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„Poselství šéfredaktorky“
Věřím na lepší dny, věřím na kouzlo
podzimu. Času, který jsme investovali do
jara, abychom na podzim sklidili veškeré
ovoce. Věřím na to, že stejně jako se čistí
příroda, se čistíme i my. Detoxikace těla
a vědomí. Života.
Věřím na to, že deštivé dny nás uvězní
doma jen kvůli tomu,
abychom si vydechli, stáhli se do sebe a
zmáčkli tlačítko „pauza“. Nebo restart?
Toto číslo vás má zahřát stejně jako čaj
po ránu. Udělat vám dobře na duši.
Vytvořit pocit bezpečí a porozumění,
které vám v sychravých dnech může
chybět. Vyvolat na tváři malý úsměv nebo
vytvořit v hlavě velkou myšlenku. Dodat
vám sebevědomí nebo vám poskytnout
zábavu na pár chvil, když čekáte na
zastávce na autobus, který má zpoždění.
Je to malý dárek ode mě pro vás. Vaše
zpětná vazba bude velký dárkem zase pro
mě. Toto číslo je doslova vymodlené.
Vypotila jsem ho za rok a jednu noc. Rok
přemýšlením a dnem tvořením. Moje
touha po perfekcionalismu byla tak
velká, že jsem se nedržela nohama na
zemi, a proto je toto číslo věnované
všem, kteří chtějí být nesnesitelně
dokonalí.
Sedněte si, relaxujte, a užíjte si toto číslo
o rovnováze.

Tereza Koukalová
šéfredaktorka
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Rovno pod
nohama

aneb jak si udržet svůj
směr a nezbláznit se
Často se bavíme o tom, co je možné
zlepšit. Je to uklidňující pocit, protože
každý z nás ví, že existují chyby. Chyby,
které je však možné opravit. Jenomže
co když se z nás stanou profesionální
opraváři života, kteří ztrácí půdu pod
nohama? Protože čím víc se
zahrabáváme ve vlastních životech a
poučkách ostatních, tím víc chyb
nacházíme. Přestáváme žít a jen
opravujeme, přežíváme a obviňujeme
sami sebe ze všeho, co nejsme.
Ztrácíme čas, přátele, příležitosti a to
nejdůležitejší – lásku sami k sobě.
Lidé jsou totiž jako cibule. Dokud se
nedostaneme k jádru problému, nic se
nevyřeší, ale nikdy nesmíme zapomínat
na vnější svět. Dušek ve své knize
napsal hezkou poznámku – „To, co
vidíme je minulost. To, co nevidíme je
budoucnost. A to, co se děje je
přítomnost.“ Žít, co už jsme prožili, nás
drží zpět. Stávají se z nás opožděnci,
protože nejsme na správném místě ve
správný čas.

„To, co vidíme je minulost.
To, co nevidíme je
budoucnost. A to, co se děje
je přítomnost.“
Být perfektní je totiž něco, co člověka
neposouvá, ale naopak brzdí. Mnoho z
nás si to píše do životopisu, ale tohle
není zrovna ta správná vlastnost, kterou
bychom jsme se měli chlubit. V
podstatě se veřejně přiznáme k tomu,
že za pár highlightů v práci vyhoříme
nadobro v životě. Ztratíme ten přirozený
balanc, který existuje i v přírodě. Náš
život by se neměl smrsknout na jedno
políčko plné problémů. Den má 24
hodin a pořád je to někomu málo. A víte
co? Je to dobře, protože jediné, co nás
perfekcionalisty dokáže udržet na uzdě
je ten fakt, že nemáme dostatek času
na to, svůj život dotáhnout do
dokonalosti. Neztrácejte půdu pod
nohama a dívejte se dopředu. Je tam
líp.

1 hrnek celozrnné mouky ~ 1 hrnek obyčejné mouky ~ nasekaná hořká
čokoláda ~ 1/2 hrnku rostlinného mléka ~ 1/2 hrnku rostlinného oleje ~ 1/2
hrnku třtinového cukru ~ 1/2 lžičky soli ~ 1 lžička skořice ~ 2 lžičky prášku do
pečiva
Nachystáme si plech a vyložíme ho pečicím papírem. Následně si
předehřejeme troubu na 180°C. Nejdříve smícháme sypké suroviny
(mouku, cukr, prášek, sůl, skořici), poté přidáme mléko a olej. Směs
promícháme a hněteme. Pokud je směs moc lepkavá, postupně
přidáváme mouku. Z těsta uždibujeme větší či menší kousky, které
zpracujeme do kuliček a ty pokládáme na plech. Do každé budoucí
sušenky dáme nasekanou čokoládu. Každou kuličku nakonec
rozplácneme pomocí vidličky na naducanou placku.
Dáme péct na 180 °C cca 20 minut.
inspo – https://vegrecepty.wordpress.com foto:
Tereza Koukalová

