýši,“ vysvětluje výzkumník Ethan
Mann ze Sharklet Technologies..
Samozřejmě je předčasné jásat nad novým vynálezem, než proběhnou veškerá
potřebná šetření, která musí být provedena před jeho uvedením každodenního
provozu. Nicméně je třeba si uvědomit
význam vynálezu ve světle statistik. Údaje
z Velké Británie hovoří o tom, že v důsledku
nozokomiálních infekcí zde umírá na 5000
pacientů ročně a dalších 100 000 prodělá
závažné infekční komplikace.
Mgr. Vít Černý

SEMÍNKA CHIA
POTRAVINA
ZDĚDĚNÁ
OD AZTÉKŮ

tato trochu podivná kombinace podporuje paměť, a to více než samotný krátký spánek.
Jak je to možné? Kofein musí projít celým trávicím traktem a přejít do krevního oběhu, a tak
potřebuje asi 20 minut, aby dospěl do mozku.
Zaplnit tuto časovou mezeru je tedy vhodné
krátkým spánkem.
To vše má co do činění s adenosinem, významnou chemickou sloučeninou podílející se
i na spánku. Podle posledních studií totiž tento
neuromodulátor navozuje spánek s pomalými
vlnami, čili ten nejhlubší. Probudit se prudce
z tohoto spánku je velmi obtížné. Adenosin
způsobuje, že se cítíme po příliš krátkém odpočinku unavení. A káva je inhibitor adenosinu.
Káva „vyplní“ receptory v mozku, které jsou normálně „obsazeny“ molekulou adenosinu. V praxi kofein soutěží – a úspěšně – s adenosinem
o prostor v mozku. Brání tedy nástupu spánku.
Ano, ale zde vstupuje do hry oněch 20 minut.
Krátký spánek tak končí přesně tehdy, kdy začíná působit kofein.
Nezáleží na tom, jestli se člověku během čtvrt
hodinky nepodaří dosáhnout hlubokého spánku, je to dokonce lepší. Stačí si jen lehce zdřímnout a dosáhnout mikrospánku. Avšak pozor:
krátký spánek by neměl překročit 15, nejvýše
však 20 minut. Spíme-li déle než 30 minut, můžeme upadnout do hlubšího spánku, z něhož
se budíme jako omámení, je zpomalená aktivita prefrontální mozkové kůry, která se podílí
na komplexních poznávacích funkcích. Může
trvat až půl hodiny, než se zcela probereme.
Pamatujme si tedy zvláště teď, kdy nastává
dlouhé období pracovní aktivity po prázdninách a dovolených: to nejlepší, co můžete
po šálku kávy udělat, je dát si šlofíka.

Semínka chia („čia“) jsou drobnými semínky šalvěje hispánské (salvia
hispanica), jejichž původní domovinou je Latinská a Střední Amerika. Semínka chia patřila do skupiny
4 nejdůležitějších potravin Aztéků,
spolu s fazolemi, amarantem a kukuřicí. Důležitost semínek chia v životě latinsko-amerických národů
podtrhuje také skutečnost, že byla
používána i jako měna – tržní plodinou byla např. v Mexiku do doby cca
900 před n.l.
Chia semínka jsou vhodnou součástí jídelníčku osob s onemocněním
srdce, krevního oběhu nebo se zvýšeným LDL cholesterolem a samozřejmě slouží jako skvělá podpora zdraví.
5 HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ JÍST
CHIA SEMÍNKA:
1. Chia semínka jsou plnohodnotnou komplexní potravinou
Nejenom, že mají více omega-3
mastných kyselin, než jakékoli jiné
přírodní zdroje, ale jsou i plná antioxidantů, vápníku, bílkovin, vlákniny a mnoha dalších vitamínů
a minerálů.
2. Chia semínka dodávají energii
Chia vám poskytnou dávku energie, která vás bude doprovázet
několik hodin, podobně jako aztéckým bojovníkům, které jediná
lžíce udržela aktivní a ve střehu
po celý den.
3. Chia semínka zabraňují přejídání
Vzhledem k tomu, že chia semínka absorbují poměrně velké
množství vody a současně mají
hodně rozpustné vlákniny, pomáhají velice pozvolna uvolňovat
energii z nerafinovaných sacharidů do krevního oběhu.
4. Chia semínka jsou lehce stravitelná
Lidské tělo může trávit chia semínka velice snadno. Semínka
pomáhají i k trávení dalších potravin tím, že obsahují velké množství
vlákniny (asi 7 g v porci).
5. Chia semínka se snadno připravují i skladují
Chia semínka se dají používat
do koktejlů, polévek, kaší, krekrů
a dezertů. Jsou také skvělým zahušťovadlem. Nejsou náročné na skladování a vydrží v suchu dlouhou
dobu, aniž by se kazila.
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KREV
a její nejčastější onemocnění
autor: MUDr. Lenka Hodková

Krev je čirá
neprůhledná
tekutina. Obsahuje
krevní elementy
a plazmu. Mezi
krevní elementy patří
červené krvinky
– erytrocyty, bílé
krvinky – leukocyty
a krevní destičky –
trombocyty. Plazma
tvoří více než
polovinu objemu
krve, červené krvinky
méně než polovinu
a bílé krvinky
a krevní destičky
zaujímají minimální
objem.
8
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rev je hustá tekutina. Má 4 – 5krát vyšší vis- Jaké jsou funkce krve?
kozitu než voda. Viskozita je dána poměK těm nejdůležitějším patří přenos dýcharem tekuté a pevné složky. Vzestup visko- cích plynů. Kyslík roznáší krvinky z plic do tkázity vede k pomalejšímu proudění krve tkáněmi, ní a z tkání naopak odnáší CO₂ (oxid uhličitý)
ke zvýšení nároku na srdce a také ke zvýšenému do plic, odkud je vydechován do ovzduší. K dalsklonu k tvorbě sraženin – trombů.
ším funkcím patří transport živin, minerálů a viNormální krev má tendence ke srážení, zejmé- tamínů, stejně tak katabolitů (zplodin látkové
na při kontaktu s venkovním prostředím. Pokud přeměny). Díky krvi dochází také k přenosu tepla.
chceme odebrat krev na vyšetření, pak je potřeba Podílí se na udržování homeostázy, tedy udržeučinit ji nesrážlivou. K tomu použijeme antikoa- ní stálosti vnitřního prostředí. Další významnou
gulancia – například citronan sodný. Díky němu funkcí je udržování imunity. Díky vlastnostem
se krvinky udrží v plazmě ve formě suspenze. krve organizmus dokáže zastavit krvácení naV suspendovaném stavu jsou udržovány díky příklad při poranění, čemuž se říká hemostáza.
zápornému náboji na svém povrchu, vzájemně Vlastnímu srážení pak koagulace.
se odpuzují. Pokud je pozorujeme
ve zkumavce, uvidíme, jak
Krevní plazma
volně klesají ke dnu. Nad
Krevní plazma je slabě nažloutlá průSedimentace
nimi zůstává čirá plazma.
hledná tekutina. Po požití tuků se mléčstoupá při infekčních
Za jednu až dvě hodiny
ně zakalí. Tvoří 5 % tělesné váhy, to
chorobách (zejména díky
se zjišťuje, jak velký
znamená, že 70kg člověk má asi 3,5 l
zmnožení fibrinogenu
sloupec plazmy zůstal
plazmy. Plazmatické pH se pohybua globulinů). Také
nad krvinkami. Tomuje v rozmezí 7,35–7,45, to znamená
stoupá při snížení počtu
to jevu se říká sedimenod
neutrality mírný posun k zásačervených krvinek – při
tace erytrocytů a patří
ditým
hodnotám. Obsahuje 91–92 %
takzvané anémii.
k jednomu ze základních
vody, 8–9 % rozpuštěných látek – nejvíce
laboratorních vyšetření.
bílkovin (6–8 %) a nízkomolekulárních lá-

listopad 2014

25/10/14 16:54

krvinky dokáží deformovat, aby vlásečnicemi
prošly. Mladé krvinky mají tuto vlastnost lepší,
staré snáze praskají a zanikají. Povrch krvinek
usnadňuje difúzi krevních plynů – kyslíku a oxidu uhličitého. Červené krvinky mají fyziologicky různou velikost, najdeme mezi nimi krvinky
menší – mikrocyty a větší – makrocyty. Tomuto
jevu se říká fyziologická anizocytóza. Počet červených krvinek se u muže a ženy liší. Muž jich
má 4,3 – 5,3 milionu na 1 ml, žena 3,8 – 4,8 milionu na 1 ml. Vzestup nad horní mez se označuje
polycytémie (polyglobulie), pokles pod dolní
mez anémie. Červená krvinka obsahuje 60 %
vody a 40 % sušiny, z toho 90 % sušiny zaujímá
hemoglobin – červené krevní barvivo. HemoNárazníky krve – elektrolyty
Elektrolyty krevní plazmy jsou sodík (Na), globin váže kyslík, umožňuje tak transport plynů
a slouží jako nárazníkový systém
draslík (K), vápník (Ca), chloridy (Cl) a bikarorganizmu, to znamená, že
bonáty (HCO₃). Elektrolyty plazmy určují její
Červená
pomáhá udržet pH krve.
objem. Vážou na sebe vodu a to podle konkrvinka žije
Existují dva typy hecentrace iontů (elektrolytů). Plazmatické
110–120 dnů.
moglobinu – fetální
bílkoviny jsou rovněž velmi důležité. VešNeustále se vytvářejí
(u plodu), který váže
kerá plazma jich obsahuje 200 g. Existuje
nové krvinky a staré
o 20–30 % kyslíku
30 druhů bílkovin. Dělí se na čisté bílkozanikají. Tento proces
více než hemoglobin
viny, ty dále na albuminy, alfa 1 globuliny,
je v rovnováze.
dospělý. Hemoglobin
alfa 2 globuliny, beta globuliny, fibrinogen,
do tkání přináší kyslík
a na komplexy s tuky – lipoproteiny, a s cuka v tkáních navazuje oxid
ry – glykoproteiny. Všechny mají pro organiuhličitý, který odnáší do plic,
zmus významné funkce. Většina plazmatických
bílkovin vzniká v játrech (všechny albuminy, odkud je vydýcháván. Hemoglobin s navázafibrinogen + 60 – 80 % globulinů), ostatní – ným CO₂ se nazývá karbaminohemoglobin.
gama globuliny vznikají v imunokompetentních Hemoglobin dokáže navázat i oxid uhelnatý
buňkách. Zajišťují funkce nutriční, dále funkci (například při otravách), tomuto komplexu se
transportní (přenos důležitých látek včetně kys- říká karboxyhemoglobin. Není schopen potom
líku a oxidu uhličitého), osmotickou – díky nim přenášet kyslík.
Od třetího týdne embryonálního vývoje se
dochází k přesunu tekutin mezi plazmou a tkáňovým mokem. Dále plní funkci nárazníkovou, krvinky vytvářejí ve stěně žloutkového vaku,
díky ní vyrovnávají pH organizmu. Jsou nástro- od 6. týdne se zapojují do krvetvorby játra,
jem humorálních imunitních reakcí. Díky nim v menší míře slezina, a od 20. týdne se začínají
červené krvinky tvořit v červené kostní dřeni.
probíhá i srážení krve.
Mezi další látky, které se vyskytují v krevní Tato tvorba postupně zesiluje a v játrech a sleziplazmě, patří bílkoviny, nebílkovinný dusík ně slábne. Po narození se vytvářejí krvinky již vý(močovina, kyselina močová, aminokyseliny, hradně v kostní dřeni (u novorozenců je veškerá
kreatinin, amoniak, bilirubin), celkový bilirubin, glukóza, lipidy (triglyceridy, fosfolipidy,
cholesterol, volné mastné kyseliny).
tek. Plazma se stýká s tkáňovým mokem v místě
krevních vlásečnic. Výměna mezi nimi probíhá
rychle – během jedné minuty se vymění více než
70 % plazmy. Stěna vlásečnic propouští hlavně
vodu a nízkomolekulární látky, málo bílkovin.
Tkáňový mok je tedy chudý na bílkoviny. K látkám rozpuštěným v plazmě patří anorganické
elektrolyty a bílkoviny, které určují vlastnosti
plazmy. Ostatní látky rozpuštěné v plazmě její
vlastnosti ovlivňují málo. Patří k nim živiny
transportované krví, dále vitamíny, hormony,
enzymy, produkty metabolizmu, jako jsou kyselina mléčná, a nakonec i odpadní látky.

Nositelé kyslíku

Červené krvinky vznikají a vyvíjejí se v krvetvorné tkáni (ztrácejí postupně jádro, mitochondrie a ribozomy). Mají tvar bikonkávního disku – z obou stran promáčklé.
Tento tvar jim zajišťuje větší povrch
než koule stejného objemu. Navíc lépe procházejí krevním
řečištěm, i těmi nejtenčími vlásečnicemi, které
mají menší průměr,
než je průměr krvinky. Díky tomuto tvaru se

Funkce
bílých
krvinek
Funkce bílých krvinek spočívá zejména v obraně organizmu proti infekci. V různých částech těla jsou trvale přítomné mikroorganismy, které
nám nevadí, organizmus je schopen
zabránit jejich průniku. Jsou přítomné zejména na kůži, v dýchacích
cestách, dutině ústní, močových cestách, spojivkovém vaku, tlustém střevu. Obrana organizmu pak spočívá
ve třech mechanizmech. První tvoří
leukocyty, druhý systém tkáňových
makrofágů a třetím mechanizmem je
lymfatická tkáň. Existují dva způsoby,
kterými dochází ke zničení škodliviny. První způsob je fagocytóza
a intracelulární ničení, tedy pohlcení
škodliviny bílou krvinkou dovnitř
s následným chemickým zničením.
Druhým způsobem je tvorba protilátek. Každý typ bílých krvinek má
svoji funkci.
 Neutrofily mají segmentované
jádro, podle počtu segmentů určujeme stáří krvinky. Nejmladšími
vývojovými stadii jsou nesegmentované, takzvané tyče. Zralé pak mají
2–5 segmentů. Pokud dojde ke zvýšení počtu mladších forem, jde o zánět.
Při zvýšeném počtu segmentovaných
krvinek, tedy starších forem, usuzujeme na omezení funkce kostní dřeně. Zvýšený počet bílých krvinek se
označuje jako leukocytóza, snížený
jako leukopenie.
 Monocyty vycestovávají do tkání
a vznikají z nich tkáňové makrofágy,
které mají právě schopnost fagocytózy. Vyskytují se v různých tkáních
organizmu (jaterní kapiláry, kůže
a podkoží, sinusy uzlin, plicní sklípky,
kostní dřeň a slezina).
 Eosinofily stoupají při alergických a parazitárních onemocněních,
dále zneškodňují cizorodé bílkoviny,
fagocytují antigen-protilátka komplex, očišťují tkáně od určitých látek,
přispívají k rozpouštění krevních sraženin.
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 Bazofily produkují heparin, který zabraňuje srážení krve, urychluje odstraňování tuků po požití tučného jídla. Uplatňují se také při vzniku alergických reakcí.
 T lymfocyty po dozrání opouštějí thymus (brzlík) a migrují do lymfatických
uzlin, sleziny. Po setkání s antigenem
(škodlivinou) dochází k další diferenciaci
na lymfocyty odpovědné za rejekci (odloučení) transplantátu, pomáhající T buňky
a suprimující buňky, které potlačují reakce.
Část z nich pak tvoří populaci paměťových
buněk. Ty při opětovném styku s antigenem spustí novou reakci, podstatně rychlejší. Vznikají takzvané CTL (cytolytické)
nebol K buňky – killers – zabíječi. Reakce
se vyvíjí rychle, vrcholí za 48 hodin. Spadá sem kontaktní alergie na šperky, umělá
vlákna, rejekce transplantátu.
 B lymfocyty migrují z kostní dřeně
a obsazují lymfatické uzliny, mandle, horní část dýchacího ústrojí, Payerské plaky
v tenkém střevě, okrsky bílé dřeně sleziny
a apendix. Při setkání s antigenem se začnou dělit a vzniká mnoho plazmocytů,
které produkují protilátky = látkový typ
imunity.

kostní dřeň až do 4. – 5. roku života červená,
pak se mění ve žlutou, která již krvinky netvoří. Červená zůstává pouze v plochých kostech
lebky, pánve, v obratlích, hrudní kosti, v horních koncích kosti pažní a stehenní, v žebrech.
V případě potřeby se žlutá kostní dřeň může
přeměnit zpět na červenou. Červená kostní
dřeň produkuje granulocyty, monocyty (oboje bílé krvinky), trombocyty (krevní destičky)
a erytrocyty (červené krvinky). Všechny mají
původ v jediné buňce, takzvané pluripotentní
buňce kostní dřeně.

rozenec má 18 000–20 000 na 1 ml, zejména
vysoký počet neutrofilů. Počet bílých krvinek
během dne kolísá. Největší kolísání je odpoledne.

Opraváři poranění

Krevní destičky – trombocyty jsou bezjaderná oválná tělíska 2–4 mikrometry velká.
V krvi jich je 100–300 tisíc na 1 mililitr. Vznikají v kostní dřeni z megakaryocytů odštěpením jejich kousíčků. Žijí v krvi 5–11 dní.
Podílejí se také na obraně organizmu, protože
jsou schopné fagocytovat viry nebo jiné částice.
Bojovníci s infekcí
To je pro organizmus velmi výhodné, proBílé krvinky se dělí na granulocyty, které
mají v plazmě velké množství barvitelných tože při jakémkoli drobném poranění, kdy
dojde k poškození kapilár, krev díky
granul, a agranulocyty, které mají
zátce nepronikne mimo cévu.
velké nečleněné jádro. Mezi
Ten, kdo má nedostatek desgranulocyty patří neutroPři poškození
tiček, trpí krevními výronky
fily, eosinofily a bazofily,
cévní stěny se krevní
– takzvanou trombocytopek agranulocytům pak patdestičky začnou měnit,
nickou purpurou.
ří lymfocyty a monocyty.
přilnou k poškozené
Toto bylo úvodní pojedNejvětší z bílých krvinek
stěně, postupně se na
nání
o krvi, v příštím článjsou monocyty, nejmenší
sebe vrství a vytvoří
ku
se
podíváme na nejběžlymfocyty. Počet leukodestičkovou zátku.
nější nemoci, které postihují
cytů je 4000–9000 na 1 ml
krev a její jednotlivé součásti.
u dospělého člověka. Novo-

inzerce

V první polovině listopadu poletí Divoké husy do Chrudimi, aby podpořily
obecně prospěšnou společnost Rytmus.
Rytmus Chrudim poskytuje již 6. rokem sociální služby a sociální rehabilitace.
Podporuje mentálně a duševně nemocné především v oblasti samostatného
bydlení, vzdělávání a zvyšování dovedností.
Společně s Divokými husami můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek
bude použit na pomůcky pro tvorbu nácviku hendikepovaných v oblastech
hospodaření v domácnosti, hospodaření s penězi. Usnadní mentálně
a duševně postiženým cestu k samostatnosti.
Přispět můžete na číslo účtu 27 000 000 /0100, variabilní číslo 430.
V druhé polovině listopadu zamíří Divoké husy do Třeboně, aby tam
podpořily Hospicovou péči svatého Kleofáše.
Hospic sv. Kleofáše je nestátní zdravotnické zařízení poskytující paliativní
lékařskou péči v domácím prostředí. Kromě paliativní péče pomáhá rodinám,

pečujícím o těžce nemocné, prožít klidné a naplněné dny zbývajícího
společného života. Podporuje je při překonávání nelehkého období těsně
po smrti blízkého. Pořádá besedy a vzdělávací akce pro odbornou i laickou
veřejnost o možnostech domácí paliativní péče.
Můžete tedy přispět do veřejné sbírky a spolu s Divokými husami podpořit
Hospic sv. Kleofáše a přispět na zakoupení antidekubitních matrací
a zdravotnického materiálu potřebného pro péči o klienty.
Přispět můžete na číslo 27 000 000/0100, variabilní symbol 431.
Děkujeme všem čtenářům časopisu Sféra, kteří v přispěli na občanské
sdružení Ponton částkou 12 472 Kč. Díky Vám může společnost zakoupit
edukativní pomůcky pro sociálně znevýhodněné děti a zřídit novou učebnu.
Dále přilétly vaše dary ve výši 24 636 Kč pro společnost DEBRA ČR. Přispěli
jste tak na ozdravný pobyt pacientů s nevyléčitelnou nemocí, tzv. nemoc
motýlích křídel. Díky vám se může pobytu zúčastnit více dětských pacientů.

Podpořit nás můžete formou DMS HUSY na tel. č. 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 28,50 Kč.
Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87 777
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
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rozhovor

autor: Nora Chvojková

„Je skrznaskrz ženská - potvora
i světice. Ať si tvrdí, jak chce, že není
čarodějka, kouzlo, jak proniknout
k lidským srdcím, ovládá bezpečně.”
To jsou slova kritika za její
výkon v Mydlibabě.

Luba
SKOŘEPOVÁ

Jaké to tam je?

