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ECSTATIC FASHION
Text: Lilia Khousnoutdinova, foto: autorka

ExistujE vtip, žE když jstE politik, 
tak sE média nEjčastěji ptají na 
vašE politické názory. pokud 
jstE alE politička, zpravidla 
sE nEjdřívE zEptají: „odkud 
mátE ty šaty?“ nEjsEm sicE 
politička (i když politologii mám 
vystudovanou), alE za ta léta, 
co přEdnáším na konfErEncích, 
jsEm si zvykla, žE každý druhý 
Email, ktErý dostanu, sE nEtýká 
výzkumu ani přEdnášky, alE 
zahrnujE otázku: „odkud mátE 
ty šaty?“ časEm mi přišla škoda 
nEustálE odpovídat: „koupit 
sE nEdají – navrhla jsEm si jE 
sama“, proto jsEm sE rozhodla 
navrhnout a nEchat ušít kolEkci 
šatů, vE ktErých sE žEny budou 
cítit jako bohyně…
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TrAdIčNÍ ŘEmESlO TkANÍ jE 
V BHúTÁNu NEOPAkOVATElNé: 
NEuVĚŘITElNé BArVY, VzOrY 

I mATErIÁlY, BAVlNA A HEdVÁBÍ. můŽE 
TrVAT I rOk, NEŽ SE TAkOVÁ POŘÁdNÁ 

kIrA (dÁmSkÁ SukNĚ) uTkÁ.

P řed rokem a půl jsem stála upro-
střed Flower festivalu v Páro 
(západní Bhútán) a překvapivě sle-

dovala vášnivé reakce, které vyvolaly – mé 
šaty! Měla jsem na sobě totiž bhútánskou 
kiru. Tradiční bhútánský, ručně tkaný, 
dámský kroj. Tento oděv měly na festivalu 
téměř všechny ženy, proč se tedy po-
zornost obrátila na mne? Dovolila jsem si 
totiž kiru trochu upravit. Zachovala jsem 
sice základní ideu „full – kira“, ale dovolila 
jsem si z ní vytvořit modernější verzi, kte-
rá více lichotila linii ženského těla. Pokud 
bych na festival tehdy přinesla bombu 
nebo živou žirafu, určitě bych vyvolala 
méně pozornosti. Už tehdy mi mnoho lidí 
říkalo: „Toto musíte dělat! To je skvělý 
nápad!“ Ale až když jsem takovéto po-
vzbuzení dostala na několika audiencích 
u královské rodiny, zamyslela jsem se. 

Návrhářství jsem vystudovala, ale je 
to už deset let. Tehdy, po velkém úspě-
chu své první kolekce (za Art& Design 
jsem obdržela nejvyšší známky), jsem 
se musela rozhodnout, jestli půjdu na 
„prestižní” obor na Oxfordské univerzi-
tě nebo na London College of Fashion. 
Zvítězil Oxford. Nikdy jsem nelitovala, 
ale pozapomenutá vášeň čas od času 
vystrkovala růžky. Pravidelně jsem si 
navrhovala večerní róby, abych tuto svou 
vášeň ukojila.

A když už i král říká, že je to dobrý nápad – 
nastal ten správný čas? Navíc v té době, 
jsem se vášnivě zamilovala do bhútán-
ských látek. Tradiční řemeslo tkaní je 
v Bhútánu neopakovatelné: neuvěřitelné 
barvy, vzory i materiály, bavlna a hedvábí. 
Může trvat i rok, než se taková pořádná 
kira (dámská sukně) utká. A taky právě 
z tohoto důvodu se spoustu žen z mladší 
generace nechtějí tomuto řemeslu od 
svých maminek a babiček učit. Je pro ně 
jednodušší si vydělávat například jako 
průvodkyně pro turisty. I tato smutná sku-
tečnost mě donutila se zamyslet: existuje 
způsob, jak předejít tomu, aby se tkaní 

v Bhútánu za pár let stalo pouze hobby 
pro znuděné bohaté ženy? Můžu nějak 
já přispět k tomu, aby čínské syntetické 
látky nenahradily v regálech vesnických 
obchůdků pestrobarevné hedvábné kiry? 
Logicky, pokud bude po kirách větší 
poptávka – i řemeslo zůstane déle na živu. 
Ale mimo Bhútán jsou kiry jako látka 
téměř neznámé, ale zároveň mají tak ob-
rovský potenciál!

Proto jsem se rozhodla následovat svou 
vášeň, ve snaze obohatit západní svět 
o pestrost bhútánských látek (a bhútánské 
tkadleny o nový trh). Vybírala jsem kiry, 
předělávala je do modernějších, pohod-
lnějších a svůdnějších střihů. Kombinova-
la je s hedvábím, bavlnou nebo saténem. 
Tvořila jsem dlouhé, krátké, večerní ale 
i každodenní šaty. Všude, kde jsem bydlela 
(již mnoho let bydlím v několika zemích 
zároveň), se válely látky, doplňky, brože, 
které jsem pro tvorbu šatů použila. Ale 
vzhledem ke kvalitě základní látky (kiry) 
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VÁNOČNÍ FUJAROVÝ KONCERT

HUDEBNÍ SKUPINA NAŠE FUJARY A HOSTÉ

ZVUK FUJAR A SLOVANSKÝCH FLÉTEN KONCOVEK 
PODBARVÍ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU ZNÁMÝMI 

I AUTORSKÝMI SKLADBAMI V NAPROSTO 
NETRADIČNÍM SOUZNĚNÍ S DALŠÍMI NÁ-

STROJI A HLASY. SYMBOLIZUJE PROPOJENÍ 
SLOVANSKÝCH TRADIC, LIDOVÝCH NÁ-

STROJŮ, KŘESŤANSKÝCH VÁNOC A MÍSTA 
VÝZNAMNÉHO PRO ČESKÝ NÁROD. 
KONCERT S TÍMTO ZAMĚŘENÍM A VYU-
ŽITÍM FUJAR JE VE SVĚTĚ OJEDINĚLÝ.

Vladwto 

Blaščák

partneři akce

Cena 330 Kč v předprodeji na ticketstream.cz, 400 Kč na místě. 
Vstup do prostor od 18.30, začátek koncertu 19.30, konec akce 22.00. 

PRAHA 
19. 12. 2016

Betlémská kaple v Praze, založená roku 1391, je dnes 
národní kulturní památkou. Byly zde položeny základy 

českého husitského reformního hnutí spjatého s Karlovou 
Univerzitou. V roce 1987 ji převzalo České vysoké učení tech-

nické v Praze a po rekonstrukci slouží ke slavnostním účelům.

Fujara, královna hudebních nástrojů ze Slovenska, 
je zapsána jako  klenot Unesco. Tato zřejmě 
nejdelší flétna na světě  vyniká širokým  spektrem 
harmonických tónů. Umožňuje meditační rozjímání 
i hraní  písní, ale jako každá královna si občas 
dělá, co chce. Nejlépe zní na horách 

a v chrámech.

Koncovka je slovanský alikvotní hudební nástroj, 
výborný přítel na cestě životem. Ovládá se silou 

dechu. Koncovky umožňují okamžitý vstup do aktivního 

Účast přislíbili lidé, kterým fujara učarova-
la a naplňuje jim život: slovenský fujarista 
Dušan Holík, farářka CČSH Kamila Mag-
dalena Lukasová a Dominik Lendacký.

Večerem bude 
provázet Karel Kříž, 
autor knihy „Tajem-
ství a síla slova“.