NE(VYPUSŤ) DUŠI
Trochu s ostychem jsem šla sama na přednášku od neziskové
organizace Nevypusť duši, do které jsem se i před pár dny nadšeně
přihlásila po zhlédnutí videa z TEDxWomen, kde se o této organizaci
mluvilo. Přednáška byla na téma, které se dotýkalo komunikace s
duševně nemocnými. Začáteční sehraná scéna nás všechny pobavila.
Kdo se alespoň jednou setkal tváří v tvář s duševně nemocným, nebo
naopak duševně nemocný byl/je, tak pochopil, že komunikace mezi
takovými lidmi je velmi obtížná a nepříjemná pro obě strany. Obzvlášť
pokud si dotyčný neuvědomuje, že nejedná se sobě rovným. Duševně
nemocní lidé jsou tak trochu křehčí. Asi tak jako když vás přepadne
chřipka, ale stejně jdeme s kamarády na akci, i když víte, že se
nebudeme moci bavit stejně tak jako vaše okolí. První velké téma, které
se na přednášce otevřelo, byly mýty o duševně nemocných. Je jich
opravdu nekonečné množství, asi stejně jako fobií. Nejdůležitějším
zbořeným mýtem však pro duševně nemocné je, že jít k
psychologovi/psychiatrovi není ostuda. Je to celkem běžné a nikdo vás
za to soudit nebude. Stejně tak jako si říct o pomoc svým blízkým, i když
si v té chvíli myslíte, že na světě nikoho nemáte. Během přednášky se
zvedalo mnoho rukou a bylo vidět, že se sešlo opravdu hodně lidí, kteří
se o tuto problematiku vážně zajímají nebo s duševně nemocnými mají
své zkušenosti. Jeden z opakovaných dotazů byl ten, jak se máme
chovat, pokud duševně nemocný je náš přítel/kyně, matka nebo
nejlepší kamarádka. Univerzální odpověď, která zazněla v prostoru,
byla, že pokud takového člověka ve svém životě máme, musíme si
nastavit hranice, které jsou snesitelné pro oba. Pokud nám však takový
vztah nic nedává, ale jen bere, není zdravé v něm setrvávat. V horších
případech je lepší poskytnout odbornou pomoc, nebo rozhodit sítě
mezi příbuzné, kteří se o tohoto nemocného budou starat střídavě.

NE(VYPUSŤ) DUŠI
V komunikaci s duševně nemocnými je důležité si zachovat empatii,
projevovat svůj zájem a snažit se nebagatelizovat jejich problémy,
protože duševně nemocní, ať už se bavíme pouze o depresi, mají svůj
svět, ve kterém žijí. Přesvědčovat je o své pravdě nikdy nepomáhá a
akorát je to dostává do více tíživé situace, která je jim nepříjemná.
Snažit se ptát na jejich pocity, soucítit s nimi a podělit se s nimi o jejich
obavy, je v této situaci mnohem lepší. Další část přednášky se týkala
tématu krizové pomoci, kde jsme měli možnost vidět různé odkazy,
mapy a čísla na krizová centra, psychiatry a další jiné odborné pomoci.
V místnosti, kde se přednáška konala „Café Práh“ se dokonce
vybudovala kavárna pro duševně nemocné, kteří nezvládají pracovat
tak dlouho jako jiní lidé. Tato organizace k tomu školí krizové
týmy, jenž jezdí za lidmi, kteří si například nechtějí duševní onemocnění
přiznat nebo naopak pomoc velmi rychle potřebují. Tato služba probíhá
tak, že si váš příbuzný někoho pozve k vám domů a postupem času se s
vámi tento tým snaží navázat kontakt a pomoci vám. Nebo naopak k
vám jezdí vyškolený tým pravidelně, aby vás zkontroloval nebo vám
pomohl, pokud to vaši příbuzní nezvládají (nemohou odejít ze školy, z
práce apod.). Poslední ponuré téma bylo o sebevraždě, o které se v naší
společnosti moc nemluví. Řešila se otázka toho, jestli je možné zavřít
člověka do psychiatrické léčebny ještě předtím, než se pokusí spáchat
sebevraždu (respektive pokud o tom neustále mluví nebo se na to
chystá). Odpověď byla ne, protože člověk má právo si vzít život, stejně
jako ho mít. Celá situace se řeší až po pokusu spáchání sebevraždy, kde
příslušný odborník vyjádří svůj názor na přizpůsobivost daného
pacienta.
Celá přednáška pro mě byla velmi přínosná, a pokud máte v okolí
někoho, kdo je duševně nemocný nebo duševní onemocněním trpíte vy,
doporučuji vám tuto přednášku navštívit, nebo si alespoň přečíst jejich
blog.