„Každý si rady
pro svůj život
musí vytvořit
sám. Slova hýbou,
příklady táhnou.“

P

ro mě je vynikající herečkou, která dokáže
ztvárnit jakoukoli roli, bytostí, jež silně působí svým až magickým charismatem, je pro
mě ztělesněním věčného mládí. Podobně jsem si
představovala Čapkovu nestárnoucí Emilii Marty.
Ne však tu unavenou životem, ale naopak Emiliu
neustále se měnící a vzkvétající, která se i ve svých
300 letech stále zajímá o vše kolem sebe.
Luba Skořepová je jedinou herečkou u nás a možná na celém světě, jež ve věku 90 let hraje v několika
divadlech, a to i v Národním. Kromě toho vystupuje
v televizi, je oblíbenou autorkou knížek o přírodě,
bylinkách, zvířátkách, o divadle a hercích, o astrologii a magii.
Paní Luba ovládá zásady dlouhého, spokojeného
života, je znalkyní života, má „to“ v krvi… Určitě je
tedy tou nejoprávněnější osobou, která by nám mohla dávat rady, jak prožít smysluplný a hezký život, jak

být i ve vysokém věku aktivní, jak si zachovat vitalitu.
Rady ale udělovat nechce.
O své babičce, u níž jste trávila dětství, říkáte,
že měla těžký život, přesto ji popisujete jako
šťastnou, vyrovnanou a moudrou ženu. Odkud
čerpala své znalosti, když tehdy ženy ještě studovat nemohly?
To byla škoda, babička byla velice moudrá. Ale první tužku si mohla koupit, až když se výhodně provdala její dcera, moje maminka. Maminka byla krásná
a tam v Podkrkonoší se vždy po celém kraji rozneslo,
když byla k mání krásná nevěsta, co uměla vařit, šít,
vyšívat, byla šetrná a uměla hospodařit. Můj tatínek
ovdověl, přesto musel mít následníka, měl totiž takovou malou pilu. A dozvěděl se o této nevěstě s blankytně modrýma očima, s tmavě hnědými, hustými
vlasy až na zem a alabastrovou pletí. Maminka byla
navíc opravdu milá, neskutečně hospodárná, uměla
listopad 2014
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rozhovor

Ve třetí třídě se začal projevovat můj talent, doma jsem
zkoušela recitovat, ve škole jsem se pořád hlásila a ti chudí spolužáci na mě byli naštvaní, říkali mi šprte. A tatínek nás někdy vzal autem! Styděla jsem se pak příšerně.
Asi kvůli babičce jsem hrozně chtěla být chudobná, chtěla jsem nosit prosté šaty, jíst suchý chleba. Chudým jsem
se snažila vlichotit, byla jsem vůči nim až podlézavá. Dodneška nemám ráda bohaté lidi.

skvěle vařit. Když se tenkrát chtěly dívky dobře vdát, musely projít školou, kde se všecko učily.
Poté, co se maminka s tatínkem vzali, nastalo pro babičku úplně jiné období. Už byla stará, ale teprve tehdy
mohla začít psát. Když umřela, našli jsme její deník. Měla
velké nadání literární, slovník jako potůček - nádhernou
slovní zásobu. Vypadá to, že se vytahuju, ale já to zdědila
po ní. Zato děda promluvil za celý rok tak jedno slovo,
v puse měl pořád fajfku, s tou i spal. Babička naříkala
celý život, že se o něm vůbec nic nedozvěděla. Narodilo
se jim deset dětí.
Právě proto, že děda nemluvil, a jenom dělal děti, tak to
vyšlo. Vychovali jich jen pět, ostatní brzy zemřely.

Nutí se
jazykové
buňky, aby
objevovaly stále
nové chutě,
což je proti
přirozenosti
a ještě je s tím
spousta práce.
Kristapána,
vždyť je to
škoda času!
Tolik věcí
do každého
jídla!
12
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Kdo u vás byl hlavou rodiny?
U nás se všecko se točilo kolem tatínka, to nejlepší se
vždy vybíralo pro něj, slepičí stehno bylo vždycky jeho.
Maminka ho zbožňovala, my ho zbožňovali a všichni
jsme se doma zbožňovali. Maminka se na tatínka pořád
usmívala, celý život, a on se usmíval na ni. Rodina byla
pro nás tehdy všecko, já pak vlastně celý život hledala
něco podobného, ale nenašla jsem to.
Tatínek byl pracovitý. Měl peníze, ale i my děti jsme
musely od malička pracovat, plít záhonky, hrabat listí,
u babičky v Podkrkonoší jsme vyhazovaly z políček kameny.
Od malička jsem byla nešťastná, že mám tatínka, který
není chudý, vždycky jsem chtěla být chudá. Ve škole vedle mě seděla holka z chudé rodiny, nabízela jsem jí, aby
si ode mě vzala rohlík s domácí marmeládou, svou svačinu, ale ona byla hrdá a otočila se ke mně zády, aby to
ostatní děti viděly a nevzala si ji. A já tehdy dostala první
srdeční záchvat, skutečně, běžela jsem za ní po celém
Náchodě a řvala jsem nepříčetně: „Musíš si to vzít, jinak
skočím do Metuje!“ Ona utekla, já se šla utopit do Metuje, ale tam tenkrát nebylo dost vody pro sebevrahy, takže
jsem šla s nepořízenou domů.

Povídaly jste si s maminkou nebo s babičkou
o svých láskách?
Ne. Já jsem si psala od dvanácti let deník, mám ho,
našla jsem ho. Kolik mu je let? Sedmdesát osm. Básně
jsem do něj psala a schovávala jsem ho do tajné skrýše. Maminka ho vyslídila a seřezala mě důtkami, já tam
psala, že chodím místo náboženství na rande do zámeckých šeříků. Při psaní mi kapaly slzy, v deníku jsou kaňky. Básně se nerýmovaly, byly nešťastné, tragické, psala
jsem o zmučených srdcích, jak on a ona se milovali, ale
měli tuberu, oba šli do léčebny, voněly tam chryzantémy
a oba tam umřeli. A to jsem poslala do Prahy a dostala
jsem odpověď: „Holčičko, pokračuj, ale prosím tě, trošku
se směj, nebuď tolik smutná, vždyť jsi v květu mládí.“ Ale
já si říkala, kašlu na květ mládí, chci hrát role tragický,
zmučená srdce bylo pro mě to nejlepší. Šťastné příběhy
mě otravovaly.
Pomáhali jste se sestrou a bratrem rodičům i s domácími pracemi? Dnes je prý častý tzv.
mamahotel, kdy rodiče o své zdravé děti pečují
naplno dokonce i době, kdy jsou už plnoleté. Vaří
a perou jim, nechtějí od nich na nájem...
A kde se to děje? Přála bych si takové matky vidět
a mluvit s nimi, napsala bych o nich povídku. Klidně
napište, že mi až hoří ruka! My jsme se sestrou doma
musely pomáhat, Bráchovi to moc nevonělo, ale já jsem
zuřivě pomáhala, mě to bavilo, hlavně zahrádka a byliny.
Dokážete, co jen málokdo – v 90 letech uhrajete
v divadle 80minutový monolog! Lidské zdraví je
ovlivněno tím, co člověk jí. Vaříte podobně jako
vaše babička?
Musím říci, že dřív jsem se kvůli divadlu odbývala,
při studiu Marie Antoinety v divadle v Řeznické jsem
3 měsíce jedla doma místo oběda umělé práškové polévky. Nejdřív jsem je chtěla jen zkusit a pak se mi zalíbilo, že jsou hned hotové. V divadle se zkoušelo od deseti
do dvou a já každý den celé tři měsíce jedla tuhletu příšernou polívku. Výsledek na sebe nenechal čekat dlouho,
dostavil se v podobě operace.
Svoji operaci přičítám tomu, jak jsem to jídlo flákala.
Teď už nevezmu do úst nic umělého.
A když mám maso, vařím si k němu spoustu zeleniny,
aby mi tělo odpustilo to maso, zeleniny opravdu hodně,
hodně.
Dodržujete u vaření nějaké zásady?
Zásady nemám ze zásady. Oblíbenou kuchařku mám,
a to Dělnickou kuchařku. A letos od Ježíška jsem dostala
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knihu o jídle, Čínskou studii, prý samé moderní informace. Po přečtení jsem si ale řekla, že vše znám, zažila
jsem to u babičky. Kniha je o výzkumech, na kterých
dělalo dlouhá léta ohromné množství vědců. Doporučuje hodně rostlinné stravy, málo masa, máme se vyhýbat všemu umělému, vařit jednoduše, nepřehánět
množství surovin.
Jsem pro prostý, jednoduchý život. Babička k tomu
tlustou knihu nepotřebovala, maso nevařila, byla chudá. Maminka vařila podobně, maso bylo u nás na stole jen svátečně. Ona sama ho nejedla do svých 22 let.
Po svatbě ho mít mohla, jenže zůstala věrná způsobu
života, který vedla u babičky, maso připravovala jen
občas, kvůli tatínkovi. Hodně byly na stole polévky –
oukrop, bramboračka, zelňačka nebo čočková, hrachová. Nic se do nich nepřidávalo, žádné maso, jen bylinky
ze zahrádky. A jak nám chutnalo! Babička i maminka
vařily jen z toho, co si vypěstovaly na svých políčkách
a samy zpracovaly. Nějaká éčka a věci z prášku neexistovaly.
Někteří labužníci vymýšlejí pořád něco nového, v televizi je záplava nových pořadů.
Nutí se jazykové buňky, aby objevovaly stále nové
chutě, což je proti přirozenosti a ještě je s tím spousta práce. Kristapána, vždyť je to škoda času! Tolik věcí
do každého jídla!
Nikdy jsem nebyla mlsná, u nás byla coby mls zelenina ze zahrádky, celer, petržel. Dodnes si pamatuji,
jak vypadalo trkáčovo jablko a taky jak jsme na Vánoce třásli višní, abychom se dověděli, kdy si kdo koho
vezme.

muselo to dát opravdu práci. Ale teď se kazí. Řešením
by bylo pěstovat humor, vtip. To by mohlo účinkovat v boji proti dnešnímu šedivému otravnému světu.
A k tomu příroda - rozvíjí fantazii. Když jsem byla sama
v lese, hrála jsem si s vílami, fantazie se v tom prostředí
jen kvetla.
Vzkaz pro 90 a více leté čtenáře :
Když se vám bude zdát sen o lásce se vším všudy, těšte
se, další noc může pokračovat.
Vzkaz pro … náctileté čtenáře :
Pokud ještě nemáte sen o lásce, nesmutněte, máte
na něj ještě 80 let času.
Jestlipak existuje otázka, kterou vám žádný novinář ještě nepoložil a vy byste ji chtěla zodpovědět?
Vím o otázce, kterou mi nikdo nepoložil a nikdo na ni
také nemůže odpovědět. Jedině ten nahoře. Otázka zní:
Jaké to tam je?

Mám
jednoduchou
filosofii: svět
je pěkně
stvořený,
muselo to dát
opravdu práci.
Ale teď se
kazí. Řešením
by bylo
pěstovat
humor, vtip.

Co jste jako děti jedly nejraději?
Babička mám pekla poplamenice, báječný chléb s jabkama. O ně jsme se my děti praly. Na chodbě byla pec,
na ní bochník a z něho čouhala upečená jabka, krásně
to vonělo a bylo šíleně dobré. Peklo se tehdy s kváskem,
droždí nebylo.
Měli to tehdy mladí s láskou jednodušší, nebo
složitější než dnes?
Tenkrát to bylo jednoduché: kluk se líbil mně, já se líbila jemu, tak jsme šli na rande. Nikdo si nelámal hlavu
jako teď, líbili se sobě a buď se vzali, nebo ne. Takové
pitvání vztahu, co je v módě dnes, to nebylo. Ale když
jsem viděla, že on má chuť k jídlu a vytáhl třeba krajíc
chleba s máslem, tak jsem se s ním okamžitě rozešla.
Nesnášela jsem, když kluk, který byl zamilovaný, měl
chuť k jídlu.
Můj nápadník měl být romantický a tragický, dobré
bylo, když mu vlhly oči, to bylo ono.
Čím to, že štěstí a spokojenost, dnes ve světě, který
nám toho tolik nabízí, hledáme daleko složitěji než
naši předkové?
Auta, peníze, teď ty notebooky, všechno zkomplikovaly. Původní pohled na svět, který jsme dostali při
narození, tyhle věci zatížily natolik, že z něj nemůžou
vylézt ty pěkné barvy, které jsou, když tyhle věci nejsou.
Mám jednoduchou filosofii: svět je pěkně stvořený,
listopad 2014
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věda kolem nás

Ing. Petra Forejtová

O očích se
říká, že jsou
vstupní branou
do duše a díky
dlouholetým
výzkumům také
do diagnostiky
fyzického zdraví.
Oči mají nervové
propojení se
všemi částmi těla.
Jejich nervová
síť je velice
bohatá. Každá
oční buňka má
vlastní nervové
zásobení.
Jen samotná
duhovka
obsahuje
zhruba 28 000
samostatných
nervových
vláken.

Klient se v rámci
iridologického
vyšetření dozví,
co může udělat
pro zlepšení
svých obtíží či
jaká prevence je
pro něj vhodná.

OČI

JAKO ZRCADLA
ZDRAVÍ

V

nitřní orgány mají na duhovce svá nervová
reflexní zakončení, stejně jako mají nervová
zakončení třeba plosky nohou. Pokud má orgán zdravotní potíže nebo je geneticky zatížen, v oku
se tento fakt projeví pigmentací, uvolněním vláken
duhovky, jemnou změnou barvy duhovky či očního
bělma, změnou tvaru duhovky a panenky, objevují se
nové žilky, mění se barva kůže kolem očí. Znaků, které
v dnešní době rozeznáváme, je kolem 500, navíc existují mezi nimi určité souvislosti a při jejich zkombinování vznikají další znaky. Sami se můžete přesvědčit,
že jestliže se při dobrém osvětlení pozorně zahledíte
v zrcadle do svých očí, najdete v nich různé znaky.

Iridologie
Zkoumáním očí z hlediska zdravotního stavu člověka se zabývá iridologie. Možná známější název je
iris diagnostika či iris analýza. Iridologie nenahrazuje běžná lékařská vyšetření. Nezabývá se diagnostikou chorob, ale oslabením a neharmonickou funkcí a skrytých slabin jednotlivých vnitřních orgánů
a částí těla. Součástí iridologického vyšetření je iridologická zpráva, ve které musí být uveden i doporučený postup ozdravného procesu.

14
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Iridologické vyšetření probíhá tak, že se kvalitním
fotoaparátem s makroobjektivem vyfotografují oči.
Z těchto snímků iridolog dokáže vyhodnotit zdravotní tendence klienta. Jako diagnostický nástroj se
bere v potaz duhovka oka, panenka, oční bělmo a někdy i kůže kolem očí. Nediagnostikují se nemoce, ale
příčiny zdravotních problémů. Jde tedy veskrze o pozitivní metodu.
Klient se v rámci iridologického vyšetření dozví, co
může udělat pro zlepšení svých obtíží či jaká prevence je pro něj vhodná.
Iridolog se na stanovení diagnózy a prognózy dívá
holisticky. Iris diagnostika patří do odvětví naturopatické medicíny. Ve světě se vyučuje na lékařských
fakultách přírodní medicíny.

Co lze díky očím diagnostikovat?
Dle určitých znaků v oku lze zjistit typ genetické
konstituce. Tato informace nám říká, jakou máme tendenci ke zdraví či nemoci. Tento fakt je velmi významný především z hlediska prevence, chcete-li si udržet
zdraví co možná nejdéle. Profesionální iridolog vám
po vyhodnocení vaší genetické konstituce doporučí
v oblasti stravování, doplňků stravy, bylin, vhodných
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cvičení, masáží, úpravy životního stylu atd., jak
na to. Z devadesáti procent záleží totiž na životním stylu dotyčného člověka, jestli se zdravotní
tendence projeví či nikoliv. Proto považuji v oblasti prevence tuto metodu velice vhodnou zejména pro děti. Oko se dovykresluje do 7. roku života.
Poté jsou s jistotou patrné zdravotní tendence,
ke kterým bude mít dítě během života sklon.
Jestliže se dítě už od mala naučí, jak se svým
tělem zacházet, může se později vyhnout možným zdravotním problémům nebo velice zmírnit
jejich dopad.
V dnešní době má mnoho dětí tendenci například k překyselení organismu. V mladém věku
se tento fakt může projevit třeba „jen“ zvýšenou
únavou, alergií, ekzémem či psychickou podrážděností. Úpravou faktoru překyselení, především
vhodnou stravou, můžete svému dítěti velice
pomoci, aby se tento stav neprohluboval, ale naopak zlepšoval. V pozdějším věku bývá častým
důsledkem překyselení organismu například
artróza, osteoporóza, pálení žáhy, mykóza, žlučníkové kameny, dvanácterníkové vředy a mnoho
dalšího.
Z oka lze tedy vyčíst možné zdravotní tendence, o kterých když víme dopředu a preventivně
se na ně zaměříme, můžeme si ušetřit spousty
zdravotních problémů v budoucnu. Na druhou

stranu může tato diagnostická metoda odhalit
příčiny již probíhajících zdravotních problémů
a tím se spolupodílet na úspěšném uzdravení.

Co můžeme z oka vyčíst?
Lze vyčíst stav trávicí soustavy a kondici našich
střev (například zúžení, prolabs střeva, tendence
k zánětům apod.), sklon k žaludečním vředům,
k pálení žáhy, k narušené optimální činnosti
žaludku (například málo kyseliny chlorovodíkové, fermentativní žaludek, reflux atd.), tendence
k oslabené činnosti žlučníku a jater, špatný metabolismus tuků, kolísání hladiny krevního cukru,
sklon k cukrovce, typ metabolismu a senzitivitu trávení, příliš mnoho kyseliny močové v těle
(důsledkem bývá onemocnění dnou, vznik močových a ledvinových kamenů apod.), tendence
ke stagnaci či přetížení lymfatických uzlin, potíže s kůží, stav krevního oběhu a srdce, sklon k arterioskleróze (tj. usazeniny v cévách a zhoršení
kvality cévní stěny, na kterou se pak lepí cholesterol, homocystein), potenciální vysoký obsah
cholesterolu v cévách, městnání krve v žilách
a artériích, špatná cirkulace krve v končetinách,
sklon ke kalcifikaci cév, stav ledvin a močového
měchýře, tendence k vysychání kloubů, citlivost
nervového systému, tendence hormonálního
systému, stav páteře a mnoho dalšího.

Iris
historie

Po staletí byly pozorovány
a zaznamenávány specifické
znaky v oku, případně kolem
oka. Bylo vypozorováno, že
tyto znaky poukazují na zhoršenou funkci určitého vnitřního orgánu, jeho oslabení či
tkáňovou změnu.
 Jedny z nejstarších záznamů
iris analýzy pocházejí od starověkých Kaldejců, někdy kolem
roku 1000 př. n. l. Hippokrates
„Otec medicíny“ (narodil se
ve starověkém Řecku v roce
460 př. n. l.) používal k diagnostice zdravotního stavu člověka
též oční duhovku. Známý je
jeho výrok: „Pozři v oči člověka
a uvidíš jeho tělo.“
 Ve 12. století Hildegarda
z Bingenu napsala rozsáhlou
práci zaměřující se na oko jako
dynamiku těla a duše.
V 16. století Paracelsus pravil:
„Vezmi v úvahu oko, s jakým
uměním bylo vytvořeno a jak
tělo do oka promítá celou svou
anatomii.“
 V 19. století vídeňský oftalmolog Beer napsal knihu Učebnice očních chorob a v ní uvedl:
„Všechno, co ovlivňuje organismus jedince, nemůže zůstat bez
následků na oko a obráceně.“
 Skutečné objevení iris diagnostiky se přičítá maďarskému
lékaři doktoru Ignazi von Peczelymu (1822–1911). Během své
praxe studoval duhovky svých
pacientů a mohl systematicky
ověřovat svá zjištění. Provedl
i mnoho autopsií, aby si potvrdil
svá zjištění, která diagnostikoval
za života svých pacientů. Začal
vytvářet topografické mapy duhovky podle reflexních zakonče-
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ní orgánů. Von Peczely
neměl fotoaparát ani
mikroskop, spoléhal se
jen na lupu.
 Jeden z prvních, kdo
analyzoval duhovku
oka pod mikroskopem,
byl německý oftalmolog Rudolf Schnabel of
Cologne (1882–1952).
 Významným průkopníkem iridologie
byl Bernard Jensen
(1908–2001), americký
lékař dánského původu.
Díky jemu se tento obor
dostal do povědomí širší veřejnosti v podobě
bohaté přednáškové
činnosti, psaní knih,
produkce videozáznamů a audio nahrávek.
Odborníků, kteří se
podíleli na výzkumu
znaků očí, je v průběhu
času celá řada, díky jim
všem máme dnes k dispozici úžasný ucelený
diagnostický nástroj
pro zdraví.

Co iris nepozná?
Iris diagnostika neumí diagnostikovat nemoc, ale
umí analyzovat stav tkání tak, jak se reflexně odráží
v duhovce oka. Pokud vám byl někdy nějaký orgán
chirurgicky odstraněn, iridologie to nepozná a v oku
se stále odráží stav před operací. Jestliže bylo operací přerušeno nervové zásobení určitého orgánu,
nezobrazí se stav operovaného místa. Nepoznají se
genetické anomálie orgánů (například v těle je jen
jedna ledvina), ledvinové a žlučníkové kameny (ale
jen možné tendence k nim), patogeny (viry, bakterie, plísně, těžké kovy...), nádory, ale může být rozpoznán jejich negativní dopad na jednotlivé orgány.
Přímo se nepozná, zda se jedná o ženu nebo muže.
Klient často přichází na iris diagnostiku v pozdějším věku, nevíme tedy, které znaky se vyvinuly již

během dětství a které vznikly teprve před nedávnem.
Nelze přesně posoudit rychlost vývoje problému,
jestliže klient nechodí na iris analýzu pravidelně.
Nicméně toto omezení nijak nesnižuje hodnotu kvalitního iridologického vyšetření.
Před focením je třeba vyjmout barevné kontaktní
čočky, protože barvy oka jsou pro iridologii stěžejní.
Změny oka může vyvolat poranění a operace, protože duhovka může být porušena. Další kontraindikací je odchlípení sítnice, zánět spojivek, šedý a zelený
oční zákal, pterygium (abnormální kožní slizniční
řasa), další onemocnění, která narušují či zastírají
přirozené znaky v oku. A všeobecně změny, které
nesouvisí s přirozeným vývojem duhovky, panenky
a očního bělma, ale jsou důsledkem nějakého mechanického poškození či oční choroby.

inzerce
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Zmatky

kolem alternativní medicíny
autor: Mgr. Vít Černý

Nedávno jsme dostali
od redakce tohoto listu
e-mailovou zprávu,
která měla v předmětu
napsáno „přecházím
do ilegality“ a dva
odkazy na nějaké
webové stránky.
Nedalo mi to a začal
jsem pátrat, kdo že to
do ilegality přechází
a proč tak činí.