Tradiční vánoční výstava v podzemí Betlém-
ské kaple má letos podobné téma jako tento 
fujarový koncert: „OD POHANSKÉHO SLU-
NOVRATU PO KŘESŤANSKÉ VÁNOCE“. 

www.nasefujary.koncovky.cz

V BETLÉMSKÉ KAPLI, AULE ČESKÉHO 
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO

V prostorách kaple si můžete prohlédnout i zakoupit koncovky, fujary, hudební CD, informace 
o pořadech s koncovkami, krásné výrobky ze dřeva, přírodní olejíčky a další drobnosti. 

byly šaty dost drahé na to, aby byly cenově 
dostupné pro všechny ženy. A tak se zro-
dila značka Ecstatic Fashion, která dnes 
nabízí unikátní fúzi tradičních řemesel 
a netradičních návrhů pro moderní ženy 
spojením kolekcí Prêt-à-porter, Couture 
kolekce bhútánských kir a řada Vintage, 
inspirovaná textilním starožitnictvím 
v Udaipuru v Rajasthanu. 
Nic z toho by se ale nezrodilo bez syn-
tézy ženské spolupráce. Projekt Ecstatic 
Fashion totiž vznikl na základě spolupráce 
dvou žen, mne a Ilony Bittnerové. Spojila 

nás (nejen) láska ke kráse, cestování, 
kvalitním látkám a originálním nápadům, 
navíc část ze zisku prodeje šatů pravidelně 
věnujeme na charitativní projekty 
v daných zemích. Například v Bhútánu 
podporujeme a pomáháme rekonstruovat 

LiLia Khousnoutdinova
Motto „Každá žena si zaslouží šaty, které budou 
odrážet její jedinečnost!“
Vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu 
a následně ještě Gender & Development na London 
School of Economics. Je autorkou několika knih 
s ženskou tématikou, včetně velmi populární knihy 
Ženské příběhy, a také navrhla provokativní kolekci 
šperků. Je členkou správní rady a jednou ze zakladatelek 
Nadace Šťastné Česko. Spoluzakladatelka Ecstatic 
Fashion, Ecstatic Travel a několika dalších extatických 
projektů. Vede projekt Cesta Extáze a Ženské příběhy, 
kde provází ženy na cestě k pochopení a uctění svého 
těla a jeho cyklů, ve všech fázích reprodukčního života 
a uchopení své jedinečnosti. Spoluzakladatelka prvního 
výcviku ceremonialistek v ČR, kde se zaměřuje na 
rozvíjení ženského potenciálu a návrat přechodových 
rituálů. Přednášela v rámci projektů TEDxPragueWomen, 
Ženy Ženám, Inspired Women, Světového Týdnu Respektu 
k porodu a České Asociace Dul. Jejími semináři za po-
sledních 8 let prošlo přes 4000 žen. Dnes žije mezi Dillí, 
Thimphu, Londýnem, a občas zavítá i do Prahy.  
www.ecstaticfashion.com, www.cestaextaze.cz

ECSTATIC FASHION VzNIkl NA 
zÁklAdĚ SPOluPrÁCE dVOu ŽEN, 

mNE A IlONY BITTNErOVé. SPOjIlA 
NÁS (NEjEN) lÁSkA kE krÁSE, 

CESTOVÁNÍ, kVAlITNÍm lÁTkÁm 
A OrIgINÁlNÍm NÁPAdům.

ženský klášter Kila Gompa, ve kterém 
v současné době žije 58 jeptišek ve věku 
od 8 do 83 let. Společně s klášterem 
pomáháme také rekonstruovat jejich tři 
starověké stúpy.

Šaty z řady 
vintage
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osobnost měsíce

INg. STANISlAV SOHr
Za společnost NOETIS zpracovala: Marie Boháčová, foto: Stanislav Sohr

blíží sE čas vánoc, čas, kdy vzpomínámE na všEchny, ktEří pro nás v životě 
mnoho znamEnali a nikdy z našich mysli nEodEjdou. dnE 27. 12. 2016 si 
připomEnEmE 91lEté výročí narozEní spisovatElE, Editora, divadElníka, 
EsotErika a tvůrcE dispoziční prognostiky a zakladatElE spolEčnosti 
noEtis p. stanislava sohra (27. xii. 1925–18. xii. 2000)

TEN, kTErÝ HÁzÍ OBlÁzkY NA VOdu A zAPAlujE STudNY...

S tanislav Sohr se od mládí věnoval 
literární tvorbě, skládal básně, vedl 
recitační soubor.

V roce 1946 začal studovat společenské vědy 
na novinářské fakultě v Praze. Zároveň pra-
coval jako externí redaktor časopisu Vpřed 
s Jaroslavem Foglarem. V této době taky nijak 
netajil svůj zájem o parapsychologii, což byl 
jeden z důvodů, proč byl v roce 1949 u stu-
dijních prověrek vyloučen ze všech vysokých 
škol. Příznivec Foglara, Masaryka, esoterik, 
národní socialista, katolík – to stačilo k tomu, 

aby výborný student byl odveden na vojnu, 
k pomocným pracovním táborům – PTP. 
V roce 1951 vyhrál konkurz na herce ve 
Slováckém divadle, ale podle usnesení OV KSČ 
měl odejít dobrovolně do dolů v Ostravě. Unikl 
do Těšínského divadla, později do divadla 
Petra Bezruče v Ostravě. V roce 1966 založil 
kulturní a tiskovou službu PULS. Editoroval 
Foglarovy Rychlé šípy, kde po roce 1968 vy-
tvořil azyl různým „kontrarevolučním živlům“, 
což neuniklo pozornosti normalizačním komi-
sím a v roce 1969 byl PULS zrušen.

V této době nemohl publikovat, založil Ko-
čovné divadélko pro děti, ale i tahle aktivita 
byla pro režim nepřijatelná. Permanentní tlak 
se podepsal na zdraví, přišel infarkt a inva-
lidní důchod.

poziční prognostiky, tzv. DIP. Dispoziční 
prognostika otevírá zcela novou dimenzi, 
kdy předvídanou událost lze změnit, 
případně i odstranit, když je nežádoucí. 
Vychází se z toho, že zítřek je již v podstatě 
hotov v dnešku; a v dnešku jej lze změnit. 
A jak sám říkal Stanislav Sohr:  DIP je spíše 
uměleckou metodou, nikoliv pokusem o filo-
zofický výklad světa, který je převzat z aris-
totelismu; DIP se integruje do křesťanských 
hodnot. Jde o pracovní koncepci, aplikační 
systém, kde „esoterické splývá s uměleckým“. 

I po založení NOETISU a působení jako 
hlavní lektor DIPu při Telestézické akademii 
v Ostravě se nadále věnoval literární a od-
borné činnosti. Byl přijat do Obce spisovatelů 
a stal se členem výboru ostravské pobočky. 
Dočkal se politické rehabilitace a s opož-
děním čtyř desítek let i promoce na Vysoké 
škole ekonomické v Praze.
V průběhu posledních deseti let svého života 
vydal Stanislav Sohr osm básnických sbírek, 
dva soubory prózy a dvacet monotematických 
publikací.
Nejen přepracoval vše, a oživil to, co dosud 
ukládal do šuplíku, ale vznikla i celá řada 
odborných publikací z oblasti esoteriky a dis-
poziční prognostiky.

VÁNOČNÍ TÁNÍ 
Ing. Stanislav Sohr
Ještě slyším tvůj hlas

balíčky slov
podávané po vlnách

převázané očekáváním
jako dárky

Ještě chvílí a odložíš
sluchátko blízkostí
přes zasněžené lesy

táním vršící pomíjení
když nás od sebe dělí

Ještě slyším tvůj hlas 
v tesknotě ticha bez tebe

POPÍrAT, CO ExISTujE, I kdYŽ TO NElzE 
PrOzATÍm OBjASNIT, jE zlOčIN OHrOŽujÍCÍ 
SAmu POdSTATu ŽIVOTA. StaniSlav Sohr

jEdNA TŘETINA ŽIVOTA SE PrOSPÍ. NEVÍmE 
O TOm NIC, SNům NErOzumÍmE. TŘI 
čTVrTINY ŽIVOTA V BdĚNÍ jSOu uzAVŘENY 
V TrEzOrECH POdVĚdOmÍ, mEzIVĚdNÍm 
NAdVĚdOmÍ – jINdE, NEŽ VE VĚdOmÍ. CO 
TEdY VůBEC VÍmE? VÍm, ŽE muSÍm VĚdĚT. 
A O TOm jE ESOTErIkA. StaniSlav Sohr

Když se v sedmdesátých letech začalo mluvit 
o experimentech s parapsychologii, psycho-
tronikou a o formách alternativní medicíny, 
Stanislav si připomněl telepatické pokusy ze 
studentských let, jichž se zúčastnil, napsal 
o svých zkušenostech Františku Kahudovi 
a stal se členem výzkumného týmu jeho psy-
choenergetické laboratoře. Kromě zadávaných 
úkolů začal pracovat na vlastním systému 
identifikace a klasifikace mentálních jevů, 
a přitom v sobě objevil léčitelskou schopnost. 
Následujících deset let se v této souvislosti 
často pohyboval jako terapeut a psycholog na 
Slovensku a ve Slušovicích. 

