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„Poselství šéfredaktorky“
Jako malé děti si hrajeme na spoustu rolí.
Postupem času si myslíme, že už
nemůžeme být vojáky, krály, princeznami
a jiný stvořeními, které jsme si vymysleli
v hlavě. Některým z nás to zůstane. Těm
říkáme kreativci, blázni nebo nedospělí
lidé. To však není omluva pro věčné
mládence, kteří se o sebe neumí postarat
ani po čtyřicítce. Toto malé jeviště, které
jsme si vymysleli v hlavě postupně
ztrácíme. Aspoň si to myslíme, protože
veškerý tlak okolí nám říká: „Dospěj, ty
vole. Dospěj, nebo blbě dopadneš. Seš
opožděnej, nebo co? Tak ty ještě neumíš
vařit, jo? A jak to jako budeš dělat, až
budeš mít děti?“ Vařit mě naučil chlap.
Do patnácti jsem neuměla ani oškrábat
brambory, aniž bych si neoškrábala
polovinu prstů. A kdo vlastně říká, že
nemůže vařit on? Ženský se naučili
programovat a chlapy uklízet. V našem
světě hrajeme však stále spoustu rolí,
které měníme stejně jako se mění
aprílové počasí. Všechny však mají
nadnázev „mé dospělé já“.
Toto číslo je o tom, jak zase najít své
vnitřní dítě. Hrát si a nebýt vážný. Aspoň
na chvíli.

Tereza Koukalová
šéfredaktorka

obsah

Hrátky
zápletky
lásky
smutky
a
krásy
života

04

the word war II.

14

jóga jako hra

05

pečené kaštany

17

Karolína Šťastná

07

jak se dostat na psychologii 21

A co je ta láska?

13

inspirace

tradiční čínská medicína

22

The Word
War II.

aneb jak si udržet své
kreativní já

Není tomu tak dávno, co jsem uvízla v
kreativním bahně. Čím víc jsem se
snažila s tím něco udělat, tím víc jsem
se do toho nořila. V té době jsem četla
mnoho poučných knih, abych znovu
získala svou superschopnost, napsat
něco co má hlavu a patu. Byla jsem ve
vážně bezvýchodné situaci, protože mi
nepomohl ani kámoš z Bombaje (a ani
kámoška Božka). Nemusí se to zdát, ale
tato kreativní pauza mi toho spoustu
dala. Začala jsem pravidelně chodit
pěšky, naučila jsem se být trpělivá,
přestala jsem věřit na kouzelného
skřítka, který mi našeptává nápady do
hlavy. Smířila jsem se s bílou stránkou v
Pages a místo toho, aby se utápěla ve
vzduchoprázdnu, jsem zaměřila svou
pozornost na něco, co pro mě bylo
netypické. Einstein to nazval
„kombinatorní hra“. Tato hra spočívá v
tom, že jiná (pro vás netypická kreativní
činnost) rozvíjí vaši původní kreativní
vlastnost.

Nejde vám psát, začněte kreslit. Nebo
to zkuste jako já a začněte programovat
mobilní aplikace. Musím se přiznat, že
mě to vážně dostalo. To víte, když
nejste schopni napsat větu bez toho,
aniž byste ji smazali a přepsali ji ještě
třikrát, tak vám systematický řád a pár
písmen a závorek udělá radost. Ale jsou
tu jiné možnosti, jak se z toho dostat.
Začněte psát bez hranic. Zkuste psát
cokoliv, co vás napadne. Nemusí to
dávat smysl. Často děláme věci, co nám
nedávají smysl, a přesto je děláme.
Představte si, že vaše texty nikdo
nebude číst (dobře, to naštve), nikdo
vás nebude soudit a psát ironické
komentáře pod článek. Jeďte na
kvantitu, ne na kvalitu. Tu můžete
pilovat potom. Jak říká moje babička:
„Hlavně něco dělej, na nic nečekej,
protože nikdo a nic na tebe nečeká,
dokud to nechytneš za pačesy sama.“
Moudrá žena, co myslíte?