Peněžní pokuta
udělena
oprávněně?
Podle Homeopatické společnosti
(stanovisko z 2. října 2014)
je legislativní situace kolem
léčitelství již tradičně, nejen
od roku 2011, kdy byl schválen
Zákon o zdravotních službách,
poněkud nepřehledná. Bylo tak
tomu vždy od roku 1990, kdy se
léčitelství konečně stalo legální
profesí, a to na základě ústavního
principu, že je občanům
povoleno vše, co zákon
nezakazuje. Na tomto zákonném
principu v podstatě u nás
léčitelé působí dodnes (24 let),
stejně jako v jiných členských
státech EU, např. Velká Británie,
Holandsko, Švédsko, atd. uvádí se
ve stanovisku společnosti.

K

dyž jsem pak rozklikl odkazy, bylo
po záhadě. Jakýsi léčitel či provozovatel alternativní medicíny se prý dostal
do křížku s úřady, které mu napařily pokutu
s odůvodněním, že provozuje nepovolenou
činnost. Všichni léčitelé, biotronici, ale i homeopaté nelékaři prý musí ukončit svoji činnost. Resp. svoji činnost od dnešních dnů vykonávají bez právního oprávnění, tudíž se na ně
může vztahovat paragraf Trestního zákona
o nedovoleném podnikání.
Zapátral jsem v paměti a pro jistotu pak nahlédl do svého archivu a tam jsem zjistil, že
problémy léčitelů se táhnou již velmi dlouhou
dobu. Např. v devadesátých létech minulého
století se dostalo velkého ohlasu devitalizační
metodě, která sice nebyla dostatečně ověřená,
ale vzbudila velké naděje u pacientů s rakovinou. Metoda spočívala v tom, že byl chirurgicky podvázán rakovinný nádor. Ten pak podle
představ zastánců metody měl začít vylučovat
jakousi látku, která zničila veškeré metastázy
v těle. Použití metody, která byla později zakázána, způsobilo zbytečné utrpení pacientů aniž
by přineslo nějaký užitek. V té době se naplno
rozproudila diskuse, které metody se pro léčení
mohou používat a které ne a kdo je oprávněn
léčbu provádět.

Lékaři versus léčitelé
Poněkud necitlivý a snad až arogantní postup
některých odborníků z řad lékařů – zastánců medicíny založené na důkazech (evidence
based medicine) - vzbudil v případě devitalizace velký odpor a nevůli u laické veřejnosti
a vyvolal velké diskuse o tom, kdy a za jakých
okolností je možno použít tu nebo onu metodu
a zda je vůbec možné používat ve zdravotnických zařízeních metody léčení, které nejsou
založeny na důkazech. Již tehdy se objevily
značné pochyby o tom, zda je role léčitelů, kteří
používají především metody, které standardům
medicíny založené na důkazech neodpovídají dostatečně legislativně ukotvena v našem
právním řádu. Lékaři si stěžovali (a neustále
si stěžují, že léčitelé poškozují pacienty, které
oni potom musí zachraňovat, a kdy je už často na záchranu pozdě. Z druhé strany pacienti
dávají do protikladu často nevlídný a necitlivý
přístup odborného zdravotnického personálu a empatický přístup léčitelů, a vyžadovali
(a neustále vyžadují!) možnost nechat se léčit
prostředky alternativní medicíny. Pacienti také
často uvádějí, že s metodami alternativní medicíny mají dobré zkušenosti
Z archivu jsem pak dále zjistil, že ČTK již
24. 5. 2004 uvedla zprávu, že používání metod
listopad 2014
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Nicméně na internetu
koluje zpráva (o které se
zmiňuji v úvodu tohoto
textu), v níž jistý homeopat
referuje o případu, kdy byla
nedávno léčitelce, poskytující
homeopatické poradenství,
krajským úřadem vyměřena
na základě konkrétní stížnosti
pokuta 20 000 Kč, snížená
po odvolání na 15 000 Kč.
Za vinu jí údajně Ministerstvo
zdravotnictví klade (dle
internetových zdrojů), že
se dopustila „... zjišťování
zdravotního stavu, hodnocení
okolností, které mohly mít
na zdravotní stav vliv, včetně
doporučení možné terapie,
tedy poskytla zdravotní službu
bez oprávnění poskytování
zdravotních služeb.“ Toto
hodnocení vychází ze Zákona
o zdravotních službách,
uvádí se ve stanovisku
Homeopatické společnosti.
Dále se ve stanovisku
společnosti homeopatů uvádí,
že tato definice zahrnuje
opravdu jakýkoli druh či
způsob léčitelství, včetně
energetického léčitelství,
jógy, bylinkářství atp., nejen
homeopatii. Mohla by tedy
být uplatněna u kohokoliv,
kdo poskytuje jakýkoliv
druh alternativní léčby
nebo poradenství a není
oprávněným zdravotníkem.
Přesně na druhou stranu
je na internetu referován
ve stejné souvislosti ještě
(opět neověřený) případ
rehabilitační sestry,
pokutované údajně za to,
že poskytovala mimo
zdravotnické zařízení
alternativní druhy léčby,
ač na to, jako zdravotnice, prý
neměla dle MZ nárok, uvádí
ve stanovisku občanského
sdružení Homeopatická
společnost jeho předseda
Mgr. Jiří Čehovský.
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alternativní medicíny v České republice neupravuje žádný právní předpis, ačkoliv to je v Evropské
unii běžné a kde jsou mnohdy tyto metody dokonce hrazeny ze zdravotního pojištění.
Ani naši sousedi na Slovensku neměli v roce 2004
upravenu činnost lidí, kteří se zabývají léčitelstvím
a právně institut léčitelství neexistoval, podobně
jako tomu bylo v České republice. Nicméně, za poškození zdraví pacientů hrozil už tehdy lidovým léčitelům trest. Podle agentury TASR z tehdejší doby,
to bylo již tehdy uvedeno ve Slovenském trestním
zákoníku. Slovenská legislativa sice nezakazovala
a ani nepovolovala tzv. lidové léčitelství, ale reagovala na jeho některé negativní důsledky. Zákoník stanovil, že trestným činem není vykonávání
léčitelské praxe ale to, když někdo bez předepsané
odborné způsobilosti vyšetřením nebo léčebným
úkonem, nebo nesprávnou indikací léků, léčiv a jiných zdravotních pomůcek, nebo z nedbalosti, bezprostředně ohrozí život jiného, nebo mu ublíží. Léčitelé, tedy alespoň na Slovensku, mají již od roku
v případě pochybení stejné nebo alespoň podobné
postavení před zákonem jako zdravotníci. V České
republice tomu tak ovšem není ani dosud.

Vstoupí Evropská Unie léčitelů
i do České republiky?
Již v roce 2003 na konferenci o právech pacientů, kde byly zastoupeny významné organizace, počínaje Ministerstvem zdravotnictví, Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu, přes Svaz pacientů a Mezinárodní asociaci farmaceutických společností,
až po porodní báby propagující domácí porody
vystoupil také zástupce léčitelů. Pan František
Čanda, člen Evropské unie léčitelů a člen výboru Společnosti pro léčení obvyklých civilizačních
onemocnění si před velmi reprezentativním posluchačstvem postěžoval, že léčitelé v České republice
nemají ani pořádné zastoupení, natož snad zákon
nebo zákonný předpis, podle kterého by byla jejich

činnost zlegalizována. Pan Čanda také poukázal
na to, že vstupujeme-li do Evropské unie, nemůžeme přehlížet postavení léčitelů v Evropě. Použil
tehdy i argument, že léčitelé šetří peníze zdravotní
pojišťovně, protože jejich práce není hrazena ze
všeobecného zdravotního pojištění. Mělo by se jim
tedy dostat od Ministerstva zdravotnictví podpory.
Dalším ekonomickým argumentem je skutečnost, že lékaři a všeobecně zdravotníci si ztěžují
na tzv. nadužívání zdravotní péče, které stojí naše
zdravotnictví nemalé peníze. Proto Ministerstvo
zdravotnictví a další řídící orgány ve zdravotnictví
propagují tzv. samoléčení (selfmedication). Podle
tohoto principu by pojištěnci s banálními onemocněními neměli zbytečně chodit k lékařům a tak
zatěžovat náš zdravotnický systém a čerpat zbytečně peníze zdravotního pojištění. Na druhé straně
ale to samé ministerstvo brání svou neschopností
a výmluvami přijmout příslušná legislativní opatření laikům z řad alternativců, kteří chtějí pomáhat
s léčbou mimo rámec zdravotního pojištění, aby
mohli v klidu vykonávat svoji činnost.
Zákon o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, jak zní celý název zákona
č. 372/2011 Sb., vstoupil v platnost po dlouhém projednávání až koncem roku 2011 a nabyl
účinnosti začátkem roku 2012. Podle některých
webů nakloněných alternativní medicíně vstoupil
do praxe a „vyšel v tichosti“. Správné vzrušení nastalo až v okamžiku, kdy se (někdy v polovině roku
2014) v médiích objevil případ muže, který předčasně zemřel na rakovinu, protože se svěřil do péče
léčitelů-šarlatánů, kteří ho zrazovali od návštěvy
lékaře. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček
proto začal volat po legislativě, která by stanovila
jasná pravidla pro léčitele. Někteří to vítají – tvrdí
totiž, že mezi sebou podvodníky nechtějí. Ministr
uvedl, že není proti léčitelům obecně, protože věří,
že jsou mezi nimi i poctiví a slušní. Ale vadí mu ti,
kteří odrazují od návštěvy lékaře.
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Zmatkům stále není konec
Odpůrci metod alternativní medicíny
z řad klubu skeptiků Sisyfos uvádějí, že
o přesnou analýzu léčitelství se náš stát nezajímá, neprobíhá žádný průzkum rozsahu
činnosti léčitelů a úspěšnosti jejich péče
a ani nebyla navržena a zorganizována jediná studie o účinnosti jejich metod. Návrhy
zákonů, které by upravovaly a vymezovaly
území, kde a odkud kam až může pracovat
alternativní medicína, byly v České republice vždy odmítnuty. „Je to legislativně obtížně uchopitelný problém. Řada evropských
i mimoevropských států se proto problematikou léčitelství a metod alternativní medicíny poctivě zabývá, organizují se jejich
výzkumy a navrhují se různá legislativní
řešení,“ uvedl jeden ze zakládajících členů
klubu skeptiků Sisyfos a obhájce vědeckých
metod profesor Jiří Heřt s tím, že pokud by
bylo léčitelství zakázáno, léčitelé by pracovali nelegálně a jejich podnikání by se pro
pacienty stalo atraktivnější, ale zároveň
i dražší. Naopak při legalizaci léčitelství by
se zase obtížně vymezovaly léčitelské meto-

dy (s ohledem na jejich rozporuplnou účinnost). Jak dále upozornil, neostré vymezení
alternativních metod oproti konvenční medicíně je nevyhovující i v souvislosti s chybějící standardizací diagnostiky či vzdělání
léčitelů.
Zmatkům kolem léčitelství a používání
metod alternativní medicíny ale ještě zdaleka není konec. Od ledna roku 2014 je
účinný nový zákon č. 89/2012 Sb. - Zákon
občanský zákoník, který péči o zdraví upravuje, a který vychází ze smlouvy uzavřené
ústní nebo i písemnou formou mezi poskytovatelem a příkazcem (v našem případě
tedy mezi léčitelem a léčeným). Jde o péči
o zdraví za odměnu. Z toho lze usoudit, že
se netýká samoléčby, domácí léčby ap., které
v tomto kontextu zřejmě nejsou specificky regulované a netýká se jich ani Zákon
o zdravotních službách. Týká se však profesionálního léčitelství.
Podle právního rozboru advokáta Mgr. Jiřího Pořízka z letošního roku ke Smlouvě
o péči o zdraví dle nového Občanského
zákoníku není léčitelství (alternativní lé-

čení nelékařů a nezdravotníků) Zákonem
o zdravotnických službách dotčeno a léčitelé mohou léčit podle Občanského zákona
(Díl 9 – Péče o zdraví). Nicméně v rozboru
uvádí, že by si léčitelství zvláštní úpravu zasloužilo. Jak je vidět z předchozího, s tímto
názorem souhlasí i současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ale i odpůrci
alternativní medicíny z klubu skeptiků Sysifos. Na nedostatek legislativy v této oblasti
legislativě v této oblasti už dávno upozorňovali někteří zástupci léčitelů.
Všem je tedy jasné, že není dost dobře
možné přehlížet určité jevy ve společnosti jen proto, že s nimi nesouhlasíme, jako
např. bývalý ministr zdravotnictví Fišer.
Léčitelé byli, jsou i budou. Proto je třeba
pro jejich činnost vytvořit zákonem vymezené prostředí, ať už se nám jejich činnost
líbí nebo ne. Jak je vidět, tak to snad už
pochopili i na ministerstvu zdravotnictví. Tak snad se alternativci a jejich klienti
dočkají právního předpisu, který bude
upravovat používání metod alternativní
medicíny

inzerce

Chcete nekouřit?
Elektronická cigareta nové koncepce
Autorizovaná kamenná i online prodejna ecigareta.eu nabízí
certifikované výrobky renomovaných
firem Innokin, JSB-Winning, Vogue
a Joyetech, které v porovnání s ostatními
patří mezi absolutní světovou jedničku.
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 spokojenosti 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 řízena
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.: 775 209 203, zakoupíte na www.ecigareta.eu, kamenná prodejna: Vinohradská 44, Praha 2, tel.: 774 494 979.

e-cigareta.indd 1
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věda kolem nás

„Kdyby děti dorůstaly dále
tak, jak se ohlašují, měli
bychom samé génie.“
Johann Wolfgang von Goethe
(1749–1832)

Orlanda Serrella zná
málokdo, a přece tento muž
dokáže určit dny v týdnu
podle data, zpět až do roku
1980, pamatuje si počasí,
jaké bylo od toho roku
každý den, vzpomene si
na nejmenší detaily událostí
předchozích dnů. Z toho,
co jsme právě vyjmenovali,
si nejeden čtenář patrně
vybaví autisty s jejich někdy
opravdu mimořádnými
schopnostmi, jak to skvěle
zahrál Dustin Hoffman
v americkém filmu Rain
Man. Ale Orlando Serrell
především není autista,
a jak ukázala podrobná
zkoumání na kolumbijské
univerzitě (USA), tento čtyřiačtyřicetiletý muž nemá
typickou paměť autisty;
on například ty kalendářní
údaje zcela podvědomě
vypočítává. Na druhou
stranu je pravda, že schopnost pamatovat si detailně
události, jako by souvisela
s autismem. V jeho případě
jde o něco jiného. Jak
řečeno výše, pan Serrella si
pamatuje všechno od roku
1980. Když si připomeneme
jeho současný věk, 44 roky,
bylo mu v roce 1980 deset
let. Tehdy ho omráčil zásah
baseballovým míčem
do hlavy, a teprve potom
se objevily jeho neobvyklé
schopnosti. Takže byl to
ve skutečnosti úraz, nikoli
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Skrývá se génius
v každém z nás?
Máme zde dvě hlediska – jednak otázku v titulku, která jako by naznačovala,
že „něco na tom může být“, a výrok proslulého umělce, vědce a filozofa, jenž
je právě opačný. Po pravdě řečeno, měli bychom se nyní pustit do pokusů
definovat genialitu, což není snadné, takže se tomu raději vyhneme.
Spokojíme se s velmi zjednodušeným pohledem, že jde o schopnost
mimořádně vyniknout v nějaké oblasti lidské činnosti.
Zraje vědec jako víno?
Ostatně Goethe jako mistr slova je jedním
z řady příkladů. Obvykle soudíme, a vcelku správně, že někteří lidé se narodí s nevšední dispozicí,
která se projeví někdy překvapivě brzy – například Wolfgang Amadeus Mozart (1719–1787)

byl již jako dítě klavírní virtuos a od třinácti let
byl koncertním mistrem arcibiskupa salcburského – jindy se genialita ukáže později.
Bývá to ve vědě, protože odborník musí předem něco prostudovat, zvládnout obor. Pro příklad nemusíme chodit daleko.
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Jeden z hlavolamů, který dostaly pokusné osoby, předepisoval spojit devět bodů (po třech v řádcích nad sebou)
čtyřmi přímkami, přičemž tužka se musí stále dotýkat
papíru. Navíc se nesmí sledovat jedna přímka dvakrát.
To, co v zadání nebylo dodáno, je, že se smí opustit plocha obrázku. Pak je řešení následující:

Profesor Otto Wichterle (1913–1998) uskutečnil svůj světový objev, výrobu kontaktních čoček,
na Vánoce 1961. A doma v koupelně pomocí stavebnice Merkur.
Příkladem „zrání génia“ může být třeba Němec
Wernher von Braun (1912–1977), konstruktér
největší nosné kosmické rakety Saturn 5, která
vynesla americké astronauty na Měsíc (ale také
zkonstruoval raketu V2 pro hitlerovské Německo). Ten měl na základní škole průměrný prospěch a potíže s matematikou. A pak jsou géniové všestranní, velmi vzácní. Napadne nás nejspíš
Leonardo da Vinci.

Génius praštěný do hlavy
Po těchto příkladech nejsme asi sami, kdo postřehl, že se nová schopnost objevila u těchto osob
po částečném poškození mozku. Nejsme s tímto
postřehem sami, ale bohužel ani nejsme první. Už
ve dvacátých letech minulého století se objevily
ojedinělé vědecké práce, které na tyto neobvyklé
případy reagovaly, ale nebyl to zatím žádný solidní výzkum. Tomu se začal roku 1962 věnovat
americký psychiatr dr. Darold A Treffert a zasvětil
uvedené problematice celý život.
Především dospěl k závěru, že toto zřejmě nejsou případy, kdy je nadání až genialita schopností vrozenou, ale objevuje se opravdu v souvislosti
s poškozením mozku, a zjistil, že nejen úrazem,
ale také někdy stářím, demencí. Dnes se o tomto
jevu hovoří jako o „syndromu získané učenosti“,
což je označení velmi volné; jak jsme viděli, nejde
jen o vědecké schopnosti, dost často to jsou umělecké. Ale nějak se to nazvat muselo.

Ke slovu přichází pravá hemisféra
Dr. Treffert začal především pátrat po celém světě o zmínkách o podobných případech a v roce
2010 měl již seznam 319 osob s mimořádnými
schopnostmi v nejrůznějších oblastech, ale jen
32 z nich odpovídaly tomu, co hledal – jejich
schopnost nebyla vrozená, ale získaná způsobem,
jaký jsme právě popsali. V té době už se tímto podivným syndromem začali zabývat i další vědci
a dnes můžeme shrnout, velmi zjednodušeně, že
velmi často jde o následek poškození přední části
mozku, především levé hemisféry, mnohdy oblastí, které zpracovávají signál přicházející z očí.
Zdá se, že důsledkem úrazu je, že se mozek začne přestavovat na novou situaci, kdy jeho část

není zcela funkční, a začne více aktivovat nervové
spoje v pravé hemisféře.
Řečeno zcela zjednodušeně, oživuje nervové
spoje, které nebyly do té doby příliš používané,
případně vůbec ne, a výsledkem je, že se vlastně
jen začnou využívat schopnosti, které byly do té
doby nepoužité. Vědci někdy říkají, že byly „spící“.

Elektrický proud do hlavy pomáhá
řešit hlavolamy. (Ale sami to nezkoušejte.)
Provádět v této oblasti pokusné ověření se původně nezdálo být snadné, či vůbec možné. Sotva bychom si mohli dovolit omráčit pokusnou
osobu a pak zjišťovat, zda a jak se změní. Teprve
nedávno se ukázalo, že to jde i po dobrém, když
skupina vědců z australské univerzity v Sydney
zkusila použit slabé elektrické působení na mozek. Samozřejmě šlo o dobrovolníky, jimž byla
takto na krátkou dobu poněkud zeslabena aktivita
levé mozkové hemisféry, odkud se ovládá paměť,
řeč a další procesy, a naopak se aktivovala pravá
hemisféra. Výsledky byly překvapující. Účastníci
pokusu měli řešit různé hlavolamy vyžadující kreativitu. Před pokusem to obvykle nedokázal žádný z nich, a když dostali placebo, tedy bylo jim řečeno, že pokus s proudem začal, ale ve skutečnosti
žádný elektrický proud jim mozkem neprocházel,
opět neuspěli. V druhé skupině 33 osob, uspělo
po stimulaci proudem 14 účastníků.