Po revoluci a nastolených osobních svo-
bodách založil společnost pro dispoziční 
prognostiku NOETIS. Stal se jejím prvním 
prezidentem. V rámci této společnosti zřídil 
Telestézickou akademii, ve které se dodnes 
vzdělávají budoucí dispoziční prognostici.
Stanislav Sohr položil základy a vytvořil 
rozsáhlý koncept unikátní metody Dis-
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horoskop 2017

HOrOSkOPY 2017 POdlE 
NEBESkÝCH zNAmENÍ
Připravila: Markéta Steinbergerová , foto: autor, ilustrace: Josef Černý, plzeňský malíř a výtvarník

ptEjmE sE spolu s fénixEm: „co nám přinEsE rok 2017?“ náslEdující 
rok přinEsE nové začátky, nové nápady, nové myšlEnky, nový úhEl 
pohlEdu a mnoho aktivit. duch tohoto roku budE průkopnický. čEkají 
nás nové vynálEzy, objEvy, rozšiřování stávajících zájmů, sEtkání 
s novými přátEli nEbo obchodními partnEry. jE to rok, kdy budEmE 
musEt tvrdě pracovat a být při tom trpěliví, jEn tak dosáhnEmE 
úspěchu. nEzapomEňtE si také odpočinout a strávit dostatEk času 
s rodinou a přátEli. protožE budEmE cElkově pod větším náporEm, jE 
třEba sE připravit na možnost většího vyčErpání, strEsů a nutnost 
řEšit nEčEkané problémy a komplikacE. vstupEm do roku 2017 ohlEdně 
vztahů ti nEjmladší, stEjně jako ti starší, půjdou za láskou a štěstím. 
přEs vašE dušEvní rozpoložEní a nálady sE k vám nEmoci nEdostanou. 
budEtE-li v pohodě a zachovátE si úsměv na tváři, zvítězítE!

BERAN (21. 3.–20. 4.)
Berani v uzavřeném manžel-
ství by mohli čelit určitému 
napětí. Pro nezadané Berany 

bude dobrá doba po červenci, kdy vám 
bude poskytnuto mnoho příležitostí, jak se 
dostat do milostných vztahů. Nejednejte 
však impulsivně, raději obezřetně. Zlepšení 
veškerých kontaktů je klíčem k prosperitě. 
Máte-li najít tu správnou práci, kterou si 
opravdu přejete, a zasloužit si ji, tak měsíc 
prosinec bude pro vás velice silný. Hledejte 
alternativní možnosti, jak si vylepšit svou 
kondici a posílit zdraví. V roce 2017 můžete 
více trpět na běžné nachlazení.

BÝK (21. 4.–21. 5.)
V roce 2017 budou manželské 
vztahy procházet stabilním vy-
lepšením. Pro nezadané bude 

mnoho příležitostí na romantické a trvalé 
vztahy s možností zasnoubení či uzavření 
sňatku. Láska bude dominovat velké části 
vašeho času v roce 2017. Ve financích 
bude třeba dělat důležité rozhodnutí pouze 
na doporučení těch, kdo to s penězi umí 
nejlépe – zejména pokud je v okolí nějaký 
jiný Býk nebo Kozoroh, kterému lze věřit. 
Ohledně zdraví choďte na preventivní pro-
hlídky a snažte se jíst zdravou a vyváženou 
stravu.

BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.)
Loni jste byli společensky 
velmi aktivní a to bude pře-
trvávat do března 2017. Svoji 

lásku můžete najít v práci nebo potkat 
na nečekaném večírku. Ženy ve znamení 
Blíženců mohou najít partnera, který bude 
starší, dominantní, věrný a starostlivý. 
Muži mohou potkat výstřední a výji-
mečnou ženu svých snů. Rok 2017 vám 
přinese nové, vzrušující a sexuálně vášnivé 
vztahy. Váš pracovní život bude méně 
stresující. Ohledně financí s velkou prav-
děpodobností zůstává relativní stabilita. 
Dobrý zdravotní stav netrvá věčně, takže 
se nezapomeňte opatrovat, a tím myslím 
i vaše duševní zdraví.

RAK (22. 6.–22. 7.)
Budete nadšeni ve srovnání s před-
chozím rokem. Váš osobní magne-
tismus vám poskytne mnoho 

romantických příležitostí a vaše společenské 
kontakty vám pomůžou i v kariérním růstu. 
Budete cítit, že vaše práce a podnikání je pro vás 
celý život. Energie vám chybět rozhodně nebu-
de. Zvládnete díky tomu všechny nové změny 
a budete mít čas i na své aktuální projekty. Díky 
vaší pracovitosti vyděláte více peněz a překonáte 
všechny problémy. Ohledně zdraví, pokud budete 
cítit, že s vámi není něco v pořádku, nenechte si 
namluvit, že jste hypochondři, kteří si své neduhy 
vymýšlejí, ale trvejte na důkladném vyšetření.

LEV (23. 7.–22. 8.)
Planeta Uran v domě lásky 
a romantiky vám v letošním roce 
přinese významné změny, a tak 

si budete moci v milostném životě vychutnat 
svobodu. Jen pozor na manželské konflikty, 
které mohou vyústit k případnému odloučení 
a rozpady mezi páry. Rok 2017 bude prosperu-
jící pro vaši peněženku. Můžete klidně vyhrát 
v loterii. Prognóza předpovědi je pozitivní, če-
kají vás vynikající budoucí zisky. Ohledně zdraví 
se dá říct, že jde o rok, kdy sklízíte to, co jste 
v posledních letech zaseli. Pokud jste se chovali 
rozumně, uvědomili si, že i vy máte své hranice, 
a nenutili se k výkonům, na které nemáte. Měli 
byste fungovat celkem bez problémů.

PANNA (23. 8.–22. 9.)
Pokud hledáte pro tento rok 
spřízněnou duši nebo správného 
partnera, budete mít štěstí. Ale 

aby se tak opravdu stalo, je třeba mít otevřenou 
mysl a použít intuici. Páry středního věku, 
které jsou v současné době ve vztazích, mohou 
očekávat, že prožijí intenzivnější a vážnější 
vztah. V roce 2017 budete muset více pracovat 
a ohledně kariéry a podnikání budete úspěšní, 
pokud si vyřešíte veškerá nedorozumění 
ohledně finančních záležitostí na začátku roku. 
Ohledně zdraví se tento rok bát nemusíte, jen se 
víc zaměřte na pohyb v přírodě. Kdyby se stalo, 
že byste měli ve druhé polovině roku šanci na 
návštěvu termálních lázní, neváhejte a jeďte.
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velká sláva. Spíše až koncem roku a v následu-
jícím roce se můžete těšit na hojnost a štědrost 
osudu. Ohledně zdraví dbejte více na životo-
správu, držte půsty! 

RYBY (21. 2.–20. 3.)
Váš dům lásky a romantiky 
není v roce 2017 příliš silný. 
Kariérní tlaky budou mít vliv 

na váš milostný život. Váš postoj a pokorný 
charakter vám ale pomůže potíže překonat. Kar-
mického partnera můžete najít v profesionálním 
prostředí. K ostatním lidem budete mnohem 
přístupnější a jakékoli překážky, které  jste si 
postavili mezi sebe a ostatní, budou odstraněny.
Vhodná doba bude k velkým finančním transak-
cím, k prodeji a nákupu nemovitostí, k hypo-
tékám i půjčkám. Můžete rozšířit pracovní 
aktivity k vylepšení firmy a vyhledání nového 
zdroje příjmů. Užijte si každý den a zkuste hu-
dební terapii pro udržení mysli v klidu. 
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VÁHY (23. 9.–23. 10.)
Rok 2017 bude pro vás velmi ná-
ročný a v srdečních záležitostech 
mohou nastat konflikty. Možná 

budete muset změnit svůj názor na vaše partner-
ské vztahy, ale pokud sdílíte dobrou komunikaci 
se svými partnery, budou překážky vyřešeny. 
Překážky v manželství by mohly být možné, ale 
i ty mohou být překonány s trpělivostí a diplo-
macií. Ohledně kariéry se budete učit nové věci. 
Pokud ještě studujete, tak určitě na výbornou. 
Snažte se udržet si svůj rodinný rozpočet 
v rovnováze a vše dobře dopadne. Dbejte na své 
koníčky, zůstaňte i nadále v kontaktu s přáteli 
a rodinou, ale držte se dál od nezdravé stravy. 
Hlavně nepotlačujte své emoce. Mohli byste si 
přivodit psychické obtíže.

ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)
Vliv planety Venuše pro 
nezadané Štíry značí dostatek 
příležitostí k romantickému 

fyzicky přitažlivému vztahu od dubna do srpna 
2017. Jinak vás čeká rok nadměrně společenský. 
Pokud jste již v manželství, váš život bude nád-
herný. Chcete-li rozšířit svoji rodinu příchodem 
dítěte, budete mít úspěch do konce roku. V roce 
2017 budete muset pracovat intenzivněji než 
v minulých letech, ale ne bez odměny. Tím, že 
budete laskaví ke svým nadřízeným a spolupra-

covníkům, o to budete mít větší šanci na úspěch. 
Několikrát v průběhu roku vás přepadnou zá-
chvaty melancholie, dejte si pozor, aby nepřešly 
do depresí. Pamatujte na preventivní prohlídky. 

STŘELEC (23. 11.–21. 12.)
Na Střelce bude mít planeta 
Venuše nejlepší vliv od dubna 
až do srpna 2017. Manželský 

život bude harmonický až na drobné problémy. 
Láska vás bude pronásledovat, a tak nebudete 
mít žádné problémy při hledání spřízněné duše. 
Ohledně financí a kariéry vám rok 2017 předpo-
vídá, že i když bude hodně práce, vaše odměna 
bude podobná jako v roce minulém. Nezapo-
meňte udržovat rovnováhu mezi fyzickou a du-
ševní aktivitou. Vhodná doba bude k zahájení 
alternativních metod, posilování imunity a větší 
fyzické zdatnosti. Dávejte si pozor co, jak a kdy 
jíte. V nadcházejícím roce budete náchylní na 
bolesti a onemocnění trávicího traktu.  

KOZOROH (22. 12.–20. 1.)
Láska bude pro vás v tomto roce 
důležitější než vaše profesionální 
ambice. Od června 2017 můžete 

prožívat romantické dovolené se svým partne-
rem. Budete často zapojeni do společenských 
aktivit a tam si budete schopni přilákat roman-
tického partnera s osobním magnetismem. Vaše 

inteligence a vnitřní krása jsou další body pro 
nalezení své spřízněné duše. Ohledně financí 
vám rok 2017 předpovídá, že budete ještě více 
zaměřeni na své finance, než jste byli v mi-
nulých letech. Začátkem roku můžete vydělat 
spoustu peněz a i vaše kariéra bude postupovat 
stejně. Nejvhodnějším časem na změnu životo-
správy a držení diet bude jaro, léto. 

VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)
Dům lásky a manželství není 
v roce 2017 příliš silný. Vliv 
planety Uran se projeví v mi-

lostných životech znamení Vodnáře, a to by vás 
mohlo vést spíše k zábavě. Návrhy na manželství 
mohou přijít v srpnu, ale nic konkrétního se dít 
nebude. Předpověď naznačuje, že bude existovat 
možnost strávit dovolenou se spřízněnou duší 
na exotickém místě. To vám pomůže vyřešit 
problémy s vaším partnerem. Ve financích si 
polepšíte, ale také to nebude ještě v tomto roce 

HOROSKOP Y 2017 PODLE NEBESKÝCH ZN AMENÍ

A co čtenářům o sobě sděluje Markéta 
Steinbergerová, nadaná věštkyně, porad-
kyně za zaměřením na minulé životy a věd-
ma? „Má práce mě nesmírně baví, protože je 
součástí komunikace s lidmi. Každý z nás má 
v sobě potenciál dokázat v životě to nejlepší – 
prostřednictvím spolupráce s Duchovnem se 
snažím pomoci lidem najít cestu, zacelit rány 
z minulostí, pocítit znovu lásku těch, které 
v současném životě ztratili. Každý z nás má 
své duchovní průvodce a každý člověk je do 
určité míry citlivý, a proto je schopen senzi-
tivního vnímání. Ale protože jsme každý jiný, 
pociťujeme tyto kontakty různým způsobem – 
ovšem vždy prostřednictvím racionálního myš-
lení. V průběhu mnoha let kdy jsem pracovala 

jako prostředník, zprostředkovala jsem setkání 
s Duchovnem mnoha klientům – a mnoho 
z nich se nakonec rozhodlo rozvíjet své vlastní 
schopnosti. Někteří lidé prostě chtějí jen po-
chopit smysl svých vlastních zkušeností, zatím-
co jiní by rádi svou vnímavostí vůči Duchovnu 
pomohli ostatním. Když ke mně lidé přicházejí 
s prosbou o pomoc, vím, že jim duchovní 
průvodci sdělí vše, co je pro ně důležité. Má 
práce mi nepřipadá po létech praxe jednodušší, 
protože s sebou přináší obrovskou etickou zod-
povědnost. Musím být schopná spolupracovat 
se svými klienty poctivě a zodpovědně. Občas 
vidím pro klienta i tragické okolnosti, ale 
vždy také zahlédnu okamžik, kdy se jeho život 
změní k lepšímu.“ 

abych mohla nadále lidem pomáhat, vracím se na místo, které mi umožňuje zažít pocit klidu a míru. někdy 
tu i pracuji, ale převážně zde relaxuji. toto místo je pro mě úžasné. je dobré vědět, že návštěvníci a klienti 
mohou pocítit zvláštní pohodu v čase, a harmonii. je to místo na Šumavě nedaleko krásné řeky otavy, kde 
vyrůstala moje maminka a kde v pozdějších letech můj tatínek josef Černý vytvořil v části chalupy Galerii, 
v níž vystavuje své obrazy, a to převážně motivy šumavské krajiny, zátiší, ale i portréty známých osobností. 
jeho obrazy jsou nabité neuvěřitelnou, svěží, pozitivní energií a vyzařují radost nejenom z malování, ale 
i ze života. v okrasné zahradě se nachází sochy, které znázorňují pohádkové bytosti, které oživují meditační 
zahradu společně s jezírkem a dalšími okrasnými stromy a keři. toto místo přitahuje kolemjdoucí, ale i tu-
risty, kteří směřují za krásami Šumavy. 

Navštivte nás v v této malebné šumavské obci Dlouhá Ves u Sušice anebo v ateliérech v Plzni – Výsluní. 
Josef Černý, plzeňský malíř a výtvarník, Tel.: 603 822 559, www.josefcerny.com
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rozhovor měsíce

NA mYŠlENku, ABYCH O VŠEm NAPSAl kNIHu, 
mĚ PŘIVEdlA mOjE ŽENA kArEN. PrOč NE, 
ŘÍkAl jSEm SI, BYlO BY dOBré NOVé A HOdNĚ 
zAjÍmAVé INFOrmACE SHrNOuT A VYdAT.

WWW. NOVYFENIX . C Z
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O jÍdlE A O zdrAVÍ, 
NENÍ TO TOTéŽ?
rOzHOVOr S PrOF. T. C. CAmPBEllEm
Zpracovaly: Dr. Nora Chvojková, Eva Dědková, foto: autorky

chuť jídla až na druhém místě? o výjimEčné 
sílE výživy s profEsorEm t. c. campbEllEm.

Kdykoli se v historii objeví podnět k zá-
sadnímu zlomu v myšlení a jednání 
lidí, vždy dojde k polarizaci názorů. 

Většina je proti změně. Někteří lidé se pro 
novou myšlenku nadchnou, když vyzkoušejí 
její aplikaci v praxi, a pak ji propagují. Celé 
dějiny lidstva jsou stále o tomtéž – zda změnu 
přijmout, či nikoli.
Do tohoto procesu se v současné době 
dostal profesor T. C. Campbell se svým 
celoživotním výzkumem a podrobnou 
zprávou o něm s názvem „Čínská studie“. 
Je zřejmé, že přijetím jeho myšlenek o naší 
stravě a s ní úzce souvisejících nemocech 
v masivním měřítku by došlo k obrovským 
změnám nejen ve výživě na celém světě. 