NÁDECH
VÝDECH
ZAVŘI OČI
KUK
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A
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sebeláska
JE KLIŠÉ, KTERÉ SE MUSÍ
OPAKOVAT KAŽDÝ DEN

podcast
NICO TORTORELLA – THE LOVE
BOMB

ted talks
BRENÉ BROWN – THE POWER OF
VULNERABILITY
ANNE-MARIE SLAUGHTER – CAN
WE ALL „HAVE IT ALL“?

TED TALKS
A JINÁ
INSPIRACE

Občas jediné
video, knížka,
rozhovor může
změnit celý tvůj
život.

#knihomol
PATRIK HARTL – OKAMŽIKY
ŠTĚSTÍ
RUPI KAUR – THE SUN AND HER
FLOWERS

youtube channel
CAM&NINA

Adho
Mukha
Svanasana
TĚŽŠÍ NEŽ SE
ZDÁ

Tato ásana je součástí sestavy „Pozdrav Slunce“, tudíž je vhodná pro začátečníky.
Většinou se s ní setkáme na úvodní hodině jógy, ale její provedení není tak
jednoduché, jak se zdá.
Do pozice je možné se dostat z pozice kobry, nebo kočky. Důležité však je, aby vaše
ruce byly na úrovni ramen a vaše nohy byly na úrovni boků. Nesmíme zapomenout na
dech, který posiluje střed těla a odstraňuje bolesti zad. Dech by měl být pravidelný a
hluboký. Krk musí být v prodloužení páteře a ramena jsou stažená od uší. Ze začátku
ásany se můžeme pohupovat v bocích, abychom uvolnili veškeré napětí, které v těle je.
Když je napětí pryč, zaujmeme pozici a přeneseme váhu rovnoměrně. Snažíme se, aby
naše pánev směřovala, co nejvýše je to možné. Ze začátku naší praxe je tato poloha
neoblíbená, ale později se stane pozicí, ve které je možné relaxovat.Tato poloha nám v
některých případech pomáhá redukovat stres a rozbouřenou mysl, jelikož převrácené
polohy umožňují změnit úhel pohledu, také aktivuje krevní oběh, pomáhá při prokrvení
mozku, uvolňuje páteř a posiluje mezilopatkové svaly a lýtka. Lidé trpící vysokým
tlakem, problémy se zánětem nebo chronickým poraněním zápěstí, ramen, zeleným
zákalem a vysokým nitroočním tlakem by tento cvik neměli dělat.

BALZÁM PRO
(D)UŠI
DECHOVKU NEHRAJEM

1. Charlotte Cardin – Dirty Dirty
2. M.I.A – FINALLY
3. P-FLOW –PALACE
4. JESSIE REYEZ – GATEKEEPER
5. CHILDISH GAMBINO –II. ZEALOTS OF STOCKHOLM
6. CODY LOVAAS – BODIES
7. ALT-J – BREEZEBLOCKS
8. AMANDA DELARA – GUNERIUS (REMIX)
9. MICHAEL BLUME – COLORS
10. MICK JENKINS – JAZZ

Barbora
Karchová
WWW.RAWMANIA.CZ

Ahoj Barčo, mohla bys mi říci něco o sobě?
Ahoj Terko, tak to zrovna začínáme tou nejtěžší otázkou. Mé jméno je Barbora
Karchová. Mnoho z vás mě však může znát z blogu Rawmania. Aktuálně jsem
vydala svou první kuchařku, kterou jsem plánovala velmi dlouho. Už bylo na čase.
Byla jsem snad jediná foodbloggerka, která to ještě neudělala. Při vydání této
kuchařky mě napadlo, že bych ráda psala i o svém životě, a proto jsem si založila
svůj druhý osobní blog, na kterém již funguji. Mou vášní je tedy psaní, vaření a
teď i užívání si života, protože vydání kuchařky bylo opravdu náročné.