Na místě je tu skromnost a pokora
před zázrakem života.
Jaký je zatím závěr těchto výzkumů? Jak vědci
soudí, nerodíme se s „prázdným mozkem“. Zdá
se, že snad každý máme zděděné nemalé schopnosti, ale u převážné většiny z nás zůstávají „spící“. Jen někdo dosáhne do těchto hlubin, a jak
se ukazuje, občas tomu předcházejí dramatické
okolnosti. Zatím jsou vědci ve fázi hledání nějakých záchytných bodů, protože je současně jasné,
že poranění hlavy jsou mnohem častější, než kolik
je případů, kdy se mozek náhle přeorientuje a objeví se mimořádný talent. Současně je toto líčení
poučením pro nás ostatní – věda pokročila, ale
právě s jejím pokrokem se stáváme svědky toho,
jak je živý organismus složitý. Má svá tajemství,
k nimž se možná jednou přiblížíme, ale kdo ví,
zda odhalíme a vysvětlíme všechna.

bezvýznamný, který způsobil, že mozek tohoto člověka začal pracovat, obrazně
řečeno, v jiném režimu.
Angličan Tommy McHugh
byl stavbař, muž, jenž nikdy
nejevil zájem o krásnou
literaturu, o poezii nemluvě.
Roku 2001, tehdy jedenapadesátiletý, prodělal slabší
záchvat mozkové mrtvice,
přičemž došlo k poškození
předních částí jeho mozku.
Když se zotavil, začal najednou plnit sešity básněmi,
maloval a tvořil sochy tak
úspěšně, že měl v Anglii
řadu výstav.
Američan Alonzo Clemons
byl velmi nadané dítě, snadno se učil, ale ve třech letech utrpěl po nešťastném
pádu zranění mozku. Jeho
intelektuální vývoj se zcela
zřetelně zpomalil, objevily
se potíže s mluvením a jeho
slovník byl omezený. Zato
se u něj objevila schopnost
vytvářet sochy, z jakéhokoli
materiálu, který byl zrovna
po ruce. Stačilo mu třeba
jen prohlédnout si fotografii
koně a v půlhodině zhotovil
sochu zvířete, dokonalou,
věrně podle skutečnosti,
kdy se daly na výtvoru
rozeznat svaly, šlachy.
Američan, Jason Padgett,
o sobě hovoří jako o jedinci,
který měl averzi k matematice. Roku 2002 byl
přepaden, vážně zraněn,
mimo jiné na hlavě. Po zotavení se u něj objevil zájem
o matematiku, fyziku a také
se věnuje kreslení složitých
geometrických obrazců,
u nichž se ukázalo, že
mnohé z nich jsou vlastně
fraktály. Dnes Padgett, jenž
původně propadl ve studiích, navštěvuje přednášky
z vyšší matematiky, aby
lépe pochopil geometrické
obrazce, které tvoří. O svých
zkušenostech dokonce
napsal knihu, a někdejší
zranění označuje za „vzácný
dar“.
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Milan GELNAR

rozhovor

Co je to Aura?
autor: Blanka Neoralová
Jste znám především jako profesionální astrolog, ale
v poslední době se
prezentujete především jako průvodce
v projektu Hvězdná
cesta. A nyní také
jako někdo, kdo
lidem zprostředkovává možnost uvidět
svou vlastní auru
a změřit, jak pracují
jejich čakry. Jak
k tomu vůbec došlo
a proč se tak děje?

22
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Ano, je to tak. Zjistil jsem, že prozradit lidem, co mají
vepsáno ve svém horoskopu, jaké jsou jejich předpoklady pro partnerské vztahy, kariéru, zdraví, jaký je
jejich „karmický životní úkol“ a podobně, zdaleka nestačí.
Když se to lidé dozvědí, řeknou: „Fajn, ale co dál? Ale
co udělat pro to, aby život byl šťastnější, spokojenější,
zdravější?“
Takže jsem dal dohromady „Hvězdnou cestou“. To
je 12týdenní ucelený zážitkově naučný systém, šitý zájemcům přímo na míru. Na základě jejich horoskopu
jim dávám konkrétní návody a informace, jak se svým
životem cíleně pracovat. Dělím se o to nejlepší, co jsem
za více než 30 let své praxe v ezoterice, astrologii a podnikání nashromáždil a na vlastní kůži vyzkoušel.
Dávám tak k dispozici jen to, co vím, že opravdu funguje a má hodnotu.

Kolik lidí už vaší Hvězdnou cestou prošlo a s jakým
výsledkem?
Hvězdnou cestou od počátku roku prošlo již několik
desítek lidí. Ode všech mám jen ty nejlepší reference.
Všichni, kdo ji vzali opravdu vážně, se netají velkou
spokojeností a poznáním, že se jim život výrazně změnil k lepšímu.
Teď jste ale přišel s tím, že nabízíte focení jejich
aury a měříte funkčnost čaker. Jak to s astrologií
a Hvězdnou cestou souvisí?
Souvisí to tak, že dobrý vnitřní pocit z toho, co člověk
dělá, je sice fajn, ale také touží po nějakém konkrétním
vědeckém potvrzení. Nejlépe ve formě nějakého měření, názorných grafických výstupů, analýz a podobně.
A právě pro tyto účely se velmi hodí unikátní přístroj
Aura Cloud 3D, jež nyní máme k dispozici. Jeho před-
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Moderní věda tak potvrzuje to, co již dávno tvrdili
citliví jedinci a zobrazovali např. malíři jako svatozář,
že okolo každého živého organismu se nachází prostor,
jež je tvořen energetickým vyzařováním organizmu.
chůdce byl vyvinut týmem amerických vědců pro potřeby NASA. Základy tomuto fenoménu dal geniální
vynálezce Nikola Tesla, který údajně již v roce 1891
pořídil první fotografii aury.
Aura Cloud 3D je v současnosti nejmodernější komerční zařízení tohoto druhu. Díky tomu, že jde jen
o několik měsíců starý model, je pravděpodobné, že
je zatím jediným v České republice. Přístroj umí fotit
auru, měřit a zobrazit funkčnost čaker, a to vše v provedení 3D. Tento špičkový diagnostický přístroj umí
vše změřené také analyzovat a písemně vyhodnotit.
Měřený jedinec se tak dozví, nejen jak na tom z pohledu aury a čaker je, ale také jak se, v případě, že
na sobě začne pracovat, jeho hodnoty cíleně proměňují k lepšímu.
Ze své osobní zkušenosti vím, že je to skvělý motivační nástroj, který ve svém důsledku přináší lepší
zdraví, větší spokojenost a vyšší kvalitu žití…

Aura zdravého člověka má jasné, teplé a syté
barvy.
Aura člověka, jehož trápí nějaké choroby či jiné negativní záležitosti, pak mají temnější a šedivější odstíny a barvy.
Člověk šťastný, zamilovaný, nadšený má auru větší
a barvy jásavé, člověk vyčerpaný, nemocný, zklamaný
ap., má auru menší a barvy méně výrazné, mnohdy
s šedivými tóny. Tmavé skvrny pak obvykle znamenají možnost nějakého zdravotního problému.

Hovořil jste také o čakrách – co to je?
Čakry jsou již dávno známy z učení jógy. Jsou to
neviditelná energetická centra na těle člověka, skrze
něž člověk do sebe přijímá životadárnou kosmickou
energii. Ta je rovněž našimi smysly neviditelná. Je to
energie, které Číňané říkají čchi. Právě díky ní mohou všechny živé organizmy existovat. Těch základních energetických center je sedm a svým tvarem
připomínají vír vody, který důvěrně známe třeba
Co to vůbec aura je?
Aura nebo také vědecky energetické biopole, je ja- z odtékající vany. Dá se říci, že čakry pracují jako diskýsi obal, který obklopuje každý živý organizmus. Je tribuční centra energie, kterou do sebe vtahují z prostředí kolem nás.
to prostor s elektricEnergii shromažkým nábojem, který
Pokud jsou čakry zablokované, projevuje se to
ďují, zpracovávají
dnes již vědci dokážou měřit.
našimi sklony ke zdravotním problémům, a to jak a prostřednictvím
tzv. meridiánů,
Výzkumu v oblastělesným, tak i psychickým. Ovlivňují náš elán,
neboli opět našiti bioenergetických
energii, vitalitu a další vlastnosti funkčnosti těla.
mi smysly nevidijevů se věnuje množtelných energeticství specializovaných
pracovišť v USA, Rusku, ale i jiných vyspělých zemí. kých kanálů, rozesílají dál po celém těle.
Jejich správná činnost pak zajišťuje správnou funkci
Díky tomu vědci za posledních několik desítek let navnitřních orgánů a žláz.
shromáždili množství vědeckého materiálu.
Způsob shromaždování v nejvíce známé praxi znamená, že se z rukou pomocí speciálního přístroje na- Přístroj dokáže čakry změřit?
Ano dokáže je nejen změřit, ale také graficky znásnímá elektrická aktivita organizmu. Ta se následně
převede do digitální obrazové formy. Vznikne tak zornit a následně vyhodnotit. Člověk tak dostává
barevně zpracovaná podoba aury, která svým tvarem do rukou něco, s čím následně může pracovat. Opapřipomíná vajíčko okolo měřeného organizmu. Aura, kovaným měřením pak zjišťuje, jestli to, co si v životě
neboli energetický obal, obvykle sahá od 10 do 40 cm nastavil, je správné, zda jeho tělo funguje lépe a směřuje tak k trvalému zdraví, pohodě a spokojenosti.
od povrchu těla.
O čem tato fotografie aury vypovídá – co z ní lze
vyčíst?
Vzhledem k tomu, že vědci vysledovali, že úroveň
aktivity organizmu vždy odpovídá jeho zdravotnímu
stavu a rozpoložení, dokáže člověk znalý principů
čtení z aury vyčíst o měřeném člověku velké množství
důležitých informací.
K těm podstatným patří zejména jeho zdravotní stav,
momentální duševní rozpoložení, emoce, nálady, myšlenky, postoje, duchovní podstata jedince a tak dále.
Aura odráží celkový stav ducha a těla člověka.

O čem
konkrétně
vypovídají
barvy
v auře
člověka?
Kromě velikosti a jasnosti
aury mají právě barvy
tu největší vypovídací
schopnost. Ve výkladu
se vychází z tradičních
významů hlavních
barev a celé řady
barev vedlejších.
Jen namátkou popíšu
význam několika
nejdůležitějších:
ČERVENÁ
vitalita, tělesnost,
fyzičnost, energie
ORANŽOVÁ
družnost, smyslnost,
emoce, zdraví
ŽLUTÁ
inteligence, myšlení,
tvořivost, optimismus
ZELENÁ
vyváženost, harmonie,
léčitelství, vztah k přírodě,
láska k bližnímu
MODRÁ
starostlivost, moudrost,
citlivost, učení
FIALOVÁ
duchovnost, jasnovidnost,
schopnost napojování se

To vše, co nyní nabízíte, tedy vytváří ucelený
funkční systém?
Ano. Z horoskopu lze vyčíst, jaký má člověk úkol
a potenciál. Hvězdná cesta učí, jak s tím potenciálem pracovat, aby vše šlo k lepšímu, a přístroj Aura
Cloud 3D zobrazuje, měří a vědecky vyhodnocuje,
jak na tom člověk je a jak případné aplikované dovednosti z Hvězdné cesty jedinci prospívají. Jedno tak
navazuje na druhé a vzájemně se podporuje.
Více informací na www.hvezdnoucestou.cz
listopad 2014
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zdraví

autor: Jana Štrbková

CVIKLA je elixír mladosti

Červená repa je
delikatesa, ktorá
poteší chuťové
poháriky a posilní
imunitný systém
v boji s vírusmi
a únavou. Doprajte
si ju každý deň
a prispejete
k regenerácii buniek,
harmonickému
tráveniu a dokonalej
hladine cholesterolu v krvi. Liečitelia
a vedci zhodne tvrdia,
že šťava z tejto
zeleniny je vhodná
ako prevencia
vzniku rakoviny!
24
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Červená repa regeneruje
organizmus a spomaľuje starnutie

Z

elenina nádhernej rubínovej farby je vitamínovou bombou, ktorú nám príroda na tanier pripravila preto, aby sme sychravé počasie
a tmavé dni zvládli v plnej kondícii. Je dokonalým životobudičom, ktorý zaženie jesennú únavu
a splín!

Čo sa v nej ukrýva?
Obsahuje 90 % vody, 7 % cukrov, veľa minerálnych látok, ako sú sodík, draslík, vápnik, horčík,
železo, jód, meď. Vďaka nim a ďalším fytolátkam
stimuluje rast svalov, nechtov a vlasov. Červená
repa obsahuje aj kyseliny listovú, jablčnú vínnu,
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šťavelovú a citrónovú. Kyselina listová spolupracuje na raste červených krviniek, podporuje
delenie buniek a rast nového tkaniva. Navyše
ovplyvňuje plodnosť a zdravý vývoj plodu v maternici. Je ideálnou potravinou pre ženy, ktoré
trpia nepravidelnou menštruáciou alebo hormonálnou nerovnováhou v období menopauzy.
Kremík, ktorý naše telo ľahko vstrebáva sa tiež
označuje ako „minerál krásy“. Spevňuje väzivové tkanivo, vďaka nemu je pleť pružná a hebká.
Nielen športovci ocenia blahodarný vplyv červenej repy na podporu okysličovania buniek.
Počas tréningu vďaka nej telo spotrebuje menej
kyslíka a vy sa budete cítiť aj po náročnejšom
telesnom výkone fit. Kombinácia vysokého obsahu kremíka a kyseliny listovej ju predurčila na to, aby sa pýšila prívlastkom: excelentný
omladzujúci prostriedok. Navyše je výborným
zdrojom antioxidantov zabraňujúcim predčasnému starnutiu buniek. Ukrýva aj cenné rastlinné farbivá prospievajúce zdravým cievam.
Je bohatým zdrojom vitamínov skupiny B a C.
Vďaka nej skonzumujete aj látku betain, ktorá
podľa odborníkov bráni kôrnateniu ciev. Pektín
podporuje vylučovanie olova a rádioaktívnych
látok z organizmu.

Dokonalý detox
Červená repa má odvodňujúce účinky, zbavuje črevá jedovatých látok, odstraňuje zápchu
a podporuje tak detoxikáciu tela. Je pokladom
pre lymfatický systém. Bylinkári ju radia konzumovať na celkovú detoxikáciu organizmu, pečene, obličiek aj na „čistenie“ krvi. Podporuje aj
tvorbu krvi, preto ju odborníci odporúčajú pre
ľudí trpiacich chudokrvnosťou. Vďaka unikátnemu zloženiu šťava z červenej repy harmonizuje činnosť pečene a pomáha z nej odstraňovať
škodlivé látky. Podľa nich by sme ju mali zaradiť
do jedálneho lístka, keď potrebujeme podporiť
vylučovanie soli z tela, harmonizovať činnosť
žlčníka. Odporúčajú ju všetkým, ktorých trápi
reuma a nepríjemné opakujúce sa mykózy. Ak
vás predsa len premohlo niektoré zo sezónnych
vírusových ochorení, červená repa je váš ideálny
spoločník, ktorý vám pomôže skrátiť rekonvalescenciu a rýchlo vás postaví na nohy. Zbystriť
pozornosť by mali tiež všetci, ktorých cieľom je
zdravou stravou posilňovať srdce a celý kardiovaskulárny systém. Cvikla je bohatá na draslík
a horčík, preto je neoceniteľná pri ateroskleróze, vysokom tlaku ochoreniach srdca a krvného obehu. Túžite zoštíhlieť? Okrem vyváženej
stravy a dostatku pohybu si doprajte každý deň
jednu delikatesu z červenej repy. Poteší vás nízkou energetickou hodnotou, 100 g čerstvej repy
obsahuje len 180 kJ. Preto je priam ideálnou plodinou prispievajúcou k redukcii tuku.

Uznávaný liek
Červená repa bola už v starovekom lekárstve
uznávaným prírodným liečivom a považovali
ju za jednu z najliečivejších potravín. V tomto
období sa na liečebné účely konzumovali najmä
mladé listy. Už staré mamy odporúčali bojovať
proti nádorom kúrou zo špeciálneho mixu štiav,
ktoré vyrobíme z červenej repy, mrkvy a zeleru.
Ich múdrosť potvrdili aj vedci, ktorí potvrdili, že
cvikla obsahuje látky bojujúce proti viacerým
typom rakoviny. A to najmä vďaka vysokému
obsahu antioxidantov a účinných protizápalových zložiek. Aj ďalšie štúdie preukázali, že šťava
z červenej repy je elixírom zdravia. Jej účinok je
podľa ich zistení zhodný ako užívanie aspirínu,
je teda prevenciou vzniku cievnej mozgovej príhody. Pravidelným pitím šťavy z červenej repy
je možné dokonca významne znížiť krvný tlak.

Ako ju použiť doma v kuchyni?
Pochutnávať si môžete na celej plodine. Mladé listy sú vynikajúcou súčasťou zeleninových
šalátov, polievok alebo zeleninových príloh
k mäsku. Najčastejšie sa používa plod, z ktorého môžete vyčarovať veľmi chutné a zdravé
jedlá. Čerstvý plod nakrájajte na tenké plátky či
rezančeky a podávajte s nastrúhanou kapustou,
orechmi, chrenom, jablkami so zálievkou z citróna a olivového oleja. Varená je vhodná ako
príloha k hlavným jedlám, do šalátov a polievok. Gazdinky ju veľmi rady konzervujú či už
samostatne alebo v kombinácii s inou sezónnou
zeleninou, ako je chren, zeler, kapusta, karfiol.

Vedeli
ste, že...
à červená repa sa u nás
pestuje už od 13. storočia?

à kvalitnú repu spoznáte
ihneď po rozkrojení? Má
mať čo najčervenšiu farbu a kruhy zvýraznené
čo najmenej.
à cvikla zvyšuje produkciu
inzulínu a zlepšuje ostrosť videnia?
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Záleží na nás, zda svým způsobem života

zmáčkneme spoušť
K

niha Čínská studie způsob stravování, životní styl a zdravotní stav
Máte chuť udělat
přináší jasné důkazy 6 500 lidí. Kvůli stejnému genetickému pozadí,
Značné množství
něco pro to,
o tom, jak výběr po- ustáleným stravovacím návykům a malé migzdravotních
abyste se
travin,
které konzumujeme, raci sledovaných lidí a kvůli úspoře nákladů byl
problémů má
ovlivňuje
naše zdraví, naše výzkum prováděn v kontinentální Číně. (Odtud
mohli věnovat
jasný původ – naše
životní
radosti
a duševní název Čínská studie.) Tento výzkum odhalil přes
snídaně, obědy
naplno svým
8 000 statisticky významných vztahů mezi výžipohodu.
a večeře.
zálibám, chodit
Mnoho z nás v této knize vou a zdravotním stavem. Dodnes se výsledky
na výlety, užívat
nalezne velmi překvapivé po- zpracovávají.
znatky: omezením konzumace žisi sexuálního života,
vočišných bílkovin omezíme také možnost, Čínská studie představuje jasné
hrát si se svými
že onemocníme některým ze strašáků nové doby a stručné poselství naděje pro naše
dětmi, vnoučaty, psy,
– rakovinou, diabetem 2. typu, metabolickým zdraví.
okopávat zahrádku?
syndromem. Odvrátíme od sebe nebezpečí inRozptyluje velké množství mýtů a dezinformafarktu, mozkové mrtvice, selhání ledvin, oslepnu- cí. Ze srozumitelně a čtivě napsaných výkladů si
Zkrátka vykonávat
tí či dokonce předčasné smrti.
jak lékaři, tak lidé nemocní, sami utvoří správvšechny ty věci,
nou představu o tom, proč bychom měli jíst
které nám tak mile
převážně rostlinnou stravu a proč
Proč je kniha Čínská studie výjizpříjemňují život?
se máme nadměrné konzumečná?
Geny
maci živočišných bílkovin
Můžete si pomyslet o Čínské studii,
Zamyslete se tedy
pro nějakou
a tuků raději vyhnout.
že je to zase jedna z těch „módních
nad svým způsobem
nemoc sice můžeme
Tyto vrozené dispozizáležitostí“, že knih o výživě již
mít, ale nemůžeme se
stravování. Dobře
ce např. pro diabetes,
vyšlo velmi mnoho a leckdy si
na ně vymlouvat, že pokud
pomoci může právě
nemoci srdce, obezitu,
odporují. Věřte, že o této knize
je nemoc v rodině, my ji
jsou pouze jako odjištěpochybovat nemusíte. Profesor
kniha Čínská studie.
stejně dostaneme, ať se

T. Colin Campbell, Ph.D.
a Thomas M. Campbell:
ČÍNSKÁ STUDIE
Vydalo Nakladatelství
Svítání, 2013
Překlad doc. PharmDr.
Emil Rudolf, Ph.D.
Podle knihy Čínská
studie zpracovala
Dr. Nora Chvojková

26

sf1114 20-29.indd 26

ná zbraň. A záleží na nás,
T. Colin Campbell doporučuje
stravujeme, jak
zda svým způsobem života
konzumovat převážně rostlinou
chceme.
zmáčkneme spoušť.
stravu, živočišné bílkoviny do 10 %.
Kniha nám nenakazuje
Přitom sám vyrostl na farmě svého
striktní omezení našich oblíbeotce, kde mléko, maso a vejce byly považoných jídel. Pouze poukazuje na možné
vány za základ kvalitního jídla. Během své vědecké praxe začal nahlížet souvislosti mezi kvalitou nepříznivé následky a doporučuje zdravější vajídla a lidským zdravím. Zásadní zvrat v jeho vě- rianty stravování. Nalezneme zde mnohé rozšídecké kariéře znamenala předčasná smrt milova- řené mýty, které pan profesor Campbell rozebírá
a upřesňuje a také jasné návody, jak ke zdravějného otce na infarkt.
Profesor T. Colin Campbell, autor této přelomo- šímu stravování mírnou cestou spolehlivě dojít.
Co říci na závěr na podporu naší chuti k jídlu
vé knihy, stál od roku 1983 v čele nejobsáhlejší
a nejucelenější studie o zdraví a výživě, která byla podle Čínské studie?
Poslechněte si jímavou zpověď bývalého preziv dějinách moderní medicíny provedena. Výzkudenta USA Billa Clintona proč přešel na stravu
mu se zúčastnilo několik stovek vědců z Corprofesora Campbella podle knihy Čínská studie:
nellovy univerzity, Oxfordské univerzity a Čínhttp://www.youtube.com/watch?v=rmQEIeSJ8lo
ské akademie preventivního lékařství. Mapovali
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PUPEČNÍK ASIJSKÝ
Pupečník asijský (Centella asiatica L. Urb. syn. Hydrocotyle asiatica L.) je vytrvalá bylina z čeledi
miříkovitých (Apiaceae). Rostliny mají plazivé lodyhy, listy s dlouhými řapíky a okrouhlou až ledvinovitou čepelí a přisedlé květy s bíle či růžově zbarvenou korunou uspořádané v jednoduchých okolících.
Roste hojně na vlhkých místech, rozšířena je v tropických a subtropických oblastech celého světa, a to až
do výšky 1900 m n. m.
V Číně je Centella asiatica nazývána Ji xue cao, v Indii brahmi či mandukaparni (jménem brahmi však
bývá označována i další rostlina, Bacopa monnieri, či směs těchto dvou rostlin). V Evropě známe tuto
rostlinu především pod jménem gotu kola, používaným na Srí Lance. Rostlina se využívá odedávna
v tradiční čínské a ayurvédské medicíně k léčbě mnoha onemocnění; je možné ji použít i jako zeleninu.
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Pupečník asijský

(Centella asiatica)
Obsahové látky

Hlavními účinnými látkami Centelly
asiaticy jsou triterpenoidy, na základě jejich
obsahu se posuzuje kvalita drogy. Rostliny obsahují pentacyklické triterpenické saponiny ursanového a oleananového
typu, dále polyacetyleny, fenolické kyseliny, flavonoidy, aromatické látky, alkaloidy, steroly, karotenoidy, tanniny, polysacharidy, aminokyseliny a mastné kyseliny. Farmakologicky
nejvýznamnějšími obsahovými látkami pupečníku asijského
jsou pentacyklické triterpeny a jejich saponiny, z nichž byla
studována zejména kyselina asiatová a její derivát asiatikosid.
Tyto přírodní substance mají neuroprotektivní účinek a chrání srdce a mozek před ischemií, ale také protinádorové účinky
spočívající zejména v inhibici růstu solidních nádorů a jejich
proliferaci.