O tom všem píše T. C. Campbell ve své 
druhé knize „Celek“, která je pokračováním 
Čínské studie a nyní právě vychází v nakla-
datelství Svítání.
Rozhovor s profesorem Campbellem vznikl 
v červnu 2016 při jeho návštěvě Prahy v rámci 
jeho evropského turné.

Proč jste se vlastně vůbec začal zabývat 
vlivem stravy na zdraví člověka a souvis-
lostmi mezi nemocemi a jídlem?
V roce 1967, když mi bylo 33 let, jsem byl 
pracovně vyslán na tehdy velice chudobné Fi-
lipíny. Tam jsem sledoval nemocné děti a při 
tom jsem zjistil velmi zajímavé věci, které mě 
přinutily věnovat se zdravé výživě.

Jaké zajímavé věci? 
Na Filipínách jsem se dozvěděl, že rakovinou 
jater nejčastěji onemocněly děti, které měly 
dostatek, či dokonce nadbytek bílkovin. To 
bylo přímo šokující, protože do té doby se 
předpokládalo, že dostatek bílkovin je záru-
kou dobrého zdraví. 

Co vlastně stojí za výzkumem tak obrovi-
tým, jako je Čínská studie?
V roce 1980 jsme měli návštěvu z Číny a já 
jsem zrovna hledal nějakou zajímavou práci 
s lidmi. Tehdy jsem se pustil do výzkumu, 
který se později stal nejrozsáhlejší dietolo-
gickou studií všech dob. Zkoumali jsme vliv 
stravy na vznik mnoha nemocí a naopak. 

Jak jste se dostal k myšlence přetavit 
výsledky výzkumu v knihu? 
Pracoval jsem s dětmi, s jejich nemocemi, 
hodně jsem se dozvídal o věcech, které souvi-
sely s mou prací. Na myšlenku, abych o všem 
napsal knihu, mě přivedla moje žena Karen. 
Proč ne, říkal jsem si, bylo by dobré nové 
a hodně zajímavé informace shrnout a vydat. 
Byla to pro mě výzva.

Co je pravdy na tom, že vaši práci sledovaly 
tajné služby? Bránil vám někdo nebo něco 
v psaní?
Je fakt, že nejzajímavější situace během psaní 
nastala, když se kolem mé práce začala motat 
CIA. Sledovala vše, co jsem dělal. Jednoho 
dne zaklepal na dveře mého amerického bytu 
agent CIA a začal se mě vyptávat na všechny 
podrobnosti mé práce v Číně. 

výzkum nějaké peníze. Totéž se stalo i na čín-
ské straně. Čínská vláda náš projekt sledovala 
a snažila se jej zastavit. To, že se to ani jedné ze 
stran nepodařilo, je malý zázrak.

Objevil jste během své kariéry mnoho 
příčinných souvislostí mezi životosprávou 
a nemocemi. Narazil jste také na něco, co 
vás samotného překvapilo? 
Největší překvapení jsem zažil tehdy na Fi-
lipínách. O tom jsem se už zmínil. Úplně mi 
to převrátilo tehdejší pohled na svět. Co mě 
podobně překvapilo, byla hladina cholestero-
lu u lidí v Číně. Když u nich byla naměřena 
hladina nízká, tak si Američané mysleli, že 
to je špatné, a že bude problém. Cholesterol 
čínských lidí byl nižší, než je běžně zjišťován 
u Američanů, kteří mají cholesterol takzvaně 
„normální”. Několikrát jsem se vrátil do Číny, 
abych si ověřil, že měření je v pořádku. Nako-
nec se zjistilo, že nižší cholesterol je samozřej-
mě pro člověka zdravější a závisí na tom, kolik 
živočišných bílkovin člověk konzumuje.

Závěry Čínské studie jsou v USA hodně rozší-
řené a známé, propaguje je i bývalý americký 
prezident Bill Clinton. Jak se to přihodilo?
Dva roky před tím, než Čínská studie vyšla, 
jsem měl rozhovor v televizi. Rozhovor viděl 
jeden můj přítel, který je zároveň přítelem 
Billa Clintona. Můj kamarád si poté objednal 
pár mých knih, nechal si je ode mě podepsat 
a jednu věnoval Billu Clintonovi. Ten ji dva 
roky nečetl. Když se vdávala jeho dcera, která 
se knihou řídila a stravovala se podle ní, začal 
mít Bill Clinton zdravotní potíže. Právě jeho 
dcera mu řekla, aby si přečetl Čínskou studii. 
No a dnes je Bill Clinton známý tím, že ve 
světových mediích rád doporučuje lidem, 
kteří chtějí být zdraví, ať si přečtou Čínskou 
studii. Jednoznačně mu pomohla dostat se ze 
srdečně-cévního onemocnění bez toho, aby se 
musel podrobit operaci nebo užívat léky.

Co považujete za nejnebezpečnější prohřeš-
ky v současném stravování lidí?
Na prvním místě se jedná o přílišnou konzu-
maci mléka a mléčných výrobků. Na druhém 
místě je to nadměrná konzumace masa 

Nakonec, když jsem zodpověděl všechny 
jeho otázky, ten člověk vytáhl malou knížku, 
kde měl sepsán veškerý můj pobyt v Číně 
a můj pohyb po ní. Kontroloval, zda jsem mu 
v něčem nelhal, od vlády jsem přece dostal na 
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Podrobné informace: Eva Cermanová, tel.: 602 141 628, www.epam.eu m.eum.eu

KURZY MISTRA BORISE TICHANOVSKÉHO
Pec pod Sněžkou – Výukové a výcvikové středisko Univerzity Karlovy
 6. 3. – 12. 3. 2017 –  Kurz zaměřený na uzdravení života

a uzdravení osudu.  Cena kurzu 6400,– Kč.
12. 3. – 18. 3. 2017 – Reiki a laoská masáž. Cena kurzu 6400,– Kč. 
18. 3. – 24. 3. 2017 – PREMIÉRA – Protistresový kurz.  Cena 6400,– Kč.
 1. 4. – 2. 4. 2017 –  PREMIÉRA – Kurz pro ženy – Praha.

Cena kurzu 1500,– Kč.

inzerce

a množství živočišných bílkovin. Další 
nezdravou potravinou je cukr a všechny po-
traviny, které cukr obsahují.

Které tři nejdůležitější rady byste dal 
zdravým lidem a které tři stejně významné 
rady byste poskytl nemocným?
Oběma skupinám bych poradil tři velice 
jednoduché stejné zásady a ve stejném pořadí:
Za prvé – jezte zeleninu, ovoce a luštěniny 
ve formě, kterou připravila příroda, tedy co 
nejméně upravené. Za druhé – do jídla, které 
si připravujete, nepřidávejte sůl, cukr a extra 
tuk. Za třetí – pijte dostatečné množství čisté 
vody. Tyto tři zásady dokážou udržet zdraví 
u zdravého člověka a dokážou vrátit zdraví 
člověku, který ho ztrácí.

Máte oblíbený jednoduchý recept, o nějž 
byste se chtěl podělit se čtenáři?
Musím říci, že já nevařím, ale vychutnávám 
si jídlo od své manželky a dcery. Moc rád 
mám jídlo, kterému říkám dominikánské, 
protože jeho základem je kvalitní rýže dove-
zená z Dominikánské republiky. Tuto velmi 
kvalitní rýži manželka uvaří, zároveň uvaří 
fazolky a připraví omáčku, kterou na talíři 
přelije rýži. Na to dá celé fazolky a vše ozdobí 
čerstvým salátem. 

V čem se liší vaše druhá kniha Celek od 
Čínské studie?
V Čínské studii jsem se snažil zhmotnit 
a odevzdat všechny svoje zkušenosti a všech-
na fakta ze zmiňované studie, která jsem 
během našeho výzkumu zjistil. Chtěl jsem 

se o ně podělit jak s odborným světem, tak 
s širokou veřejností. Samozřejmě, že kniha 
Čínská studie vyvolala u lidí řadu otázek. 
Kniha Celek obsahuje tyto otázky a odpovědi 
zvláště na to, proč jsme o všem, o čem Čínská 
studie hovoří, nikdy neslyšeli. Čínská studie se 
například věnuje specificky proteinům a s nimi 
spojeným jednotlivým záležitostem, kniha Ce-
lek především mluví o tom, že velmi důležité 
je nejen konzumovat celistvou potravu tak, jak 
vyroste ze země, ale že máme problematiku 
zdraví i nemoci chápat jako celek. To zna-
mená, že se nemáme bavit o vitaminech C, D 
a dalších jednotlivých složkách. Příroda nám 
totiž připravila ke konzumaci celky.