Jak a kdy vznikl projekt Rawmania?
Rawmania vznikla před třemi roky. V té době jsem hledala svou vnitřní harmonii ve
stravě, jelikož moje rodina až na bratra (výživový poradce, který si naopak hlídal svůj
jídelníček) se stravovala striktně vegansky. Já jsem si vyzkoušela oboje, akorát jsem
věděla, že to není ono. V té době přešel můj tehdejší přítel na raw stravu ze dne na
den a já s ním. V České republice to byla novinka a já to brala jako skvělou zkušenost.
Postupem času jsem objevovala nové a nové recepty ze zahraničí a to mě na tom
bavilo. Paradoxně jsem dlouho nesnášela zeleninu, ale nakonec jsem jí přišla na chuť.
Raw strava je skvělá, ale musíte mít k ní správný přístup. Když jsem jej našla i já, tak
jsem začala své recepty fotit a postovat na blog, a tak vznikla Rawmania.
Jaké byly začátky Rawmania?
Jedním slovem fanatické. V začátcích jsem totiž postovala vždy dva nové články denně
a prosazovala jsem pouze syrovou stravu, především ovoce. To mi však z druhé strany
umožnilo rychlý růst mých znalostí ohledně syrové stravy.
Kdy sis uvědomila, že Rawmania bude víc než tvůj koníček?
To bylo potom, co Rawmania vyhrála 2. místo v soutěži „Blogerka roku“, kde nás
někdo nominoval jako objev roku. Jelikož jsme se nepohybovali v blogerské komunitě,
tak nás to vážně překvapilo. Pár měsíců po soutěži nám obrovsky vzrostla sledovanost
blogu a v té chvíli jsme si uvědomili, že to má obchodní potenciál. Proto jsme začali
tvořit marketingovou strategii, kde se však ukázalo, že lidé Rawmanii sledují právě díky
tomu kouzlu, že to není marketingový web ale blog, který tvořím s láskou.
Co je na tvé kuchařce tak jedinečného? Proč bych si měla koupit právě tvoji
kuchařku?
Podle mě to, že právě tak jedinečná není! Syrová strava byla ze začátku hodně složitá
a v mé kuchařce se snažím o to, aby byla co nejpochopitelnější, nejjednodušší a
nejrychlejší na přípravu a hlavně bez náhražek. Obvykle se recept skládá z mála
surovin, které jsem dostupné v každém obchodě. Myslím, že superpotraviny tam mám
pouze dvě. Celou kuchařku jsem vytvořila s láskou podle sebe. Dlouho jsem
přemýšlela nad tím, jaké recepty tam mohu dát, aby to jednoduché na potraviny,
nepůsobilo to jinak než klasická strava a zvládl to každý. Ano, je tam i pár receptů jako
například brokolicový popcorn (haló, kdo si udělá brokolicový popcorn), ale to beru tak,
že každý člověk rád čas od času experimentuje.

Teorie špatné
palačinky
KDY UŽ TO PŘIJDE?
Říká se, že po každém těžkém
rozchodu příjde jeden přešlap,
ale je to tak? Já se zeptala za
vás.

R: Ano, po dlouhém vztahu to
chce vždy prostor. Nezáleží na
tom, jestli je to týden nebo dva
měsíce, protože stejně při tom
prvním porozchodovým něco
řekneš nebo uděláš a zkazíš to.
Každý rozchod má svůj průběh. Někdo brečí,
někdo jde do místního baru a vyřeší to po
svém, ale stejně všichni nakonec pak dojdeme
do stejného bodu. Chceme do toho jít znova, a
tak analyzujeme naše možnosti, protože
během té chvíle jsme si vytvořili nové zvyky,
koníčky a přátele, a nechce se nám
vynakládat novou energii k tomu to projít celé
od začátku. Obzvlášť po dlouhodobém vztahu,
kde jste si zvykli na lecco. Lenost nás však
nezastaví, protože buďme upřímní, ale lidské
pudy jsou něco, co nejde jen tak ovlivnit. A je
to tady – „Teorie špatné palačinky“ Být
špatnou palačinkou je fakt pech. Sice ji
osmažíte ze všech stran, ale až se spálí, tak
letí do koše. A když jste u pánvičky vy, tak je to
jen na vás, kdy vám uletí nějaká nešikovná
poznámka, která to snažení (čteme smažení)
utne a vy se vrátíte k nedělnímu plavání a
středeční hodině boxu.