Tradiční medicína
Centella asiatica vykazuje řadu léčivých účinků, díky kterým
je široce používána v lidové medicíně – zejména v jihovýchodní Asii, a to k léčbě zánětů, infekcí, horečky, revmatismu,
astmatu, lepry, kožních problémů a vředů, průjmu, žaludečních vředů, žilních onemocnění, únavy, stresu a také na zlepšení paměti.

Léčivé účinky
Řada léčivých účinků Centelly asiaticy byla potvrzena v experimentech na zvířatech i v klinických studiích. Významné

jsou účinky na nervový systém – Centella chrání nervové
buňky před poškozením toxickými látkami, zvyšuje tvorbu
nervových výběžků a zlepšuje kognitivní funkce, díky čemuž
působí příznivě při léčbě demencí. To potvrzuje její tradiční
užívání k léčbě poruch paměti. Obsahové látky Centelly mají
také anxiolytický a antidepresivní účinek, což bylo potvrzeno
v mnoha studiích. Je tedy možné ji použít k léčbě lehčích forem úzkosti a deprese.
Centella má antioxidační, protizánětlivý a analgetický účinek a díky tomu pomáhá při léčbě revmatismu. Centella má
také antimikrobiální účinek, působí proti řadě druhů patogenních bakterií, virů a hub, což potvrzuje její tradiční používání
k léčbě infekcí. Zajímavý je také protinádorový, cytotoxický
a imunostimulační účinek, navíc Centella snižuje nežádoucí
účinky radioterapie. Je tedy možné ji použít i jako doplněk
klasické terapie nádorových onemocnění. Centella chrání játra
před poškozením toxickými látkami a zlepšuje stav u pacientů s cirhózou jater. Příznivě působí také při léčbě žaludečních
vředů, lupénky, poranění, keloidních jizev, bércových vředů
a žilních onemocnění, jako je chronická žilní nedostatečnost
nebo diabetická angiopatie.
Centella asiatica se používá nejčastěji v kombinaci s Bacopa
monnieri pod jménem brahmi, a to k léčbě poruch paměti,
deprese a úzkosti. Denně se podává 1,8 g sušené nati ve formě
nálevu, tinktury či extraktu. Na trhu je celá řada potravních
doplňků s obsahem Centelly asiaticy, obvykle pod jménem
Gotu kola. Prodává se i sušená nať.

Tromboserin

– nový bioinformační posilující doplněk stravy

Z ČEHO SE SKLÁDÁ
TROMBOSERIN?
à Lapačo červené
à Pampeliška lékařská
à Řepa červená
à Rezavec šikmý
à Vitamíny A, E, B-1,
B-2, B-3, B-5, B-6,
B-12,D3, H
à Paba
à Kyselina listová
à Koenzym Q-10

Proč právě Tromboserin?

à V přípravku jsou obsaženy osvědčené a účinné rostliny, vitamíny a další aktivní látky, které
jsou podle svého vyzařování sestaveny tak, aby
se s bioinformacemi vzájemně synergicky doplňovaly.
à Při trvalém užívání při sportování se zmnožuje
počet červených krvinek a proto tělo lépe roznáší kyslík po těle. Dosáhneme tak vyšších výkonů v atletice a nebudeme se zadýchávat. Zvýšený počet červených krvinek je vhodný nejen
pro sportovce, ale i pro starší lidi.

à Harmonizuje všechny meridiány a má velký
vliv na energetiku těla a buněk samotných. Díky
tomu tělo samo přirozenou cestou řeší problémy, které se pojí k disharmonii v meridiáTromboserin je potřebný zejména při
nech.
nedostatečné krvetvorbě. Pomůže,
à Tromboserin byl sestaven na záTromboserin
pokud máme ochablé svaly, potřekladě nejnovějších poznatků
pomáhá při
bujeme zesílit kosti, podpořit růst
v oblasti fytoterapie, homeoonkologické nebo
vlasů a mít zdravé zuby. Podporuje
patie, krystalterapie, psychotjiné terapii, při které
regenaraci kloubů.
roniky a biorezonance.
se snižuje počet

červených
krvinek.

#
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Tromboserin je bioinformační posilující doplněk
stravy, vyrobený z rostlin, vitamínů a silice z citrónové trávy. Čistí krev, podporuje krvetvorbu
a napomáhá udržovat normální agregaci krevních
destiček. Rychle se vstřebává a navrací tělu svěžest
a vitalitu.
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Křesťanské Čarodějnictví

Slovo čarodějnictví vyvolá u většiny z nás mnoho smíšených pocitů a otázek. Mnoho lidí si myslí, že
čarodějky jsou uctívačky ďábla, ale opak je pravdou. Postačí podívat se na tento fenomén více zblízka.

V

tradičním kultu Wicca se uctívá
Bohyně a Bůh jako symbol obou
pohlaví s několika dalšími různými bohy. Je ovšem na každém jedinci, jaké
božstvo si zvolí.
Jsem křesťan, ale odmalička mě to táhlo k věcem mezi nebem a zemí. Bible sice
zakazuje jakékoli okultní vědy a techniky, dokonce i jednoduchý výklad karet,
a hlavně odsuzuje čarodějnictví a šarlatánství. Já osobně jsem si čarodějnictví upravil
podle svého vyznání, podle toho, co mi vyhovuje. Místo Bohyně mám na svém oltáři
Panenku Marií a jako Boha mám křížek
– symbol Ježíše Krista + pentagram, který
má představovat člověka nebo pět svatých
Kristových ran. Pentagram je často spojován s vyznavači ďábla. Symbol ďábla znamená pentagram v obracené pozici, stejně
tak jako obrácený křesťanský kříž.
Ostatní bohy neuctívám a lidi, kteří je
vzývají, neodsuzuji.
Všichni bozi a bohyně stejně vedou
k jednomu všemohoucímu Bohu.

Naši milí pomocníci andělé,
archandělé a víly
Jednou se ke mně dostala informace, že
bible byla již několikrát upravovaná církví,
změnili tam, co se jim v té době tzv. „hodilo
do krámu“. Lidé museli žít skromný život,

křesťané nechápou.
duchovně se dál neČarodějnictví je vlastně druh
Raději budu provorozvíjet – zřejmě aby
náboženství, ve kterém se
zovat magií, čarodějneviděli, co se děje
uctívá příroda a její cykly,
nictví, komunikovat
za zavřenými dveřtzv. kolo roku.
s anděly, žít v pokomi církve – a mnoho
ře a pomáhat lidem
dalšího. Paradoxem
je, že církev měla vysokou životní úroveň. než být jako většina křesťanů, kteří chodí
Když se kouknete i na dnešní faráře, tak do kostela na každou mši, padají na kolejsou skoro všichni zalití sádlem. Určitě na, hrají si na svaté a člověk by si řekl, že je
se neřídí pravidlem: Jez do polosyta a pij to zbožný lid, který by ani mouše neublído polopita. Pravá kniha knih se údajně žil, ale když pak tytéž lidi vidím, jací jsou
zákeřní a jdou jenom po penězích, tak mi
ukrývá ve Vatikánu.
S tímto chováním církve zásadně nesou- jich je velmi líto a modlím se za ně.
Provozuji pouze dobrou magií, která
hlasím, církev je sama o sobě dobrá a prospěšná, ale záleží, kdo ji vede a jací lidi v ní nikomu neubližuje, nýbrž pomáhá. Je to
jsou. Křesťanství také odmítá schopnosti, něco jako modlení, ale při modlení si svá
jako jsou výklady karet, intuice, vize, ko- přání plně nepředstavíme. V čarování například házíme zapámunikace s anděly atd.
lené přání do kotlíku
Kdyby tento talent
Také chodím do kostela, ale
a vidíme jeho dým,
byl proti Bohu, jak se
ne jen prosit, nýbrž děkovat
jak naši tužbu nese
píše v bibli, tak přeci
za dar života. Vždy odcházím na nebesa k Bohu.
bychom ho neměli,
nabitý novými silami.
Pokud se přání nevyprotože Stvořitel něplní, tak jednoduše
komu dal schopnosti
duchovní a jinému zase fyzické. Když si nám to není momentálně dáno a může to
to tak vezmete, tak Ježíš také provozoval přijít až za delší čas, kdy na to budeme dumagií a čarodějnictví. Léčil, měnil vodu ševně vyspělí.
ve víno, chodil po vodě, vlastně čaroval
Vydejte se i vy na cestu křesťanské čarove jménu Boha. Tak proč bychom také nemohli čarovat my křesťané ve jménu Boha, dějky nebo čaroděje a uvidíte, že duchovně
Panny Marie nebo Ježíše? Jenže to zarytí porostete a budete blíže k Bohu.
listopad 2014
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BEBECHA

sem, bebecha tam, co
s ní já jen udělám?

30
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autor: Yvett Holá

Začneme s poznáním, co vlastně taková bebecha je. Bebecha je věc,
kterou opatrujeme delší dobu ve svém domově. Někdo nám ji kdysi
daroval, nebo jsme si ji dokonce sami pořídili a teď tu trčí. Zabírá
místo ve skříni, když je to oblečení, na polici, když je to dekorace.
Práší se na ni a my už vlastně ani nevíme, proč tam je.

D

ělá nám stále ještě radost, kdykoliv se a květiny jsme zodpovědní, sami jsme si je
na ni podíváme? Nebo naopak, nutí vybrali a přijali do svojí blízkosti. Jsou na nás
nás, abychom se na ni vždycky zamra- naprosto závislí. Nemohou se sami rozhodčili, protože víme, že už tam dávno nepatří nout a odejít. Květina, která usychá, křičí
do prostoru: Ach jo, pomoc, trpím...“ Jak pak
a nemáme povědomí, jak se k ní zachovat.
Milí přátelé, ruku na srdce, kolik bebech může být harmonie kolem nás a v nás? Toto
doma máte? Žádnou? Opravdu? Pak jste jsou skutečné základy karmických souvislosv absolutní harmonii a blahopřejeme vám. tí.
Stejné je to s našimi bližními. Znáte ten
My ostatní, kteří máme bebechy, se teprve
pocit, když přijdete domů a nikdo vás ani
učíme, jak s nimi naložit.
nepozdraví? I když
Bebecha jednoznačně musí opustit náš
Každá bytost, živočich, rostlina, jsme unavení nebo
možná pohodlní, proprostor. Cesta k harminerál má svou vlastní Čchi,
sím vstaňme, rozsviťme
monii vede přes zbakterá proudí v meridiánech
a pojďme přivítat naše
vování se zbytečných
(energetické dráhy).
blízké bytosti přivítat.
předmětů, nikoliv jeKaždý z nás je šťasten
jich hromaděním.
V nepotřebných předmětech, které už ne- a vděčný za úsměv, za jakýkoliv projev vstřícpoužíváme, přehlížíme je nebo nám nepři- nosti a sdílení.
V případě narušení rovnováhy dochází
nášejí radost, energie stagnuje. Aby náš domov byl v harmonii, potřebujeme, aby v něm vždy k poruchám projevujícím se v různých
energie proudila bez zábran, aby byla svěží, formách (např. onemocnění, přírodní katastejně jako v meridiánech našeho těla. Pokud strofy, nehody, apod.). V konkrétním důsledv našem prostoru máme nahromaděné bebe- ku každý nerovnovážný systém spěje k rozpadu, zániku.
chy, energie se u nich blokuje.
Pečujeme-li o sebe, pečujeme o své proNáš domov je místo, kde odpočíváme
a máme nabírat novou energii. Je podobný středí, pečujeme o celý vesmír.
Cokoliv změníme ve svém myšlení a nazíulitě šneka, kam se schováváme, naše další,
ještě větší, rozšířenější a hmotnější fyzické rání na děje kolem nás, změníme i ve svém
tělo. Jeho průchodnost energií, jeho stav se těle a psychice. Vyvoláme změnu v nás i v siodráží ve zpětně vazbě k našemu skutečné- tuacích a vztazích, ve kterých se nacházíme.
Bebecha sem, bebecha tam, co s ní já jen
mu fyzickému tělu. Jsme bezbranní a náš
domov nás chrání. Představuje naše útočiště udělám? Už vím...
a oázuěšě, kde nabíráme energii a harmonii.
Pokud je zaplněn množstvím nepotřebných
předmětů, jedná se o stagnující, vyčerpanou
energii, která může být základem onemocnění. Proto je pro nás tak důležité velmi
pečlivě se starat o celý náš domov. A nejedná se jen o věci.
Jak říká Jeho Svatost Dalajláma:
„Kéž jsou všechny bytosti šťastny!“
Měli bychom dbát, aby naše květiny byly zalité, na listech se jim
neusazoval prach, měly dostatek
živin a světla. Aby rybičky v akváriu přebývali v čisté vodě a dostávaly
pravidelné krmení, aby náš pes nebyl
smutný a měl naší lásky a pozornosti,
kolik potřebuje. Za naše domácí mazlíčky

FENG-SHUI
Hluboce tvořivé a intuitivní umění.
K jeho poznání přivádí chápání
jedinečnosti okamžiku, dějů, toho,
že všechno je v neustálém pohybu,
tedy v proměně.
Nemusíte být zrovna stavitelem
či architektem. Důležitý je zájem
a touha po změně současných
životních poměrů. Odvaha změnit
staré návyky a způsob myšlení.
ŽIVOT
Souhra energií v kvalitě YIN a YANG.
Jejich rovnováhu a stabilitu udržuje
nepřetržitě plynutí ČCHI (neboli životní
energie).
Představte si...
Kopec osvětlený z jedné strany sluncem.
Stínová strana vyvolává pocit kvality Yin
a svah kopce v přímém slunci vyvolá
pocit kvality Yang. Osvětlení i stíny
na kopci se mění, pomalu, s pohybem
slunečního svitu. Tato směsice Yin
a Yang je udržována plynutím Čchi.
ČCHI
Je pojem pro energii, kterou je naplněn
vesmír. Je to přítomná, hybná síla,
tvoří podstatu života. Všechny jeho
formy jsou projevem této síly (i když
třeba nehmotné a neviditelné).
Některé projevy této energie jsou však
hmatatelné a lidskými smysly zjistitelné.
Čchi, jež nabyla tvaru, vnímáme
v tisících formách a tvoří hmotný základ.
Je přítomná ve všem, od nejmenšího
po největší. Má neomezený a nesmírný
rozsah.
HARMONIE
V jedné části odráží a vytváří soulad
v dalších částech, a to ve všech rovinách
celku.
Všechny události jsou v návaznosti
jedné na druhou, vzájemně propojeny,
bez ohledu na čas a prostor.
ZÁZRAK UMĚNÍ
FENG-SHUI
Stačí změnit aktuální
disharmonickou složku, původní
příčina zmizí. Ve stejném okamžiku
mizí i nesoulad ve všech rovinách
a je nastolena harmonie celého
systému.
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autor: Ing. Jiří Černák

Vše v našem známém
světě je složeno ze dvou
základních energií.
Číňané je nazývají jin
a jang. My je nazýváme
aktivní a pasivní energie,
nebo jednoduše jako plus
a minus. Jangová – aktivní,
plusová – energie má
vzrůstající křivku a jinová
– pasivní, minusová –
křivku klesající. Tyto
dvě energie se vzájemně
doplňují a vše v přírodě
je nastavené tak, aby
docházelo k co nejlepší
rovnováze mezi těmito
dvěma energiemi.
32
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Domov

je základem
šťastného života
Rovnováha je základem
šťastného života

maximální aktivita). Pasivní energie jin má
fáze kovu (vše se stahuje dovnitř a zpevňuje) a fázi vody (vše je v maximálním klidu).
Pokud je jin a jang v rovnováze, pak se jed-

Pohyb těchto dvou energií má pět tzv. proměnných fází, kterým se neodborně říká pět
elementů. Růstová energie jang
Pokud nemáte v životě nastolenou rovnomá fázi dřeva (vše začíná a vyváhu, pak vám vždy buď něco chybí, nebo
chází zevnitř ven) a ohně (vše se
ukazuje v největším světle, je to
naopak něco přebývá.
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lečnosti. Jde o individuální výsledky. Pozornost lidí je tak směřována ven, tzn. do světa,
do společnosti. Tam lidé hledají úspěch, se
kterým často mylně rovnou spojují i životní
štěstí.

Domov potřebujeme pro naše
„uvnitř“

proto se také říká „teplo domova“. To se snažte ve svém bytě či domě opravdu vytvořit.

Teplo domova není jen fráze

Teplo patří k energii ohně. Tu vytvoříte
pomocí barev jako je červená a oranžová.
Využívejte hodně svíček či vonných tyčinek.
Pocit tepla pak vytváří vše měkké, jako jsou
například polštáře, koberce nebo polstrování nábytku. Vyhněte se pokud možno všemu, co ve vás vyvolává pocit chladu.

Proto většina lidí věnuje více pozornosti
tomu, jak se jim daří „tam venku“, jak se cítí
ve společnosti, jak jsou společností přijímáni,
než tomu, jak se cítí
doma. Slovo domov
Nábytek v kuchyni i jídelně by proto měl být co
se tak téměř vytratinejvíce bytelný, pevný. Můžete zde využít zemité
lo ze slovníku. Lidé
barvy, ke kterým patří žlutá, hnědá, béžová,
říkají „bydlím v bytě,
v domě“, a myslí tím
krémová, medová, broskvová či meruňková.
pár stěn, základní vybavení a to je vše. Proč
také věnovat nějakou energii místu, kde tráví
Nejdůležitější při vytváření energie země
minimum času? Vždyť oni jsou přece stále je jídelna a kuchyň. Jídlo obecně patří také
v práci, ve společnosti, se známými apod. k energii země. Proto se v místnostech, kde
Svůj byt pak často považují pouze za místo se pokrmy připravují nebo jí, dá energie
k přespání.
země snadno vytvořit.
Tím však vzniká velká nerovnováha v jePodpořit teplo v těchto místnostech můjich životě. Je zde extrémní energie věnovaná žete opět pomocí svíček, či například červnějšímu světu a minimální energie věnova- vených či oranžových doplňků – prostírání,
ná vnitřnímu světu. Navíc lidé dělají velkou utěrky apod.
chybu, jestliže tam, kde bydlí, tráví jen minimum času. I kdyby na tomto místě pouze Hostina u kulatého stolu
přespali, pak zde tráví přibližně osm hodin
Velkou pozornost věnujte jídelnímu stolu.
denně, tj. třetinu svého života. Lidé zde však Měl by být opravdu velmi stabilní a vyrobevětšinou dělají i další činnosti: hygienu, jíd- ný z pevného masivního dřeva. Ideální tvar
lo, odpočinek apod. V průměru se dá říci, že je kulatý nebo oválný. Židle kolem stolu by
lidé tráví doma téměř 12 hodin denně (ně- také měly být stabilní, s vysokými a plnými
kteří i více, i když to vůbec nevnímají – tak zády a područkami. Polstrování by mělo být
málo pozornosti svému bydlení věnují), tedy měkké a pohodlné.
ná o fázi elementu země. Energie země tak téměř polovinu svého života.
Trávíte-li někde polovinu svého života, Teplo domova ale nevytvoříte
představuje energii rovnováhy.
pak toto místo ovlivňuje kvalitu poloviny jen nábytkem či doplňky
vašeho života. Proto byste se měli ujistit, že
Energie domova je energie
Důležité jsou rovněž rodinné vztahy. Rokvalita tohoto místa je co nejlepší a přispívá dina by se doma vždy měla cítit v bezpečí,
elementu země
Domov je základem životní rovnováhy. Je k vašemu štěstí. Domov
to základní energie, bez které opravdu nelze je tak opravdu bezpodNechť je váš domov místem, které máte rádi
dosáhnout štěstí v životě. Může se vám sebe- mínečnou podmínkou
a kde se cítíte dobře.
více dařit v podnikání, kariéře, ve vztazích, šťastného života. Věnujmůžete mít úžasné děti, zářivou budoucnost, te mu proto co největší
být nejslavnější na světě, a přesto nebudete pozornost. Uvidíte, že se vám život auto- stabilní a pevná. Dobře vytvořený domov
šťastní, pokud zároveň s tím nebudete mít maticky velmi zlepší. Domov je o harmonii, posiluje soudržnost rodiny a její sílu, prospírovnováze a měla vá zdravému vývoji dětí, jejich sebedůvěře
svůj domov.
by být v něm do- a celkovému zdravému rozvoji jak fyzickéEnergie domova
Je důležité, aby vše ve vašem
minantní energie mu, tak i psychickému.
se v současném
bytě či domě bylo pevné, stabilní
tzv. elementu země.
rychlém světě boa dávalo vám pocit jistoty.
Tuto energii získáte
hužel velmi podAť domov není místo, kde musíte být, ale
hlavně vytvořením místo, kam se všichni rádi vracejí a kam se
ceňuje.
Většina
lidí je ještě stále nastavena na individuální pocitu jistoty a stability.
těší. Vytvořte si jej opravdu stabilní. Pokud si
Týká se to hlavně nábytku a bytových do- takové místo vytvoříte, získáte tím zároveň
energie sebe sama. Za životní úspěch se většinou považuje prosazení jednotlivce ve spo- plňků. Země má také ráda měkkost a teplo, velmi pevné základy životního štěstí.
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Podzimní deprese,
spánek a naše
BIORYTMY
autor: MUDr. Zuzana Krausová