Dalo by se nějak shrnout to nejdůležitější, 
k čemu jste svým celoživotním výzkumem 
dospěl?
(Profesor Campbell odpovídá se zdviženým 
prstem na znamení významu svých slov:) 
Strava, kterou ve svých knihách představuji 
a jejíž význam zdůrazňuji – celistvá, rost-
linná strava, co nejméně zpracovaná, s co 
nejmenším množstvím přidaného cukru, soli 
a oleje – má obrovskou sílu nejen v prevenci 
chorob, ale i při jejich léčbě. 
Léčení je totiž ve skutečnosti jedinou úlohou 
stravy – jídlo má právě to pro nás udělat. 
Požitek a chuť mají být až na druhém a třetím 
místě. Prvořadým výsledkem toho, co každo-
denně konzumujeme, má být zdraví. 
A to je také můj vůbec nejdůležitější vzkaz: 
uvědomte si, jak obrovskou sílu má jídlo, 
které konzumujeme v přirozeném stavu. 

www.svitani.eu

rozhovor měsíce
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tisíce lidí se přesvědči-
lo o metodě dr. Walkera 
vy léč i t  pomocí  čers -
tvých zeleninových šťáv 
i „nevyléčitelné“ nemo-
ci. ve světě je známý 
jako „the juiceman“ 
(juice = šťáva). v roce 
1910 založil dr. Walker 
v new Yorku norWaLk 
– laboratoř pro výzkum 

výživy k prodloužení aktivního života. byl 
také velkým odborníkem na tlusté střevo. 
mimo jiných dobrých rad, například o pití 
čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, 
přípravě salátů a zdravém životním stylu, 
byl velkým zastáncem dodržování čistoty 
tlustého střeva. to, že měl pravdu, potvrdil 
i svým věkem, protože se dožil téměř 100 
let (existují mýty o tom, že to bylo až 118). 
doporučoval pravidelné klystýry, za což se 
mu dostalo spoustu kritiky. jednou prohlásil: 
„měl jsem v tomto směru hodně odpůrců, ale 
všichni pomřeli.“ dnes máme možnost využít 
mnohem dokonalejší a pohodlnější způsob, 
než je klystýr, a to hydrocolon. známe spous-
tu lidí, kteří měli problémy s tlustým střevem 
nebo se souvisejícími orgány, například 
pokožkou, a hydrocolon jim velmi pomohl. 
můžeme si to představit i tak, že jsme jako 
taková komplikovaná roura. a pokud je ona 
zanešená zevnitř, projeví se to i na povrchu 
a v celém těle.

TL US TÉ S TŘEV O TAKÉ PO TŘEBUJE N AŠI PÉČI42

terapie a poradenství

TluSTé STŘEVO TAké 
POTŘEBujE NAŠI PéčI
Text a foto: Beáta a Július Patakyovi,  lektoři RT

prosinEc má v sobě silný Emocionální náboj. od nEustálého ustu-
pování světla tmě, a s tím spojEnými pocity strachu a bEznadějE, sE 
najEdnou přEhoupnE přEs kulminační bod a do života sE nám začnE 
vracEt světlo a láska. v tomto měsíci mámE možnost si vychutnat 
cElou Emocionální škálu.

V  prosinci věnujme velkou pozornost 
tlustému střevu, protože je to jeho 
slabý měsíc. Navíc vánoční svátky, 

které se vyznačují nadměrným pojídáním, 
a ještě k tomu ne těch nejzdravějších po-
travin, jsou pro něj doslova hrozbou. Už 
samotné uvědomění si tohoto faktu s sebou 
přinese více zodpovědnosti pro rozhodování 
co, kolik a kdy budeme jíst. Reflexní terapií 
můžeme tlustému střevu účinně pomáhat 
tak, že alespoň jednou denně promačkáme 
jeho reflexní plošku. Ta se odvíjí z pravého 
chodidla na levé, povděčně tomu, jak je 
umístěno v těle. Palec posuneme po kaž-
dém zmáčknutí o několik milimetrů dál 
a znovu laskavě vlezle zmáčkneme. Pokud 
na této trase narazíme na významnou bolest, 
zastavíme se a pouze chvíli jemně hladíme. 

Spolu s touhle protáhlou reflexní ploškou 
tlustého střeva je dobé promačkávat i další 
reflexní plošky orgánů, které mohou být ná-
pomocné. Jak plyne z čínského pentagramu, 
jsou to především slinivka a slezina, žaludek, 
srdce a tenké střevo. Někdy je třeba ještě 
posilnit i plíce, které se vzpamatovávají ze 
své listopadové slabosti.
Pro tlusté střevo jsou velmi důležité vlákni-
ny, které jsou obsaženy hlavně v syrové 
zelenině. V zimě je to zejména kořenové 
zelenina, například mrkev, petržel, křen, 
celer… Máme takovou zásadu, že k jaké-
mukoliv jídlu si z ní vždycky připravíme 
salát. Přidáváme do něj různé oleje, by-
linky a umeocet. Tím se také zmírní tlak na 
tělesné pH, protože většina dnešních jídel je 

manželé július a beáta patakyovi jsou jedni 
z nejlepších reflexních terapeutů u nás. pořá-
dají vlastní kurzy a přednášky. navazují na 
odkaz tzv. „moderní školy“ reflexní terapie 
legendárního terapeuta a léčitele ing. jiřího 

janči. manželé patakyovi žijí tím, co učí a re-
flexní terapie se stala doslova součástí jejich 
života. jsou autoři několika knih a zejména 
jejich tyto dvě poslední knihy získávají na 
popularitě:

rEflExní 
tErapiE 
a nEčEkaná 
odhalEní   
július pataky, 
beáta pataky
vydavatelství: 
Eminent, 2013

rEflExní 
tErapiE 
jako životní 
styl   
beáta pataky, 
július pataky
vydavatelství: 
Eminent, 2007 

rEflExní tErapiE 
– dvd film
diagnostika, 
praktické postupy, 
speciální metody
beáta pataky, 
július pataky
výrobce: Eminent, 
2005 

kyselotvorných, čili směrem do pH mínus. 
Z bylinek na tlusté střevo velmi dobře pů-
sobí Kopretina řimbaba (Chrysanthemum 
parthenium) ve formě tinktury a k tomu 
ještě čaj z Mochny stříbrné (Potentilla 
argentea). Tato kombinace je dokonce 
účinnou při léčbě Crohnově nemoci. Tink-
tura se užívá v ředění D3 3 x denně maxi-
málně 6 kapek a čaj (polévková lžíce zalitá 
2 dcl vařící vody a 15 minut vylouhování) se 
užívá 14 dní a pak je třeba udělat 2 týdny 
pauzu. Celková doba užívání čaje je 30 dní.
Doslova léčivou potravinou na tlusté střevo 
je vše, co je připraveno z dýně hokaido. 
Většina lidí z ní při zpracování odstraňuje 
kůru. Ta však obsahuje nejvíce výživných 
látek a při dušení nebo na páře krásně 
změkne. Známe člověka, který byl po devíti 
operacích tlustého střeva už na umření 
a dýně hokaido mu zachránila život.
Nesmíme zapomínat také na práci s psy-
chikou. Pro tlusté střevo je velmi ne-
bezpečný strach z nestíhání, z nesplnění 
termínů a podobně. Jediné, čím se z toho 
strachu můžeme vymanit, je samozřejmě si 
ho přiznat, uvědomit a nechat vyvanout, ale 
důležité je si uvědomit, co se momentálně 
děje. V tomto okamžiku je vlastně všech-
no v naprostém pořádku a není důvod se 
strachovat. Co bude zítra, budu řešit zítra. 
Také velmi pomáhá opakovat si program: 
NA VŠECHNO DŮLEŽITÉ V MÉM ŽIVO-
TĚ MÁM DOSTATEK ČASU. 