P: Myslím si, že špatných
palačinek je hned po
dlouhodobém vztahu
požehnaně. Musíš se zase
přizpůsobit tomu, co se teď nosí
a nenosí, co říct a co si raději
psát tajně na blog jako příběhy
na pobavení. Zkoušeli jste Tinder
ne?
T: Existuje teorie nekonečně
špatných palačinek? Nebo
„Teorie špatné pánve?“ Buď
jsem se nenaučila pořádně
smažit nebo mám špatnou
pánvičku (čteme karmu).

Jak bojovat s nachlazením
přírodní cestou
Přestože nemám ráda podzim, každé léto si povzdechnu nad myšlenkou,
kdy sedím na zemi, čtu si svou oblíbenou knihu a jsem zachumlaná do
velkého svetru. Není to instagramový moment, je to chvilka pro mě, kdy si
užívám krásné ráno a svůj volný čas, kterého není nazbyt. Avšak s
přicházejícím podzimem mé tělo pomalu chřadne a já se stávám snadnou
obětí podzimního nachlazení. Z bryndy mě však vždy dokáže dostat
domácí medicína, kterou si naordinuji, protože se západní medicínou jsem
to už vzdala. Proto vám přináším tipy, jak rychle zabít bacily v našem těle.
Ráno se probudím, cítím knedlík v krku a pomalu začínám panikařit. Ozval
se nezvaný host – nemoc. Ucpaný nos deformuje můj hlas a já se pomalu z
malé a údajně křehké dívky stávám padesátiletým chlapem s pořádně
vychlastaným hlasem. Jako první záchranu si uvařím zázvorový čaj a
mezitím hledám pampeliškový med, který uvařila moje máma. Stejně tak
hledám eukalyptové kapky, které jsou zašantročené někde vzadu ve skříni,
protože jsem nebyla nemocná ani nepamatuji. Do horké vody pomalu kapu
kapky eukalyptu a zhluboka se snažím dýchat, i když mám zakrytou hlavu
ručníkem a je mi z toho zle. Když se konečně zbavím prvotních problémů,
pořádně se obléknu a jdu si lehnout do postele. Jak říká babička – „To se
musí pořádně vypotit.“ Něco na tom přece jenom bude. Rozhoduji se, jestli
si uvařím zeleninový vývar, nebo dýňovou polévku s pořádnou dávkou
kurkumy a pepře, který ji aktivuje. Vítězí vývar, jsem moc slabá. Až zítra
bude dýňovka.

Jak bojovat s nachlazením přírodní
cestou
Do krku si kapu esenciální olej Thieves a potírám si ho na předloktí a krk.
Jeho receptura je velmi stará a samotný hřebíček mě pořádně zahřívá. Je
to takový malý zázrak na cesty. Opět ulehám do postele a usínám. Zdají
se mi noční můry a já se budím se studeným potem za krkem. Po sprše se
převlékám do čistého oblečení. Je mi stále zima i po horké sprše, a proto
si vařím „zlaté mléko“, které si pořádně osladím, i když bych neměla.
Dívám se na poslední rozhovor DVTV, protože vím, že produktivní dnes
rozhodně nebudu. Večer se snažím harmonizovat pátou čakru, která se
nachází v dolní části krku. Vidím modrou barvu, která září jen dopředu.
Říká se, že pátá čakra souvisí s komunikací. Pokud září pouze dopředu,
znamená to, že jsme něco někomu neřekli v minulosti. Přemýšlím nad
tím, ale nic zásadního si nepamatuji. Proto pomalu spojuji prsty a
navzájem se dotýkám palci. Zavírám oči a začínám zpívat mantru HAM,
která pomalu čistí vše, co tam nepatří.
Následující dny všechny procedury opakuji. Dělám si Priessnitzův zábal,
doplňuji vitamín C a dávám si skoro 100 tablet chlorelly, která působí
jako přírodní antibiotikum. Stejně tak se snažím odpočívat, do snídaní
přidávat skořici, dodržovat pitný režim a připravovat si šťávy z ovoce.
Moje oblíbená je ananasová, kterou vytvořím tak, že smíchám
ananasovou šťávu s citrónovou. Pak do ní přidám drcený zázvor,
kurkumu, pepř, med a kokosový olej, který používám i při vyplachování
ústní dutiny. Stejný antibakteriální efekt jsem schopná vytvořit i s
kartáčkem YONI. Po pár dnech začínám cítit zlepšení. Vrací se mi síla a
úsměv na tváři.
Co je však nejdůležitější, je ten fakt, že nemoci se nemáme bránit. Máme
ji vítat a odpočinout si, jelikož je to takový náš malý alarm, že něco není v
pořádku.
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