Cítíte se na podzim
unavení a zpomalení?
Pokud ano, není to
pravděpodobně nic
nenormálního. Celá
příroda kolem nás
zpomaluje a chystá
se k odpočinku.
Odhaduje se, že až
20 % populace trpí
na podzim a v zimě
mírnou formou útlumu
a zhoršené nálady.
Pokud ale každý rok
s příchodem podzimu
totálně ztrácíte energii,
jste abnormálně
nevýkonní a ospalí,
přejídáte se, nic vás
nebaví … a na jaře vás
to samo přejde, pak
možná trpíte sezónní
afektivní poruchou.
34
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ných změn, např. syntéza bílkovin a regenerace
buněk.
Hlavním neurohormonem, který dává vnitřním
hodinám informaci o zevním prostředí, tj. synchronizuje nás se skutečným trváním dne a noci,
je melatonin.
Melatonin má u člověka hypnotický, tj. uspávací efekt. Noční tvorové to mají naopak, melatonin
u nich zvyšuje aktivitu a bdělost.
Jakmile se začne stmívat, melatonin stoupá
a my začínáme být ospalí. V noci jsou hladiny
melatoninu 10–100x vyšší než ve dne. K ránu,
jak světla přibývá,
Jak nás světlo
sekrece melatonisynchronizuje
Moderní doba nás nutí, abychom tyto
nu klesá a my se
Fotosenzitivní (tj. na
přirozené rytmy ignorovali a fungovali
probouzíme. (Tedy
světlo citlivé) buňky
stále stejně, ať je teplo nebo zima, světlo
v ideálním přípaměly pravděpodobně
nebo tma.
dě. Umělé osvětleuž „nejnižší“ prehistoní a moderní životrické organismy. Mají
je rostliny i všichni živočichové. Proč se vyvinu- ní styl tyto tisícileté biorytmy potlačují a nutí nás
ly? Evolučním smyslem biorytmů je připravit se fungovat v době, kdy má náš organismus vlastně
na pravidelné změny vnějšího prostředí a přizpů- noc. Není pak divu, že poruch spánku dramaticsobit se jim. Nejvýraznější cyklickou změnou je ky přibývá.)
cyklus dne a noci, tedy střídání světla a tmy. Podle
něj se řídí rytmus aktivity a odpočinku, energeticMelatonin je něco jako přirozený
kého výdeje a opotřebovávání (den) a klidu (noc),
které subjektivně vnímáme. Ve spánku se odehráspánkový hormon a jeho vylučování
vá řada hormonálních, metabolických a buněčzávisí na množství světla.
iliony let byl člověk synchronizován s přírodou a řídil se podle jejích cyklů. V létě byl
aktivnější, v zimě spoustu času prospal..
A moderní technika nám to umožňuje. Umíme
si vzduch ohřát i ochladit, v noci si posvítíme,
v zimě můžeme jíst pomeranče a vesele porušujeme fyzikální zákony, když létáme vzduchem
tisíce kilometrů. Mohli bychom si myslet, že nás
přírodní cykly vlastně nemusejí zajímat. Až naše
tělo nám připomene, že pořád jsme na přírodu napojeni víc, než si myslíme.
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Melatonin a světlo

Informace o množství světla vstupuje do mozku
očima a nervovými dráhami vede až do tzv. šišinky
(epifýzy), která je místem produkce melatoninu.
Stejně jako sluchové ústrojí neslouží jen k „slyšení“,
ale i k udržování rovnováhy. Velmi zjednodušeně řečeno, světlo projde okem do mozku, utlumí produkci melatoninu a my jsme (nebo bychom měli být J)
bdělí a aktivní. Ve tmě není sekrece melatoninu světlem blokována a my jsme ospalí, v ideálním případě
usínáme.

Zrak má tedy dvě funkce: „vidění“, ale také
přizpůsobení se rytmu dne a noci.
Podobně to funguje i u střídání ročních období.
Čím delší den (v létě), tím méně melatoninu se vylučuje. Na podzim a v zimě, kdy se dny zkracují, začínají hladiny melatoninu stoupat. Tato informace je
důležitá pro načasování sezonního chování (rozmnožování, tvorba zásob, zimní spánek apod.).

Zimní spánek?

žové situace ke konci roku, tj. přesně v době, kdy je
množství slunečního svitu nejnižší a máme nejmíň
energie. S tím příroda nepočítala a některým z nás to
celoživotně dělá problémy.

Stále méně spíme. Může za to Edison?

Kromě toho, že nerespektujeme roční přírodní cyklus, neřídíme se ani rytmem dne a noci. Stále méně
spíme. Žárovka je tu s námi teprve něco přes 100
let, konkrétně od r. 1879. Až zhruba na přelomu 19.
a 20. století elektřina „rozsvítila svět“. A od té doby
se celková doba spánku neustále zkracuje.
Univerzální rozšíření elektrického osvětlení je
hlavním důvodem, proč většina lidstva ve vyspělých zemích trpí chronickou spánkovou
deprivací.
Lidé, kteří nedostatečně spí, mají např. i zvýšenou
tendenci ukládat tuk.
Může za to hormonální a metabolická nerovnováha, kterou nedostatek spánku působí (změny ve vylučování inzulínu, ghrelinu, růstového hormonu,
kortizolu a dalších.). Především ve spánku probíhají
regenerační pochody, „oprava buněk“ nebo imunitní reakce. Co se může všechno stát, když trvale málo
spíme, si z toho každý odvodí sám.

Některá zvířata, třeba medvědi, to mají vymyšleno dobře. Neplýtvají silami a ukládají se k zimnímu
spánku. O tom, kdy to udělat, je informuje právě Sezónní afektivní porucha
množství denního světla prostřednictvím melatoniTaké ji známe pod jménem SAD, z anglického Seanu. Homo sapiens dostává tutéž světelnou informaci sonal Affective Disorder.
jako medvěd brtník,
Určitá únava a sklesbohužel ale neumí V létě lidé vstávali s východem slunce a celý
lost na podzim je tedy
zimu v klidu prospat. den fyzicky pracovali, v zimě spali mnohem
v podstatě přirozená.
Dříve jsme se přece
Údajně ji výrazněji podéle a příliš se nehonili.
jen více řídili přírodciťuje kolem 20 % poními cykly.
pulace. Kvůli takovému
Jak to máme my dnes? Vstáváme podle své pracov- „podzimnímu blues“ nemusíme navštěvovat lékaře
ní doby (a ta se ještě mění vlivem střídání „zimní- ani psychology, spíš přírodu a obchod se zdravou
ho“ a „letního“ času. Spát chodíme, jak se nám chce. výživou. Pro přibližně 7 % populace je však období
O nějakém zpomalování a odpočívání v zimních od října do března utrpením, kdy téměř nemohou
měsících nemůže být řeč. Naopak. Pořídili jsme si fungovat, nic je nebaví, přejídají se, tloustnou a jsou
předvánoční stres, různé uzávěrky a podobné zátě- podráždění. Pokud se to každoročně opakuje, jde velmi pravděpodobně o tzv. sezónní afektivní poruchu.
To je seriózní diagnostická kategorie, která dotyčnému působí velké potíže v životě a doporučuje se ji léčit. Typické příznaky SAD jsou útlum, apatie, zvýšená
potřeba spánku, nezájem o aktivity a vztahy a zvýšená chuť k jídlu (hlavně na sladké). Jde o skutečnou
klinickou depresi, s pocity méněcennosti a prázdnoty, ztrátou radosti ze života, někdy s podrážděností
a trvalým napětím. SAD se projevuje častěji u žen.
K diagnóze je třeba, aby se podobné sezónní deprese
vyskytovaly nejméně po dva následující roky.

Upadáme do zimního spánku?

Většinou však jde o mnohaletý průběh, než si člověk
uvědomí cyklický charakter potíží v závislosti na ročním období. Problémem také je, že mu okolí (a často
i on sám sobě) vytýká lenost, slabou vůli apod. Někteří lidé se SAD přiberou za zimní období i 6 a více

Příznaky sezónní
afektivní poruchy
1. Celodenní únava a nedostatek
energie. Člověk jen
obtížně zvládá své
běžné rutinní úkoly,
funguje automaticky a bez zájmu.
2. Zvýšená chuť k jídlu,
hlavně abnormální
potřeba sladkostí.
Následkem toho samozřejmě přírůstek
na váze, obvykle
více než 6 kg. Někteří pacienti dokážou
během jara a léta
zhubnout, často
však ale částečně,
takže jejich hmotnost tak rok od roku
narůstá.
3. Zvýšená potřeba
spánku. Problém
s ranním probouzením, spavost
a útlum během dne.
4. Pokles libida (nezájem o sex).
5. Zpomalené myšlení
a reakce, zhoršené
soustředění.
6. Anhedonie: dotyčného nic nebaví
a netěší.
7. Nechuť k sociálním
kontaktům: uzavírá
se do sebe, nekomunikuje nebo je
podrážděný.
Tyto příznaky se
objevují na podzim
(říjen/listopad) a samy
od sebe mizí na jaře
(březen).
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kilo, protože nejsou schopni ovládnout nutkavou potřebu jíst. Kdyby to šlo, dotyčný by zalezl do postele se
zásobami jídla (hlavně sladkostí) a vylezl odtamtud až
na jaře. Takhle to praktikují některá zvířata např. jezevec. (Kromě pravého zimního spánku (hibernace)
existuje i nepravý zimní spánek, kdy zvířata zůstávají
neaktivní v úkrytu, ale jejich tělesná teplota se nesnižuje. Občas se z tohoto stavu probouzejí a vycházejí ven.
Takto přečkávají zimu např. jezevci.
Člověk si to ovšem nemůže dovolit to, co jezevec. Je
tedy nucen svoji zimní depresi řešit a předcházet jí.
Účinná a bezpečná léčba je fototerapie neboli léčba
jasným světlem.

Co dělat s (pod)zimní depresí?

FOTOTERAPIE
– léčba jasným
světlem
Pro výraznější
sezónní afektivní
poruchy je vhodná
intenzivní léčebná
fototerapie.
Provádí se pomocí
speciálních
osvětlovacích těles,
která dodávají bílé
světlo o vysoké
intenzitě (přibližně
10 000 luxů). Pro
srovnání: zatažená
zimní obloha dává
osvětlení 3 000
luxů, za slunečného
letního dne je
osvětlení až
120 000 luxů.
Běžné osvětlení
vnitřních prostor
se pohybuje kolem
300 – 500 luxů.
Světelná terapie
nejlépe účinkuje
v ranních hodinách.
Dnes je i u nás
na trhu celá řada
cenově dostupných
přístrojů – lamp,
„světelných skříňek“
(light boxes)
i simulátorů svítání
(od nastavené
hodiny začnou
svítit se vzrůstající
intenzitou, takže nás
probudí podobně
jako sluníčko v létě.)
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Lehčí formy podzimního útlumu jsou vlastně přirozenou reakcí na změnu ročního období. Tělo nám
signalizuje: „Přibrzdi, chci si odpočinout.“

Zvolněte…

Zkuste lépe vnímat svoje tělo a akceptovat jeho potřeby. Koneckonců, proč bychom nemohli na podzim
a v zimě trochu zvolnit a chodit dřív spát, když cítíme, že to potřebujeme? (Jezevec určitě ví, co dělá ☺.)
Znamená to ovšem trochu se přizpůsobit. Nestihneme
asi všechno, co bychom teoreticky rádi. Můžeme také
ignorovat některá lákadla, která se nám v tomto období
nabízejí (prodejní akce a posezónní slevy všeho možného, vánoční trhy, televizní programy atd. atd.). Pokud to někdo radostně stíhá, je to jeho věc. Vy se řiďte
svým vlastním rytmem.

Opatrně se stimulanty

Jsou samozřejmě různé nezdravé způsoby, jak ze
sebe potřebnou energii vydolovat – megadávky kávy,
energydrinky, sladkosti, stimulanty. Určitou dobu
to funguje, takže si člověk může začít myslet, že jeho
energetické zásoby jsou bezedné. Nejsou. Jednoho dne
nám dojdou jako fosilní paliva a může se to pak projevit třeba pod obrazem chronického únavového
syndromu, syndromu vyhoření, psychickou poruchou nebo nějakou tělesnou nemocí.

Životospráva

Jelikož musíme chtě nechtě fungovat
i v zimě, nemůžeme nechat věcem úplně
volný průběh. Pohyb venku, správná strava a dostatek světla jsou podstatně lepší variantou, než 10 kafí s čokoládovou tyčinkou
denně.

Choďte ven

Zkuste strávit každý den na denním světle
minimálně 30 minut, nejlépe ráno. Kdykoliv
je jasný den a slunce svítí,
využijte toho a „akumulujte“ si sluneční energii jako solární článek.
Ještě před sto lety pracovalo 90 % lidí venku. Dnes

trávíme většinu dne v uzavřených prostorách a sluneční světlo k nám přichází filtrované přes okenní sklo, což
není totéž jako plnospektrální světlo venkovní.

Jídlo jako lék

Přejídání a zvýšená chuť na sladké jsou pro sezónní
afektivní poruchu charakteristické. Pokuste se odolávat tomuto nutkání. Krátkodobě vám sice čokoláda
nebo kobliha udělá dobře, ale úleva nevydrží dlouho.
Přijde znovu hlad (po sacharidech velmi rychle, protože rozkolísají hladinu cukru v krvi) a k tomu budete
mít výčitky svědomí. Snažte se jíst celozrnné výrobky
a hodně bílkovin. Omezte „prázdné kalorie“ - pečivo,
těstoviny, brambory, sladkosti, sladké nápoje. Budete
po nich ještě více unavení. Serotonin (hormon dobré
nálady) zvyšují některé potraviny (luštěniny, banány,
avokádo, ořechy, lněné semínko, listová zelenina …).

Vitamíny a výživové doplňky

Pomůžou, ale obvykle nestačí. Můžete zkusit např. vitamín B, omega 3 (esenciální mastné kyseliny), hořčík
a koenzym Q.

Rozsviťte!

Víme, že hlavním zdrojem sezonní deprese je nedostatek světla. Prosvětlete si proto byt i pracoviště, jak
nejvíc můžete. Vpusťte si do bytu co nejvíc denního
světla, závěsy a záclony nechte přes den roztažené. Sviťte silnými žárovkami (raději silnější žárovku a pečlivě
za sebou zhasínat než šetřit tím, že použijeme žárovku
slabou.) Nejdůležitější z hlediska sezónní deprese je
ranní světlo: sviťte si ráno co nejvíc a na dobře osvětleném místě i snídejte.
Není světlo jako světlo. Kupte si žárovky s plnospektrálním „zdravým“ světlem.
Klasické žárovky vyvíjejí nejvíce světla ve žluté, červené a infračervené oblasti spektra. UV (ultrafialové)
záření, důležité pro některé fyziologické pochody, zcela
chybí. Převaha červené spektrální části
zneklidňuje a vyvolává stresovou
pohotovost. Podobně působí
i zářivky. Jejich světlo vlastně nepozorovaně bliká zapíná se a vypíná stokrát
za minutu, což náš mozek registruje a udržuje
ho to v napětí. Tyto negativní vlivy si po většinu
času neuvědomujeme, ale
působí na náš organismus
negativně. Plnospektrální
žárovky a svítidla jsou sice
dražší, ale nejvíce se podobají přirozenému světlu.
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přírodní medicína

S DIOCHI
na cestách...
autor: Vladimír Nerud

Všichni, kteří rádi cestují, zvlášť na „vlastní pěst“ a do vzdálenějších
zemí, to určitě znají, každé deko zabalené navíc je zbytečná zátěž.
Na druhé straně cestovní lékárnička je nepostradatelná, takže je potřeba
dobře promyslet, co vzít s sebou a bez čeho se dá obejít.

M

y s přítelkyní jsme si už zvykli do naší lé- ci, v oblasti žaludku, sleziny a lymfatického systému.
karničky vždy přidat z Diochi přípravků Tyto body byly velice citlivé, proto jsem jí dal podržet
Sagradin a Astofresh, což se nám osvědči- do ruky Sagradin a Astofresh z naší lékárničky a uvollo i při naší cestě po Thajsku. Při přesunu na jeden nil jsem jí reflexně celou pánevní oblast, bránici, žaz thajských ostrovů jsme se dali do řeči s mladým ludek, slezinu a lymfatický systém v pánevní oblasti.
Sama Caroline se tak mohla přesvědčit o tom, že
francouzským párem a společně jsme si pronajmuli
auto. Eric před nějakým časem strávil
v Praze pracovně asi půl roku a tak
Bolest byla stále méně intenzivní, protože k rychlému
jsme měli hodně společných témat.
uvolnění samozřejmě přispěla informace obsažená
Domluvili jsme se, že na druhý den
v přípravcích DIOCHI, které se přesně hodily k řešení
večer se sejdeme a společně někde
Carolininých zdravotních potíží.
povečeříme. Dopoledne nás ale Eric
vyhledal v našem hotelu s tím, že jeho
žena Caroline asi něco špatného snědla, je jí špatně tyto bylinné komplexy jí pomůžou a už s důvěrou si
od žaludku, točí se jí hlava a na společnou večeři se nechala „naordinovat“ poměrně vysokou dávku Sarozhodně necítí. Zmínil jsem se, že bych jí mohl zku- gradinu. Nechali jsme jí na pokoji také Astofresh, ze
sit pomoct akupunkturou, reflexologií a bylinnými kterého jsem jí doporučil postupně za sebou vycucat
preparáty. Eric řekl, že to s manželkou projedná a dá několik tablet.
nám vědět. Někdy kolem oběda se telefonicky ozval
I když už jsem se několikrát mohl přesvědčit, jak
a požádal nás, jestli bychom nemohli za nimi přijít obecně rychle účinkují preparáty DIOCHI, přece
do jejich hotelu a Caroline zkusit přesvědčit, protože jen mě překvapilo, že Caroline se do večeře natolik
je trochu nedůvěřivá.
ulevilo, že ji s námi bez problémů mohla absolvovat.
Závratě i ostatní příznaky zmizely jako mávnutím
kouzelné hůlky. My jsme se po dvou dnech přesouvali
Namísto zázračné hůlky pomůže
dál bez lahvičky Sagradinu a Astofreshe, které jsme
Astofresh
Na místě jsem Caroline nejdříve provedl ušní aku- jim věnovali.
punkturu na body nervového systému, alergie a ledvin. Potom jsem pomocí
Hřál nás dobrý pocit, že naše „česká alternativní medicína“ je
reflexní diagnostiky vytestoval zatížení na brániněco, na co můžeme být pyšní.

A na co
všechno se
dá při cestách
použít Sagradin?
 horečnaté stavy
 různé záněty
 průjmy
 prevence po požití
rizikové potraviny
či tekutiny
 bolesti z různých
příčin
 opary, rány – i zevně

A Astofresh?
 žaludeční problémy
 dušnost a kašel
 ochrana proti
virům a bakteriím
v přelidněných
prostorech
 rychlá energetická
vzpruha při únavě
či vyčerpání
 ochlazení v horkém
klimatu
listopad 2014
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osobní rozvoj

Radarové
anomálie
v Gíze
autor: Miloš Matula

Nedlouho
poté, co byl
v roce 2001
odtajněn nový
typ radaru
schopného
nahlížet
hluboko
pod zemský
povrch, se
vynořila řada
ohromujících
údajů
o důmyslných
labyrintech
systémů
podzemních
tunelů
v různých
částech světa.
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V

jihoamerické Guatemale byly pod mayským pyramidovým komplexem Tikal zmapovány tunely,
táhnoucí se v délce plných 800 kilometrů na druhou stranu této země. Badatelé míní, že jejich přítomnost zřejmě vysvětluje způsob, jak mohlo asi půl milionu
Mayů uniknout zhoubným událostem, které decimovaly
jejich kulturu.