www.patakyovi.cz

DOKTOR NORMAN WALKER  
(1886 –1985) – prŮkopník  
pŘirozenÉ ŽivotosprÁvY. 
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V průběhu času prošly moje orgonity 
závratnou změnou a já jsem stále 
hlouběji pronikal do jejich tajů. Často 

jsem meditoval a žádal anděly, aby vedly moje 
kroky. Dnes už vím, že mojí žádosti bylo vy-
hověno. Chci vyrábět orgonity tak, aby se daly 
využívat nejenom k eliminaci elektrosmogu, 
ale aby především pomáhaly čistit energetický 
systém člověka. A tak začaly vznikat nové…

NOVé ORgONITY
Samotný orgonit, nazvěme jej klidně i or-
ganizmem, se skládá ze tří základních částí – 
organické pryskyřice, anorganických kovových 
pilin a čistého krystalu. 
Jeho funkčnost spočívá ve využívání fy-
zikálních vlastností látek k přenosu ener-
gie – vibrace. Organická pryskyřice do sebe 
vtahuje nízké, negativní vibrace, anorganické 
kovové piliny je pak odrážejí. Určité množství 
kovových pilin způsobí, že částice negativní 
vibrace se začnou v orgonitu odrážet, čímž se 

roztáčí stále více a více, až dosáhnou vysokých 
vibrací a za pomocí krystalu jsou vraceny do 
prostoru. A tak to jde dokola. Nízká energie 
vejde, vysoká odejde. A u nových orgonitů 
nám přibyl čtvrtý prvek, a to polodrahokamy 
a kameny. Doposud jsme hovořili o fyzikálních 
vlastnostech látek, ovšem přidáním kamenů 
jsme vtiskli orgonitu nový rozměr – duchovní. 

ROLE KAMENů V ORgONITU
Samotné kameny coby duchovní bytosti mají 
dvě základní role. Jednou je specifická vibrace 
orgonitu, tou druhou je přímé napojení a ener-
getická očista člověka. Specifikaci vibrace si 
představte tak, že každý kámen má svou vlast-
ní vibraci, stejně jako každý člověk. Abychom 
dosáhli dokonalosti v práci s orgonitem, je 
nutné mít tyto vibrace ve shodě, tedy vibrace 
orgonitu i člověka musí být stejné. 
Pak jsme připravení pomocí organitu provádět 
energetickou očistu, nebo jinak, začít harmo-
nizovat náš energetický systém. 

OrgONIT: 
PŘÍTEl, kTErÝ POmÁHÁ 
Text Ivan Benetin, foto: autor

výrobou orgonitů sE zabývám zhruba dEsEt lEt, od doby, kdy jsEm 
si přEčEtl, jak fungují. sEhnat v té době potřEbné komponEnty 
nEbylo jEdnoduché, alE i přEsto sE mi podařilo jEdEn vytvořit, 
a jak mě přitahovalo jEjich tajEmství na základě přEčtEní článku, 
samotný výrobEk mě do sEbE začal vtahovat jako magnEt.

JAK SI SPRÁVNě VYBRAT
Pokud máme dobrou intuici, často si vybíráme 
na první pohled. Pokud si ale nejsme jistí, je tu 
jednoduchý návod: 
1. Vyberte si orgonit. 2. Postavte se rovně do 
stoje mírně. 3. Přiložte si orgonit na solar 
a obejměte ho oběma rukama.  
4. Uvolněte se, zavřete oči a nechte se vést. 5. 
Po chvilce se začněte naklánět
Pokud se nakloníte dopředu, je to v pořádku 
a vaše vibrace a orgonit jsou ve shodě. 
Pokud vás to ale nakloní dozadu, není to ono 
a potřebujete jiný kámen. 
Takto si vyberete přesně ten kámen, který po-
třebujete. Dalším krokem je pak správný výběr 
tvaru a velikosti. 

VELIKOST A TVAR
Když máme vybraný kámen, tak teď zalahodí-
me svému egu, a to tím, že si vybereme tvar, 
jaký se nám líbí. Což je důležité. Tvar sám 
o sobě nemá na funkčnost žádný vliv, ale to, že 
se nám líbí, vytváří energii přijetí. 
Důležitější je velikost organitu, kterou je jeho 
kapacita a síla. Kapacitou je jeho schopnost 
harmonizovat prostor určité velikosti, a síla – 
jakou dokáže čistit naše nitro. 
Jinou kategorií jsou ochranné amuletové orgo-
nity a malé osobní, které jsou sice v harmonii 
s člověkem, ale neřeší prostor. Na to jsou příliš 
malé. 

ZÁKLADNÍ CVIČENÍ S ORgONITEM
Již víme, že orgonit je pomocník, který dokáže 
čistit naše nitro. Sám orgonit to ale nedokáže 

a neudělá, pokud mu to neumožníme tím, 
že mu to odevzdáme. Každý známe dny, kdy 
se nám nic nedaří, kdy přijdeme domů plní 
negativních zážitků a těžké energie. Orgonit 
tuto energii pohlcuje a transformuje, a tak je 
potřeba mu ji odevzdat.
Lehněte si na záda, uvolněte se, přiložte si svůj 
orgonit na solar a odevzdejte mu své negativní 
zážitky ze dne. Tím potvrdíte váš souhlas, aby 
si je z vás vzal a transformoval. Jednoduše 
si s ním popovídejte. Pomůže i to, když jej 
pojmenujete. Můžete si s ním povídat v duchu, 
nahlas, můžete křičet a dokonce i být vulgární. 
Podstatou je dostat ze sebe vše ven. 
Podobně pracujeme s orgonitem i při čištění 
minulosti. V tom případě ale musíme počítat 
s opakováním několika cvičení. A při čištění 
minulosti mějte na mysli: odpustit, rozpustit, 
zahodit. Třeba do orgonitu. Když odpustím 
nepřátelům, jsem připravený se s nimi bez 
jakýchkoliv emocí střetnout. 
Na závěr bych ještě rád vysvětlil, že orgonity 
vytvářím sám za pomocí andělů, a to s láskou 
a vírou, že si je vybere každý, kdo je potřebuje 
a komu mohou pomoci na jeho cestě životem. 
Při své práci dbám, aby moje orgonity nebyly 
nijak a ničím programované, a aby si uchovaly 
svoji čistotu s úmyslem, s jakým byly vyrobeny. 
Orgonit je pomocník a zároveň přítel, který 
nám pomáhá, pokud o to stojíme. Ze své 
praxe vím, že si nevybíráme my je, ale ony nás. 
A přesto je potřeba vědět, že orgonit musí-
me zařadit jako svého přítele. Nedávat ho do 
skříně ani pod postel či do šuplíku. On nás 
chce vidět. 

TAJEMSTVÍ ORgONITů

ivan bEnEtin
MÍSTA, KDE JE MOŽNé ORgONITY IVANA BENE-
TINA VIDěT DO KONCE ROKU:
26.–27. 11. 2016 praha pankrác, ezotera
02.–04. 12. 2016 ostrava Černá Louka
09.–11. 12. 2016 praha, minerva
10. 12. 2016 Liberec – andělská konference 

kontakt: e-mail: bivan1@atlas.cz, mobil: +420 721 064 925

inzerce
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CO TŘI krÁlOVé 
mĚlI I NEmĚlI? 
mOdErNÍ VĚdA POTVrzujE NEjEN PrOTIrAkOVINNé 
PůSOBENÍ kAdIdlA A mYrHY…
Text: Erika Peprná, foto: xxxxxxxx

„my tři králové jdEmE k vám, štěstí, zdraví vinšujEm vám…,” zpívá 
sE v klasické kolEdě. podlE tradicE darovali právě narozEnému 
jEžíškovi králové zlato, kadidlo a myrhu – tři nEjcEnnější věci, 
ktEré tEhdEjší svět znal. na počEst této události si, mimochodEm, 
do dnEška o vánocích dávámE dárky… proč alE zrovna tyto tři?

OČIMA MUDRCů –  
I OBYČEJNÝCH LIDÍ
Kašpar, Melichar a Baltazar dobře věděli, co 
dělají. Je totiž mnohem pravděpodobnější, 
že nešlo ve skutečnosti o krále – tedy 
světské panovníky – ale o mudrce či  
znalce tajných písem a nauk. 
Pro tentokrát ovšem tajnosnubnější 
významy tří darů pomiňme a podívejme  
se na ně očima obyčejného člověka.  
Zlato – to je jasné. Často však nechápeme, 
proč se zlatem vyvažovala pryskyřice dvou 
zvláštních afrických a asijských stromů. 
Víme o nich často jen to, že hezky voní 
a používají se v kostele. Někdo ještě dodá, 
že myrhou se v Egyptě balzamovalo.

Moc se ovšem neví, že kadidlo a myrha 
pro nás dodnes mají cenu zlata – pokud 
víme, jak je správně použít. 

OHROMUJÍCÍ VÝZKUM
Můžeme si lichotit, že dnes máme obojí 
k dispozici ve formě, v níž je tři králové 
(alespoň pokud víme) neměli: totiž ve for-
mě esence, destilované ze surové pryskyři-
ce, neboli esenciálního oleje.
Má pozoruhodné účinky. Nedávno se 
k nim dostala i moderní věda. Vědce zají-
malo, jestli kadidlo může skutečně bojovat 
proti rakovině. To se totiž již mnoho let 
„tradovalo” mezi praktiky přírodní medi-
cíny. 

Chrupavky a menisky Kloubní     pouzdra Vazy    a šlachy

Condro nové generace
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Aescin pro správné krevní zásobení kloubního pouzdra,  
vazů a šlach; k podpoře mikrocirkulace tkání. Vitamin C  
pro správnou tvorbu kolagenní sítě chrupavek a menisků. 

Diamant mezi kloubními přípravky

DIAMANT
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 KLOUBNÍ POUZDRA
	VAZY A ŠLACHY 
 CHRUPAVKY A MENISKY

Dvojnásobná síla  
pro Vaše klouby
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48 CO TŘI KRÁL O VÉ MĚLI  I  NEMĚLI?

EriKa PEPrná 
Pracuje s esencemi Young Living 
v rámci své praxe osobního rozvoje, 
masáží a zdravého životního stylu rosa 
alchemica (www.olejprozivot.cz). 

označovala za „nástroj pro přenos ducha” či 
duše. Vzpomeňme, jak se mistr Faust upsal 
ďáblu krví – v krvi je, jak soudili staří mudr-
ci, obsažena naše „smlouva s tímto světem”. 
Právě tak je esence, to podstatné z rostliny, 
obsažena v esenciálním oleji. 
Je ovšem třeba destilovat olej z čistých rost-
lin rostoucích v čisté půdě – a také ho čistý 
prodávat. Bohužel, tak tomu v evropských 
podmínkách není… A navíc se oleje často 
pančují. Bez plynového chromatografu je 
těžké poznat kvalitní značku. Přesto takové 
jsou.
Už zmiňovaná firma Young Living se na 
oleje z oblasti Blízkého Východu hodně za-
měřila a má k dispozici sadu dvanácti olejů, 
které jsou inspirovány textem Starého zá-
kona nebo se v něm přímo objevují. Včetně 
kadidla a myrhy. 
Kdo ví – třeba by dnes tři mudrci zajásali – 
a Ježíškovi nabídli dárkovou kazetu. Nebo 
ne? Rozhodně se však můžeme o Vánocích 
nechat vůní kadidla inspirovat a harmo-
nizovat my.

MYRHA – PROČ JI ZVOLIT?
Myrha – pryskyřice trnitého polokeře 
myrhovníku, respektive olej z ní získaný – je 
další téměř zázračné tonikum. Je to silný 
antioxidant, působí proti parazitům, houbám 
i bakteriím a virům. Pak nepřekvapí, že 
je skvělá na pleť (přidává se do vlasových 
šamponů i krémů). I ona má podle po-
sledních studií své protirakovinné působení, 
přičemž byla zkoušena, a měla by účinkovat, 
hlavně na nádory gynekologické. Kromě toho 
i ona navozuje relaxaci ducha a pozvedá ho. 

KVALITA PRO JEŽÍŠKA…  
OD JEŽÍŠKA
Proč zvolit esenci, čili esenciální olej – 
a co to vlastně je? Nejspíš by byla „třem 
mudrcům” vysoce sympatická: při destilaci 
kvalitních esencí jde totiž o proces blízký 
alchymii. 
Esenciální olej vlastně není olej – jde o směs 
celé řady chemických látek, které s jistou 
nadsázkou můžeme přeneseně označit za 
„krev rostliny”. Tradičně se totiž lidská krev 

inzerce

Co vědci vyzkoumali, by mělo být zdů-
razněno palcovými titulky ve zdravotních 
magazínech. V tomto případě se to týkalo 
rakoviny močového měchýře: vědci v la-
boratoři vystavili rakovinou postižené 
i zdravé buňky esenci z kadidla. Výsledky 
byly ohromující. Ocitujme samotnou studii 
z databáze PubMed: „Esence z kadidla podle 
výsledků našeho zkoumání zřejmě rozlišuje 
rakovinné buňky od normálních buněk, při-
čemž potlačuje životaschopnost rakovinných 
buněk. Výsledkem microarray procedury a bi-
oinformatické analýzy je několik reakcí, které 
může esenciální olej z kadidla aktivovat, 
a tím navodit smrt buněk rakoviny močového 
měchýře. Je možné, že kadidlový olej před-
stavuje alternativní intravezikální prostředek 
pro léčbu rakoviny močového měchýře.”

JAK LéČÍ? ZÁHADA!
Pro jistotu ještě jednou: podle všeho je 
esence z kadidla natolik „inteligetní”, že umí 
v těle zabít rakovinné buňky – aniž ublíží 
těm zdravým. 
Tedy přesně to, co o ní říkají terapeuti, kteří 
(například v Americe) nemocným doporu-
čují užívání esence z kadidla jako podpůrné-
ho prostředku léčby rakoviny. A přesně to, 
co bohužel „neumí” chemoterapie, která 
„přizabije” organismus celý. 
Kyselina boswellová, která v kadidlu rakovi-
nu zřejmě léčí, je poměrně velká molekula 
a jako taková není těkavá, tedy by v esen-
ciálním, destilovaném oleji vlastně neměla 
být přítomna. Někteří vědci na základě toho 

„léčení kadidlem” prohlašují za „nevědecké”.
Přesto však máme v databázi PubMed i další 
příspěvek, v němž se použitím destilované 
esence z kadidla docílilo smrti buněk rakovi-
ny sleziny. Můžeme tedy konstatovat, že sice 
nevíme, jak „vonné zlato” vlastně léčí, ale 
– léčí. „Jedné mé velmi drahé a blízké osobě 
se hojí nádorem zasažená kost již několik mě-
síců. Užívá dvě kapky kadidla denně…” „Můj 
strýc začal užívat kadidlo v posledním stádiu 
rakoviny plic po mnoha kolech chemoterapie. 
Žil pak ještě několik měsíců bez bolesti a po 
pěti letech mohl spát vleže a nekašlal…” 

OPRAVA DNA I VRÁSEK
Podobných svědectví je na internetu mnoho. 
Někteří lékaři říkají, že zřejmě léčí jiná 
složka oleje, než kyselina boswellová. Snaží 
se to zkoumat. Zatím však neumíme označit 
působení kadidla nijak jinak, než velmi 
vánočně: zázrak.

POdlE VŠEHO jE ESENCE z kAdIdlA 
NATOlIk „INTElIgETNÍ”, ŽE umÍ 

V TĚlE zABÍT rAkOVINNé BuňkY – 
ANIŽ uBlÍŽÍ TĚm zdrAVÝm. 

Kromě toho je samozřejmě esence z kadidla 
užitečná i jinak. Ví se o ní, že umí opravovat 
poškozenou DNA. V každém případě má 
výrazně omlazující účinky na organismus i na 
pleť. To sice malý Ježíšek nepotřeboval – 
zato starší dámy na kadidlo přísahají jako na 
téměř zázračný prostředek proti stárnutí pleti. 
Firma Young Living, která vyrábí kadidlový 
olej, o němž jsme se bavili v rámci vě-
decké studie o zabíjení rakovinných buněk, 
posvátné kadidlo míchá i do kosmetiky. 
Ženy jsou jí nadšeny – a rády ji také (téměř) 
vyvažují zlatem.
Mezi další působení kadidla patří jeho 
schopnost působit na náladu, utišovat 
a povzbuzovat, proto je praktické třeba při 
meditaci, modlitbě nebo duchovních cvi-
čeních. Také se používá při porodech, a to 
pro maminku i dítě.
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