Podzemní město bohů

Předpotopní patriarchové přicházejí

Po potopě, v bájném období egyptského Zep Tepi (Tep
Zepi), „počátku“ nebo „času poprvé“, se na samém začátku současného cyklu odněkud vynořila tajemná skupina „bohů“, která lidi přeživší na povrchu Země zasvětila
do základů civilizace. Počátky současné civilizace připisuje
celosvětová tradice příslušníkům jakési vysoce kultivované skupiny, ať už jde například o Thovta, Usíreva v Egyptě
či amerického Quetzacoatla nebo Viracochu. Celosvětové důkazy signalizují, že tito lidé byli vysoce vzdělanými
příslušníky předchozí civilizace. Tak jako z protiatomových krytů a skrytých výzkumných zařízení naší vlastní
civilizace, vyšli z podzemních „měst bohů“ poté, když se
na povrchu „usadil prach“ kataklyzmatu. Toto byli „předpotopní patriarchové“, jako Enoch a Metuzalém, „giganti
a dávní hrdinové“, zmiňovaní v Genesis. Všichni ti nevysvětlitelní bohové starověkého Sumeru, Egypta i Indie pocházeli z bájné předpotopní doby.
Na projektu zúčastněný dr. Hurtak přirovnává tento
nález ke kolizi, ne nepodobné nečekanému kontaktu s vyspělou mimozemskou kulturou. Popsal to jako „odkrytí
kořenů čtvrté kultury“, takzvané Atlantské civilizace, která
zanikla v posledním kataklyzmatu. Nález poskytuje jednoznačný důkaz, že veškeré jazyky, kultury a náboženství
vyvěrají z jediného společného zdroje, jemuž dr. Hurtak
říká „rodičovská civilizace“. V podzemí nalezené stopy
technologie vykazují jinou cestu vývoje než je ta, po níž
jsme kráčeli. Je to tak, jak kdysi podotkl Arthur C. Clark:
„Jakákoliv technologie, překonávající tu naši, by nám

Podzemní radar (SIRA), použitý za stejným účelem
v Egyptě před rokem 1978, zaznamenal přítomnost mimořádného podzemního komplexu pod gízskými pyramidami. Opatření, která následně udělal egyptský prezident Sadat, měla za následek tři desetiletí přísně tajných
vykopávek, podniknutých za účelem vniknutí do tohoto
systému a jeho pečlivého prozkoumání. Na nedávném
setkání v Austrálii předvedl dr. Jim Hurtak, jeden z klíčových vědců Projektu Gíza, filmový záznam z průběhu prací, probíhajících pod názvem Komory v hlubině,
uvolněný na konci století.
Udivující záběry odhalují objev rozlehlé podzemní megalitické metropole staré přinejmenším 15 000 let.
Rozkládá se v několika úrovních pod gízskou plošinou.
Zatímco ostatní badatelé atomového věku hloubali nad
skrytou komorou pod levou tlapou Sfingy, rozprostíralo se legendární „město bohů“ přímo pod nimi. Film,
kromě podzemních vodních kanálů, ukazuje impozantní sály o proporcích našich největších katedrál, zdobených přímo na místě vytesanými, obdobně obrovskými
plastikami jako jsou ty v nilském údolí. Životy
riskující výzkumníci vybavení světly a kamera„Nalezli jsme dědictví civilizace ovládající jistý
mi opatrně postupovali v gumových člunech
způsob technologie, která byla mnohem dále, než
napříč podzemními řekami a přes kilometr šije naše. Byla to technologie, jíž dokázali vytvořit
roké jezero, aby nakonec pronikli až do zapečeohromná podzemní města, přičemž Sfinga
těných komor. Zde byly nalezeny pozoruhodné
a pyramidy jsou jen malé povrchové značky.“
depozitáře se záznamy a artefakty.
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nutně musela připadat jako magie.“ Podle
dr. Hurtaka šlo o kulturu, které se nejen podařilo rozluštit genetický kód, ale zmocnila se
klíčů k fyzikálnímu spektru, k antické „vyšší
fyzice světla“, tedy toho, co se vypravil hledat
dávný Gilgameš do ztraceného „města bohů“,
po němž hodlal pátrat v tunelech pod „horou
Ma-šu“ v pouštní oblasti. Hurtak referoval
o „řeči světla“ a „veleknězi“ – vědci z předchozí éry, jménem Enoch, spojovaném se stavbou
komplexu Velké pyramidy. V této souvislosti se Hurtak zmínil o veliké duchovní vědě,
nauce popisující jakési „genetické schodiště
ke hvězdám“. Enoch byl předpotopním patriarchou, jednou z nejslavnějších klíčových
osob předchozí éry. Byl otcem Metuzaléma,
významného předka Noe (a?). Enochovi bible
připisuje zřízení původního Siónu, legendárního „Jahwova města“, stejně tak jako vynález
abecedy a kalendáře. Enoch je také prvním
astronautem v historii, jehož Pán „vzal vysoko
vzhůru“, aby mu ukázal „tajemství Země i nebes“. Egypťanům byl znám jako Thovt (Thoth),
„Pán magie a času“, Řekům jako „posel bohů“
Hermes (Trismegistos) a pamatuje na něj dokonce i keltská tradice jako na nevyzpytatelného mága Merlina, který nakonec „zmizel
na jabloňovém stromě do mytického Avalonu“, aby tam vyhledal tajemství nesmrtelnosti.
Slíbil, že se zase vrátí… Jako jeden z těch, kteří
dosáhli nesmrtelnosti a znalosti tajemství, jak
bychom se i my mohli „stát bohy“, také Thovt/
Enoch slíbil, že se „vrátí na konci času s klíči
k posvátným branám Země.“ Na kontroverzních svitcích – nejen od Mrtvého moře, ale
i z egyptské oblasti Nag Hammádí – odhalených fragmentech ztracené Enochovy knihy,
kdysi odstraněné z bible náboženskými vůdci,
Enoch charakterizuje podivuhodnou minulou civilizaci, která zneužila klíčů k vyšším

znalostem a proto se nebyla schopna zachránit před posledním kataklyzmatem.
Podle četných podání Enoch, tak jako
Quetzacoatl v mayské legendě slíbil, že se
k nám tyto znalosti vrátí na „konci času“, tedy
na konci současného cyklu. Příslib, že „všechno bude odhaleno na konci současného světa“,
obsahuje i biblická Kniha Zjevení. Mimořádné objevy v Egyptě a jinde nepopisují jen pokročilou technologii, ale podivuhodnou cestu
vývoje, vedoucí vysoko nad náš současný stav.

Obdivuhodná řeč světla

vých vjemů vzorků záření mozku, je hebrejština. Její znaky ve skutečnosti vykazují totožné
profily, jaké vytváří rotující vír. Je opravdu řečí
světla, pulzujícího uvnitř celé naší nervové
soustavy. Vzhledem ke kódování sledujícímu
geometrii přirozených symetrických křivek
fyzického světa, byl Hiburu harmonickým
jazykem, napodobujícím vlastnosti křivek
světla. „Klíče“, o nichž hovoří Enoch, se tedy
jeví jako zvukové sady k vibračním matricím
samotné reality, k mýtické „moci nad světem“.
Enochiánské učení hovoří o zvukových rovnicích zakódovaných do prastarých manter
a božích jmen, jejichž aplikací lze přímo ovlivňovat nervovou soustavu a produkovat hluboké efekty na úrovni léčení a vyššího stavu vědomí. Jak deklarují starověké texty: „Chceš-li

Důkladný vědecký průzkum klíčových pyramidových míst na celém světě odhalil, že
jde o důmyslné harmonické struktury, které
nejenom zrcadlí pozice planet a hvězdných
systémů, ale současně napodobují harmonii čaker
Každý kámen uvnitř Velké pyramidy je naladěn
a dutin lidského těla.
na specifickou frekvenci nebo tón.
Sarkofág v centru Velké
pyramidy vibruje na frekvenci tlukotu lidského srdce. Udivující pokusy hovořit s bohy, musíš se napřed naučit jejich
provedené dr. Hurtakem a jeho spolupracov- jazyku.“
Odhalení, přicházející z Egypta, líčí exisníky ve Velké pyramidě a na dalších místech
v Jižní Americe demonstrovaly, že pyramidy tenci celosvětového prehistorického systému
jsou v podstatě hlasově aktivovatelné „geofyzi- pyramidálních chrámů, nastavených jako
kální computery“. Zanotováním specifických antény na klíčových meridiánech energie, již
zvuků se vědeckému týmu podařilo vytvořit se dávní kněží-vědci snažili použít jako huna povrchu i uvnitř pyramid viditelné vlny debního rezonančního systému ke stabilizaci
stojatého světla, které pronikalo dokonce až planetárních tektonických desek – jednalo se
do jejich nepřístupných vnitřních komor. Ná- tedy o kataklyzmatickou geologii v nejjemsledující objevy naznačují, že starověcí kněží nější formě. V prapůvodním jazyce znamená
– vědci využívali uvnitř chrámových struktur slovo Jedaiah „cestu slova“ nebo „moc slova“;
jakýsi druh harmonické zvukové technologie. pradávní kněží Jedai užívali jazyka světla k naZnovu objevené henochiánské znalosti odha- ladění planety jako obrovského, harmonicky
lují mateřský jazyk jako „řeč světla“. Základem znějícího zvonu. Hodně z toho bude znovu
jazyka zavedeného na počátku tohoto cyklu objeveno v posledních dnech současného
byl jazyk známý starověkým národům jako cyklu. Řečeno slovy dr. Jay Franze z Omega
HiburuI. Moderní výzkum potvrdil, že nej- Foundation: „I když se to neodvažujeme postarší starověkou formou jmenovat, převládá jakýsi všeobecný pocit
tohoto původního jazyka, ohrožení na celosvětovém stupni.“
Tyto „klíče“ doslova i obrazně ztratili, a tím přišli
vyjádřeného formou abeUkázka z knihy Miloše Matuly 2013:
o veškeré vyšší znalosti.
cedy vycházející ze zrakoHvězdná brána k Novému věku

Meditace

inzerce

Miloš Matula

nové meditační CD Miloše Matuly
v prodeji od 6. října ve verzi 1CD nebo 2CD DELUXE

hudba: Robert Jíša
K dostání u dobrých knihkupců, v prodejnách
s hudbou či na e-shopu www.milosmatula.cz
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kulturní servis

Divadlo

Zemřela matka a do hrobu dána... Nechoď dceruško k vodě ven… Hrej si – tu
máš kohouta... Erbenova Kytice není
nudnou povinnou školní četbou, ale
magickým opusem prosáknutým moudrostí předků, ze kterého naskakuje husí
kůže už 161 let. 12 balad psal K. J. Erben
na motivy sesbíraných národních pověstí
celkem 20 let a doposud se dočkaly 160ti vydání. 7 klíčových básní včetně
hororové Svatební košile se nyní stalo inspirací pro režiséra Karla Brožka,
který je zhmotnil na jevišti Klicperova divadla v Hradci Králové. Jeho
inscenace Erbena servíruje s romantickým odérem i hororovou patinou.
Významný prostor dává hudbě Daniela Fikejze i choreografii Lucie Holánkové, nechává vyznít scénografii Jana Toboly i kostýmy Ivany Brádkové. www.klicperovodivadlo.cz

Platí slavné Epikúrovo: Jsme-li,
není smrti, je-li smrt, nejsme my? Je to
jako když se vypne počítač, nebo nás
čeká průlet světelným tunelem? Setkáme se svými drahými, nebo přestoupíme do úplně jiné dimenze? Tomu, co
bude, až nebudeme, je věnovaná listopadová beseda Duše K. V pražském
divadle Kampa si bude 30. 11. herec
a neúnavný šiřitel čtyř toltéckých dohod Jaroslav Dušek povídat o smrti
s dokumentaristou Viliamem Poltikovičem a s Markem Uhlířem a Martinou Vrátnou z organizace Cesta domů. www.divadlokampa.cz
Jaká témata zpracovává divadlo na západ od našich hranic a jaké trendy
ho ovlivňují? Možnost nahlédnout do dramatické kuchyně nejen našich
sousedů nabízí divadelní festival německého jazyka. Jeho 19. ročník na několika pražských jevištích opět uvede výkvět současného dramatického umění z německy mluvících zemí. Představení v divadlech
Komedie, Archa, v Dlouhé ale i ve Stavovském divadle jsou opatřena
českými titulky. Jako tuzemská ochutnávka pro německy mluvící publikum je připraveno
představení
divadla
Vosto5 na Baráčnické
rychtě. Program přehlídky, která se koná
od 21. 11. do 1. 12. najdete na www.theater.cz.

Výstavy

Zobrazit nezobrazitelné,
proniknout k podstatě
skutečnosti a jít ještě dál,
do sfér, které se vymykají
běžnému vnímání – o to
se snažili na přelomu
19. a 20. století symbolisté.
Bílek, Švabinský, Mucha,
Preisler, Zrzavý, Váchal –
to je jen fragment výčtu
osobností, s nimiž se setkáte na výstavě Tajemné dálky – Symbolismus v českých zemích 1880–1914, která od 6. 11. 2014 do 22. 2.
2015 zaplní trojlodí Muzea moderního umění v Olomouci.
www.olmuart.cz.
Máte pocit, že mu nerozumíte? Že se vzdálilo
od reality? Že se vám jeho
autoři vysmívají? Na otázku kam kráčí současné
umění můžete hledat odpovědi na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, která mezi
umělci do 35 let každoročně vybírá nejvýraznější talenty – alespoň podle mínění odborné
poroty. Kdo z nich se stane laureátem jubilejního 25. ročníku? Jestli
to bude Martin Kohout, Richard Loskot, Lucia Sceranková, Roman
Štětina nebo Tereza Velíková se dozvíme 20. listopadu. Jejich společná výstava ale potrvá ve Veletržním paláci v Praze až do 4. ledna
příštího roku. www.cjch.cz
Několika šlehnutími štětcem
dokáže vykouzlit prostor, světlo
i atmosféru. Pro Jakuba Špaňhela
je plátno bitevním polem i posvátnou půdou. Průřez tvorbou tohoto expresivního malíře střední generace bude do 25. ledna vystaven
v brněnské Richard Adam gallery
v kontrastu s kontemplativními
geometrickými obrazy Vladimíra
Houdka. www.ragallery.cz

Kniha - přítel člověka
Diagnostika podle
jazyka
v tradiční
čínské
medicíně
Giovanni
Maciosia
Diagnóza podle jazyka byla v Číně už v 16. století př. n. l. jedním z nejuznávanějších diagnostických přístupů. Je to metoda osvědčená, spolehlivá
a na naučení relativně jednoduchá. Vzhled jazyka
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je v TČM (tradiční čínské medicíně) posuzován
ve spojení s pulzem a výrazem tváře.
Giovanni Maciosia, jehož Diagnostika podle jazyka v TČM vyšla v nakladatelství Svítání, patří k nejuznávanějším učitelům a praktikům čínské medicíny. Vytvořil z řady důležitých čínských textů nové
pojednání, které je srozumitelné, přesné a poskytuje podrobný popis uvedeného lékařského vyšetřování. Dílo zpracovává autorovy obsáhlé zkušenosti
spolu se zkušenostmi jeho významných učitelů.
V knize jsou desítky barevných fotografií a s nimi
spojená bohatá kazuistika, rovněž řada nákresů
ilustrujících typy jazyka a jeho narušení. Pozornost
je zde věnována i těsnému vztahu diagnostiky jazyka s diagnostikou podle pulzu, farmakologií, s péčí
o děti, s emocionálními problémy a prognostikou.
Diagnostika podle jazyka v TČM je určena zvláště

kvalifikovaným odborníkům na čínskou medicínu, bude však velmi dobrým pomocníkem v lékařské práci i pro tzv. západně orientované lékaře
(zejména lékaře praktické, internisty a ORL) a pro
ty, kteří léčí pomocí akupunkturních jehel.
Kniha je vhodná i pro běžného čtenáře, který má
zájem o zdravý životní styl. Nemocní chtějí vědět,
proč onemocněli, chtějí znát diagnózu a prognózu své nemoci. Pomocí Diagnostiky podle jazyka
v TČM mohou sami sledovat, jak se mění stav
jejich jazyka, a při léčbě pak mohou lépe spolupracovat s lékařem. Sami tak významně přispějí
k včasnému zachycení příznaků nemoci a k léčbě
některých stavů.
Vydalo nakladatelství Svítání
www.svitani.eu
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Hudba

Skutečně zajímavá a progresivní muzika se nehraje jen
v rámci jasně ohraničených žánrů. Festival Alternativa přináší hudební dobrodružství, nečekaná žánrová setkání a hledání nových tvůrčích možností. V minulosti přivezl do Prahy
saxofonistu Johna Zorna, britskou formaci Test Dept., slovinské Laibachy či světoznámého avantgardistu Hectora Zazoua.
Letos se na pódiu Malostranské besedy a na scéně Unijazzu
Kaštan od 8. do 15. listopadu objeví slovenská kapela NE:BO:DAJ, nebo americká vokalistka Laurie Amat. Lahůdkou bude
vystoupení dua Gareth Davis a Elliott Sharp, jejichž skladba
Sylva Sylvarum vznikla prostřednictvím grafického editačního
softwaru. www.alternativa-festival.cz
Ivan Král se vrací! Jeden z nejúspěšnějších českých muzikantů, bývalý baskytarista Patti Smith, spoluhráč Iggyho Popa
a Johna Calea, pro které složil řadu písní,
přijede do Čech představit svoje nové
album. 18. listopadu vystoupí v brněnském Semilasse a o den později ve velkém sále pražské Lucerny.
www.lucpra.com, semilasso.cz

Film

17. ročník Festivalu francouzského filmu má zaostřeno na herečku
Juliette Binoche. Při příležitosti jejího významného jubilea uvede snímky Husar na střeše, Věrná kopie, Ony,
Camille Claudel a 1915, kde ztvárnila
hlavní role. FFF má dále přichystáno
osm předpremiérových titulů, v jejichž čele stojí filmy, které bodovaly už
na festivalu v Cannes: Dva dny, jedna
noc bratří Dardennů a nový opus Bertranda Bonella Saint Laurent. Tento
filmový portrét legendárního módního návrháře bude letos reprezentovat
Francii také v klání o Oskara. Od 19. do
26. listopadu v Praze, Brně, Českých
Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě.
www.festivalff.cz

Ne, ničeho nelituji!, chraprala do mikrofonu drobounká
Francouzka, která si podmaňuje
obecenstvo ještě padesát let po své
smrti. Tentokrát si se vtělila do Jil
Aigrot, zpěvačky, která jí propůjčila
svůj hlas v úspěšném filmu, nesoucím její jméno: Edith Piaf. České publikum přijela dojmout koncertem
Edith The Show, který odehraje 16.
listopadu v brněnském Janáčkově
divadle a o den později v pražské
Hybernii. Nebudete litovat!

www.brnokoncert.cz, www.hybernia.eu

Dalajlamova kočka
David Michie

Máte rádi Jeho Svatost dalajlamu, kočky, buddhismus nebo dobré knihy? Pokud alespoň jednou jste souhlasně kývli, dovoluji si doporučit
knihu Davida Michie Dalajlamova kočka.
Strávíte milé chvíle ve společnosti Jesky, rozuměj Její Svatosti Kočky, které se ujal se svou
příslovečnou laskavostí jako maličkého polomrtvého koťátka sám dalajlama. Sněžná lvice
prožívá své dny v blízkosti dalajlamy pozorováním života v klášteře, průzkumem okolí,
sháněním vybraných lahůdek a také učením.
David Michie do svého vyprávění vložil mnoho buddhistické moudrosti a Jeska
nám na příkladech ze života svého i dalších hrdinů ukazuje, jak tuto moudrost
můžeme uvádět i do svých životů. Naučíte se, jak se nenechat ovládat emocemi,
zachovávat bdělou mysl a jakou moc má v našem životě láska a soucit... A navíc
je vyprávění tak milé, laskavé a humorné, že se vám bude chtít začít číst znovu
od začátku. Děláme to často se seriály, proč ne s knihou? Chcete sobě nebo někomu jinému udělat radost? Předejte mu Dalajlamovu kočku (v papírové podobě).
Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com

Režisérka Slobodanka Raduň ve svém
celovečerním debutu My2 vytvořila
lovestory 21. století, ve které se touha
po osvobození může snadno zvrtnout
v nové pouto a nový útěk. Třicetiletá
Ema (Jana Plodková) utíká od manžela.
Útočiště najde u svého kadeřníka Tonyho (Ondrej Nosálek), kterého sama
téměř nezná. Vyhrocená situace rodí
nové přátelství a to záhy nabírá obrátky:
mezi dvěma ztracenci se rozvíjí milostný vztah, jehož naplnění brání jedna
překážka: Tony je gay... Premiéra 20.
listopadu. www.bionaut.cz
Stala se z něj legenda, odosobněný
symbol. Jaký byl ale skutečný Život
podle Václava Havla? Jaké bylo jeho
soukromí? Dokumentární snímek režisérky Andrey Sedláčkové zachycuje
příběh dramatika, disidenta a politika
od mládí do posledních dnů. Filmem
neprovází pamětníci ani historici:
vypravěčem je samotný Havel, který
diváka seznamuje se svým dětstvím,
vojnou, divadelními začátky, chartistickým i prezidentským obdobím. Režisérka ho líčí jako intelektuálního rebela
i jako milovníka života a žen. Jak ve filmu říká sám jeho hlavní protagonista:
„Jde o příběh ojedinělý, má rysy absurdity, pohádky, tragédie i komedie.“
V kinech od 20. listopadu.
www.negativ.cz

Svět, který skončil včera
Jared Diamond

Ačkoliv si o sobě myslíme, jak normální
životy žijeme, podle Jareda Diamonda,
nositele Pulitzerovy ceny, jsme vlastně
divní. Většina z nás bere moderní realitu
za samozřejmou. Letecká doprava, mobilní telefony, počítače, gramotnost, obezita.
Ale převážnou část z šesti milionů let své
existence vypadala a fungovala lidská společnost zcela jinak. Na cestě k dnešku jsme
měnili mnohé, ale nabízí nám opravdu
historie poučení, jak dělat věci lépe? Naše těla jsou pořád ještě lépe adaptovaná na podmínky tradičního způsobu života než na podmínky toho
moderního. Mnohé prvky tradičního fungování tak mohou překvapivě
obohatit a zlepšit náš moderní život. A není třeba přitom zahazovat mobilní
telefony a stěhovat se do chýší.
Fascinující kniha s autobiografickými prvky propojující poznatky antropologie a evoluční biologie provokuje, vysvětluje i baví, v každém případě však
změní váš pohled na člověka jako živočišný druh.
Vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing

listopad 2014

sf1114 30-44.indd 41

41

25/10/14 17:12

astrologie

autor: Blanka Neoralová

Českým rokem
krok za krokem
Už ho vedou Martina, kapsa se mu ztenčila.
Hrajte mu, trubte mu, muzikáři, marš,
Aby měl Martínek, před ženou kuráž.

LISTOPAD
Co nám říkají
LIDOVÉ
PRANOSTIKY?
1.11.

Svátek Všech svatých
Když o Všech svatých zima
nemá moci, tak o svaté
Martině o půlnoci.

2.11.

Svátek Dušiček
Když na Dušičky jasné
počasí panuje, příchod
zimy to oznamuje.

11. 11.

Martin
Svatý Martin přijíždí
na bílém koni.

21.11.

Když je na Obětování
Panny Marie noc jasná,
čistá, krutá zima se
v lednu chystá.

25.11.

Na svatou Kateřinu
schováme se pod peřinu.

30.11.

Když na Ondřeje sněží,
sníh dlouho poleží.
Když krtek v listopadu
ryje, budou na vánoce
létat komáři.
Listopadové hřmění
pšenici ve zlato mění.
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Martínkování
Takhle něžně a mile se říkalo mládencům, kterým
na Martina končila služba, což byl důvod k náležité
oslavě. Někdy propili i svůj celoroční výdělek. Kdo
nepracoval, seděl v hospodě a pil, „martínkoval”.
Zdá se, že většina „martínků” byla ještě svobodných,
jinak by měli dozajista jiná jména. A bojím se, že
nepublikovatelná.
Martinská husa
Pečená martinská husa je v Čechách starou tradicí.
Jedla se na zámcích, hradech I v podhradí. I chudí
koledníci ždibíček pečínky ochutnávali.
Svátek všech svatých a Památka zesnulých
Tento svátek se světí 1. a 2. listopadu. Časem oba
svátky splynuly a dostaly pojmenování Dušičky. Svátek
zemřelých ctí nejen věřící. V kostelech se konají zádušní mše, lidé navštěvují hroby, zapalují svíce a vzpomínají na své drahé. Vzpomeňme i my. A zkusme, v tento
vyjímečný a památeční den, pokud máme v duši pocit
ukřivděnosti, či snad nelásky ať už k mrtvým či živým,
odpustit. S láskou se žije lépe než s nenávistí.

CO STOJÍ VE
HVĚZDÁCH

v měsíci
listopadu
– a co my s tím

autor: Ing. Zuzana Křivohlávková
Listopad začíná se Sluncem ve znamení
Štíra: nejhlubinnější období roku, konce živého; sluníčka stále ubývá, noc se prodlužuje, všeobecná temnota se dere ven na svět.
Podzimní barvy přecházejí do hněda až černa, v symbolice rozpadu a rozkladu. Otevírá se brána k hlubinám bytí a k mystériím
záhrobí, k intuitivnímu poznání posledních
tajemství – smrti a znovuzrození. S tím
souvisí i nejvyšší míra probuzení pudové
sexuální energie. Magie, smrt, sex. Touha
a nenávist, přitažlivost a odpor se vtírají
současně jako dvě strany téže mince. Absolutní nesnášenlivost nepravých autorit.
Potřeba měnit věci – až do úplné destrukce
okolí i sebe samého. Prosazení odlišností, až
do šílené agresivity. Trvá napětí Pluta v Kozorohu a Uranu v Beranu. Buď vše nebo nic.
Celý listopad je i Saturn ve znamení Štíra:
tlumí vášnivé energie až k askezi a superkontrole instinktů. Do poloviny listopadu
je zde i Venuše, dokonce se „drží“ pohromadě se Sluncem: podněcuje touhu líbit se,
oslňovat. Změkčuje plutonické energie svojí
potřebou harmonie (byť je teď poněkud podivná). Mars (ve znamení Kozoroha) vyjadřuje nekompromisné sociální a ideologické
boje, ale i urputnost a trpělivost. Ohnivý Jupiter je v rozložení planet horoskopu (s výjimkou dní 7.–13. 11.) tzv „lokomotivou“,
která se svou potřebou dynamického růstu
energicky táhne celé planetární uskupení, „krocená“ a bržděná je jen napěťovou
kvadraturou Saturnu. Ekonomika neporoste dle představ, světové banky se přiživí
s problémy trvající krize.
Uváděné energie mají delší působnost,
nejen v uvedený moment: před ním se
„chystají“ do akce, a po ní pak situace ještě doznívá. Týká-li se to planet kolektivního charakteru ve vztahu s osobními – pak
v řádech dnů; pokud jde pouze o planety
kolektivního charakteru, pak dobu delší (až
roky!), jako nyní kvadratura Pluto – Uran
(2013–2015).
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18. 11. Vyvrcholí z hlubin vyhřezlé touhy
po sebemedializaci (včetně kriminálních živlů). Zveřejní se otřesná videa teroristů. (Slunce konj Saturn 9:51)

1., 3. a 5. 11. Není dobré dělat cokoli co
vyžaduje logiku věci, konvenčnost, navíc zásadně utrpí nezvladatelné ego. Tendence řešit
záležitosti „hlavou proti zdi“, zvl. nedořešené
problémy informačního charakteru.
6. 11. Měsíc v Úplňku (23:24) –
nejmagičtější noc s mysterii vášně, s bezuzdnou náruživostí, s otázkami smrti, morbidity,
emocí, hysterie. A nebo zcela naopak – zalézt a s těmito energiemi probírat své nitro.
Na Zemi možnost extrémních sopečných
erupcí, zemětřesení, závalů bahna. „Ven“ jde
vše až dosud pečlivě skrývané.
9. 11. Merkur vstupuje do znamení Štíra
(00:10): proniká do nejstřeženějších tajemství. Dají se čekat nové objevy, zvláště v oblasti genetiky, a současně i utajení některých
informací a destrukce záležitostí informačního charakteru.
11. 11. Martin přiveze dozrálou havaristickou konstelaci – nesmírná destruktivní
energie musí ven (Mars konj. Pluto s „podporou“ kvadratury Uranu). Boj o moc na všech
frontách. Lze očekávat zvýšení aktivit sebevražedných atentátníků, a to i s účastí žen,
dětí. Likvidaci těch, kdo „nejdou s námi“,
ve všech oblastech světa a života vůbec. Eskalace válečných konfliktů, nezvladatelných
chorob. Hrozby ve všech sférách. Havárie
všeho druhu. S takovýmito silami musíme
počítat aspoň do 16. 11.!
12. 11. Nečekejte jakékoli logické řešení
či postupy. Situaci ovládnou lži a nesmysly, bláboly; chyby v záležitostech zvláště informačního charakteru. Narůstá síla

touhy se zviditelnit coby nepostradatelná
autorita.

22. 11. Slunce vstoupí do znamení Střelce (10:39). Nastává nejhlubší tma roku. Čas
pro duchovní vývoj i realizaci ve Štíru začaté
vnitřní přeměny. Touha po svobodě, potřeba
expanze, odmítání hranic a omezení (korigované Saturnem ve znamení Štíra a Ascendentem události v Kozorohu). Naučit se rozlišovat
pojmy „omezení“ a „vymezení“. Zviditelnění
hodnostářů lpících na tradičním protokolu.
Slavnostnost, hierarchie, pocty, demonstrativní zářivost, snobské hodnoty okázalosti a reprezentace. Anarchie s prvky fascinace tradiční a prověřenou autoritou. Touhy po cestách
k dobrodružství, do dálek (cestovky přicházejí
s nabídkami úžasných dovolených). Navíc nastane Novoluní (13:33) – nový počátek, klíčící
tajemné semeno nových instinktů.

13. 11. Potřeba udělat si pořádek ve vztazích, jejich přehodnocení, touha sladit city
a rozum. Vyjeví se hluboké utajované city.
Omezíme požitky na které nemáme prostředky, zbavíme se věcí co už se přežily –
necháme si jen to, co máme opravdu rádi.
Může na nás padnout citová samota. (Venuše
konj Saturn 2:02). Projeví se destruktivní boj
o moc (i za cenu vlastní likvidace), pod záminkou osvobozeneckého hnutí. Anarchie
s důrazem na zveřejnění světovými tiskovými agenturami (Mars kvadr Uran 2:30).

24. 11. Nic nepůjde dle očekávání, zmatky, nelogická řešení. Zvlášť palčivé v informačních záležitostech.

14. 11. Měsíc v 1. čtvrti (16:17). Jupiter se opět ujímá vůdčí role coby „lokomotiva“. Pod heslem „můžeme cokoli“ pokračuje
manipulace s informacemi. Veškeré destruktivní energie opět postupují pod prapory novodobých křižáků.

28. 11. Merkur vstupuje do znamení
Střelce (3:26). Informace z oblastí utopických
systémů, novátorské koncepce.

16. 11. Venuše vstupuje do zn Střelce
(20:05): přináší nesmírnou vášeň, vztahy se
spřízněností zájmů, radostnou smyslnost,
fascinaci exotikou a citovými dobrodružstvími, i exotické umění.
17. 11. Kromě státního svátku (s přehršlí
památných výročí) očekávejme mediální „masáž“, dovíme se spousty tendenčně
upravených informací – že vše bylo vlastně
jinak. Veškeré dění postrádá jasnou logiku,
v organizaci odpoledních pietních aktů lze
očekávat chaos, nepořádek, zmatky – jen informace o tom jaksi budou – pro naše dobro?
– upraveny. Mnozí se budou snažit se skrz
media zviditelnit, a to až za každou cenu!

26. 11. Projeví se potřeba standardizovaných informací, poplatných uzákoněným
pravidlům a řádům světa vůbec. Mocenské
omezení komunikačního prostředí. Problémy i v běžné komunikaci: pro hledání toho
pravého výrazu či sdělení. „Raději to neřeknu, než aby to nebylo dost dobré.“ (Merkur
konj Saturn 3:37)

29. 11. Měsíc ve 3. čtvrti (11:06).
Ve svém růstu načerpává jako houba spousty
informací (ať už jsou jakékoli – ve znamení
Ryb konj s Neptunem, kvadr s Merkurem).
Užívá si sny a iluze, filmy, hudbu, prociťuje
hlubiny bytí i celého vesmíru, objevuje zásady správné výživy (sextil Pluto), a přiznává si svou jemnost, křehkost, zranitelnost,
i schopnost se obětovat.
30. 11. První Advent – šance otevřít svá
srdce bezpodmínečné lásce k celému světu!
Dobrá kvalita osobního přístupu k životu
je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme
od probíhajících událostí!
Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.
(Pozn.: uváděné časy - SEČ)
listopad 2014
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horoskopy

autor: Milan Gelnar

Berani
V tomto předposledním měsíci se
snažte využít veškerý svůj potenciál.
Rozum by vám měl fungovat skvěle.
Energie byste měli mít na rozdávání,
a to i přesto, že ani vás nemine hektika spojená s předvánočním shonem. Děti by vám měly dělat radost a možná se
od nich dočkáte nečekané příjemné reakce. Ve společnosti
opačného pohlaví byste měli být obletováni a ti kteří hledají vztah, by mohli uspět. Koncem měsíce pozor na unáhlené soudy o druhých.

Raci
Je možné, že v tomto období vás budou přepadat melancholické nálady,
střídající se s pocity euforie. Nepodléhejte panice a snažte se myslet
pozitivně, místo toho, abyste hledali
ve všem problém. Zaměřit byste se měli na fyzickou aktivitu, protože energie by vám chybět neměla. Vše, co v tomto
měsíci začnete, by mělo mít trvalejší efekt. Dobré bude trochu pročistit a oživit vztahy, abyste příliš neusínali. Pokud
máte partnera, pokuste se ho zapojit do společných aktivit.
Koncem měsíce si kupte nějaký dárek a udělejte si radost.

Váhy
Nyní se připravte na poněkud náročnější období. Sklony k úrazům,
trendy k zásadním změnám, přehodnocení dosavadního a nastolování nového na kvalitativně vyšší úrovni. Pokud se intenzivně budete zabývat financemi,
měli byste si také nějaké přihodit na účet. Obecně by to ale
mělo být období plný nápadů a inspirací. Vztahy by měly
být v celku pořádku a případné prožívání lásek by mělo být
v souladu s tím, jak si to představujete.

Kozorozi
Jestliže vás v minulém období potkaly nějaké události až osudového charakteru, pak nyní by se věci
měly postupně zklidňovat. Věci
byste měli mít pod kontrolou, a to
i v případech, kdy jiná znamení by toto nezvládala. Vy byste měli ve svých postojích a názorech být pevní jako skála
a ani v nepříjemných situacích nebudete se správným řešením moc váhat. Vše byste tedy měli ustát vcelku v pohodě
a být tak vlastně oporou i pro ty ostatní. Vaše orientace pak
bude na hodnoty vytvářené vlastními silami, což by vám
mělo přinášet peníze.
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HOROSKOP
Býci
Měsíc listopad by vám měl přinést
velké ponaučení v tom, že jak se
do lesa volá, tak se z něho ozývá.
Buďte proto pravdiví nejen k sobě,
ale i k ostatním. Pokud budete chtít něco řešit, volte přímá
jednání bez kliček a okolků. V pracovní oblasti by mohlo
dojít k nějakým změnám, ve svém důsledku příjemným.
Zaměřit byste se měli na zdravou výživu a před vánočními
svátky trochu pročistit organismus. Dařit by se vám mělo
na cestách a v zahraničí.

Lvi

Blíženci
Nyní by vám měla skvěle fungovat
intuice a předvídavost. Také můžete
víc než kdy jindy cítit potřebu být
chvíli o samotě jen sami se sebou.
Udělejte si proto bez výčitek čas jen sami pro sebe a dělejte si
radost. S energií moc neplýtvejte, spíše se jí snažte cíleně dobíjet. Čas také bude vhodný k realizaci, nebo vymýšlení něčeho nového. Tvořivost a kreativita bude vaší silnou stránkou.
Pokud vám bude někdo něco nabízet, buďte opatrní, protože
je možné, že se budete častěji setkávat s podvodem.

Panny

Předposlední měsíc roku by měl být
obdobím bez větších výkyvů a převažovat by měl klid a pohoda. Dařit
by se vám mělo ve výdělečných aktivitách spojených s cestováním. Také
pokud budete uzavírat nějaké obchody, nebo smlouvy, měli
byste mít šťastnou ruku. V tomto čase dejte sami na sebe
a své vlastní pocity a názory. Může se stát, že za vámi někdo přijde s návrhem nebo požadavkem. Nenechte se tlačit
do kouta a stůjte si za svým. Menší omezení můžete pociťovat v partnerských vztazích a lásce, ale to bude jen dočasné.

Během nynějšího podzimu se
můžete cítit trochu podrážděně
a mít tendence ke vztahovačnosti.
Můžete mít tak tendenci se bezdůvodně vztekat a rozčilovat. Bude
tak dobré se snažit trochu krotit své ego, ať si nepřiděláváte sami nějaké zbytečné komplikace. Také v oblasti lásky
by se mohly projevovat sklony k vlastnictví a žárlivosti.
Možná se vám bude jen vracet to, co jste sami neviděli.
Logické myšlení bude vaší silnou stránkou, tak toho
využijte.

Štíři

Střelci

Od nástupu listopadu byste měli
být ve svém živlu. Držet by se
vás mělo štěstí, zamilovanost,
a objevovat by se měly mnohé
možnosti a milostné příležitosti. Projevovaná sexualita by
u mnohých měla být velmi silná a intenzivní. Vaše případná
silně projevovaná vášeň by se měla setkávat s opětováním.
Nastavovat by se také měly skvělé podmínky a příležitosti
jak pracovní tak i finanční. Pohlídat byste si ale měli možné
větší tendence k podrazům a podvodům, ze strany nenechavých. Tam se mějte na pozoru.

Vy byste si nyní měli hlídat své
reakce. Je velmi pravděpodobné,
že nyní budou rychlé a intenzivní.
Vaše okolí tak někdy může být
zaskočeno tím, jak budete konat.
Ani vy s odstupem času pak nemusíte být v souladu s tím,
jak jste se v některých oblastech zachovali. Bude tak dobré,
vše co budete činit, vždy dopředu a do hloubky promýšlet.
Možné jsou také nové přírůstky do rodiny. A nemusí to být
zrovna jen děti. Mohou to být domácí zvířecí mazlíčci nebo
někdo z dospělých.

Vodnáři
Pokud některé znamení nebude
mít v tomto období problém se
sebeprosazením, tak by to mělo
být právě to vaše. Zdobit by vás
měl tah na branku, schopnost
svým charisma převálcovat druhé a být tak někým, kdo
ve společnosti nebo mezi svými bude hrát prim. Pokud vyrazíte někam na delší cesty, je pravděpodobné, že byste se
mohli setkat s novou láskou. Případně by se vás tam mělo
držet štěstí. Ani doma byste se pak neměli cítit špatně. Vše
by mělo vycházet dle vašich představ.

Ryby
Bylo-li minulé období více
poznamenáno melancholií či
nějakým smutkem, pak vězte,
že v listopadu by se vám optimismus a energie měly vrátit.
Do vašeho života pak možná vstoupí někdo, kdo vám bude
moci pomoct k nalezení větší radosti, či dokonce k nějakým
penězům. Potlačit byste pak měli své možné sklony k žárlivosti. Nepřineslo by vám to nic příjemného. Na pracovišti
se neunáhlujte ve svých soudech a raději buďte diplomaty.
Výtečně vám pak půjde komunikace, a to jak psaným tak
i mluveným slovem.
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VYHRAJTE

SOUTĚŽ

3 vylosovaní luštitelé křížovky obdrží
balení Baktevir kapky.

o ceny

3 vylosovaní luštitelé sudoku obdrží
balení Astofresh tablety.

Výherci z čísla 9/2014
TAJENKA: Patrně nikdo nebubnuje
Věra Pešová, Starý Svojanov / Jana Sommerová, Krhová / Jan Vašátko, Brno

SUDOKU:
Milada Hončová, Skotnice / Ing. Zdeněk Houra, Plzeň / Ivana Černá, Ústí n. L.

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

LEHKÁ

Řešení z minulého čísla

TĚŽKÁ

Správné odpovědi zasílejte do 14. 1. 2015 na adresu redakce: Diochi, spol. s r.o., Weilova 2, 102 00 Praha 10. Můžete také E-mailem: tajenky@diochi.cz.
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příště

KUPUJETE
LÉKY NA
INTERNETU?
POZOR NA
PADĚLKY!

JE ČLOVĚK TVOR MONOGAMNÍ?
Celostní medicína
/ Zdravá strava /
Herbář léčivých
rostlin / Osobní rozvoj
/ Horoskopy

listopad 2014
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INSPIRACE K
RADOSTNÉM

VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ

V každém z nás
dříme umělec

Víte, co je

bebecha?
A kam s ní?

Na snídani u Luby

Jaké to tam je?

objednávejte na:

+420 777 333 370

Géniové

praštění do
hlavy

Oči jako
zrcadla
zdraví
Jak pomáhá
iridologie

Předplatné na rok jen za 299 Kč
(3 čísla ZDARMA)

+420 225 985 225

U ŽIVOTU

Skořepové
Cena 33 Kč / 1,63

@

ZACHOVÁME SI
I NA VÁNOCE
ZDRAVÝ
ROZUM?

€

sfera@send.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

www.casopis-sfera.cz

Předplatné pro Slovenskou republiku 14,70 €
Zájemci ze slovenské republiky, se prosím obracejte na:
objednávky a distribúcia predplatného Mediaprint-Kapa Pressegrosso, 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

 Srdečně zvu na ,,Téměř Vánoční“ Pastelový večer 11. 12. U Džoudyho
v Praze (rezervace na tel.: 212 341 274). Poslední volná místa na PASTELOVÉ ODPOLEDNE pro děti s rodiči 6.12. v Praze (přihlášky na ritter@kc12.cz ,
244 403 129). Vánoční nabídka titulů Jarmily Beranové: knihy a terapeutická
CD pro děti a dospělé, obrazy, výkladové PEXESO s mandalami, pohlednice,
placky (špendlík). Těším se na vaše objednávky i setkání s vámi! Jarmila Beranová – Pastelový svět www.pastelovysvet.cz , jarmilaberanova@upcmail.cz ,
606 118 857, 261 226 474.

Mezinárodní veletrh konopí
a léčivých bylin Cannafest 2014
Kdy: 7. – 9. 11. 2014
Kde: Výstavišti Incheba v Praze Holešovicích
Cannafest se letos bude konat už popáté. Loni se na Cannafestu představil rekordní počet vystavovatelů z 21
zemí světa a svým rozsahem dokonce pokořil světový
konopný veletrh Spannabis, který se každoročně koná
v Barceloně.

Jak bude vypadat Cannafest 2014?
Své místo na veletrhu budou mít i letos vystavovatelé
nabízející pěstební techniku, hnojiva nebo semena,
kuřácké potřeby a vaporizéry. Chybět nebudou ani
výrobci kosmetiky, oblečení, potravin nebo média
zabývající se konopnou osvětou či instituce sdružující
firmy, které využívají konopí jako přírodní zdroj nebo bojují
za legalizaci a využití konopí v medicíně.

Letošní Cannafest bude ještě více než v předešlých letech
zaměřen na využití konopí v medicíně.
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100% přírodní bioinformační liftingový hydrogel s „botox efektem“

Hydratační liftingový hydrogel s „oxyminerály“
pro omlazení pleti s rychlým „botox efektem“.
Účinně vyhlazuje vrásky, omlazuje a rychle vypíná pleť, regeneruje spálenou a zarudlou
pokožku, redukuje hyperpigmentaci, nezanáší póry a stimuluje podkožní vazivo.
Parfém má relaxační účinky.
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Vhodný pro všechny druhy pleti.
Dermatologicky testováno a schváleno.

www.diochi.cz, info@diochi.cz, +420 267 215 680
www.diochi.sk, diochi@diochi.sk, +421 335 516 633

10.7.2014 16:20:22