kaštany (dle libosti), 2 batáty, brambora, voda, veganské máslo, 2 lžíce
dijonské hořčice, 280 ml malinového octa ( nebo 240 ml červeného vinného
octa), 250 ml malinového pyré, 240 ml slunečnicového oleje, bylinky

Předehřejeme troubu na 200 °C. Kaštany nakrojíme do kříže a následně je
pečeme 15-20 minut. Okrájíme si batáty a brambory. Ty dáme vařit do
osolené vody, dokud nebudou měkké. Mezitím si připravíme malinový
dressing. Smícháme hořčici, malinový nebo červený vinný ocet a malinové
pyré. Všechny suroviny smícháme a za stálého šlehání postupně přiléváme
slunečnicový olej. Až jsou brambory a batáty uvařené, scedíme vodu a
začneme týčovým mixérem mixovat. K bramborám přilijeme vodu a do
směsi zamícháme i veganské máslo. Až jsou kaštany vychladlé,
vyloupneme je a podáváme je spolu s pyrém a dressingem.
Dobrou chuť.
foto: Tereza Koukalová

JAK SE DOSTAT NA PSYCHOLOGII
Už jen ten samotný nápad přišel mnoha lidem šílený. Stačí ho jen
vyslovit, a hned se vám dostane takových reakcí jako:
„Vždyť se tam hlásí tolik lidí. To je dost malá šance.“
„Jsou těžké přijímačky, zkusil jsem to a nic, berou třeba až napotřetí.“
„Nevidím tě jako psychologa, nemyslím si, že je to tvoje cesta.“
„Psychologie? To jako chceš sedět v křesle a mluvit k lidem na
lehátku?“
„Aha, no, tak na mě hlavně nic nezkoušej, nechci abys mě analyzoval.“
„Psychologie je spíš pavěda, k ničemu ti nebude, měl bys dělat něco
užitečnějšího.“
A tak dále... Mnohdy ale člověk jen zjistí, že to říkají lidé, kteří se sami na
psychologii chtěli hlásit, a buďto se báli nebo se nedostali. Ne vždycky
tomu tak je. Ale v 80 procentech případů ano. Když se člověk zeptá víc
do hloubky, zjistí, že něco takového tam bylo.
Člověk se pak dostává do situací, kdy mu i ti nejbližší říkají, ať neblázní
a vybere si něco rozumnějšího. Neustálé pochyby, náročnost, spoustu
let a málo peněz. To jsou témata, které se člověku začínají objevovat.
Opravdu tomu chci obětovat tolik měsíců, tolik času? Není lepší vsadit
na jistotu, vybrat si něco lehčího nebo za víc peněz? Člověk bojuje sám
se sebou a přemýšlí. Přemýšlí, jestli to má vůbec smysl, a zvažuje své
možnosti a schopnosti. Nejdůležitější je v tom vidět smysl. A čím těžší se
to zdá, tím více si to zlehčovat. Dává to logiku? Mám tím na mysli ubrat
na důležitosti a vážnosti. Začal jsem se učit v listopadu, zkoušky byly
v červnu. Člověk si řekne, že do toho šlápne už takhle brzo, ale pochyby
jsou někdy opravdu silné. V jednu chvíli jsem už neviděl smysl v tom se
tak moc snažit pro něco, co nejspíše ani nevyjde. A pak jsem si řekl, že
ne. Tohle si právě všichni ti lidé řekli. Začal jsem to brát jako
hru. Zatímco se ostatní stresovali a dávali přípravě obrovskou
důležitost, já se neustále snažil posouvat svoje hranice.

Připadal jsem si tak trochu bláznivě (pozor! :D). Zkusil jsem hrát různé
role – např. přehnaně motivovaného studenta, sebevědomého a
nepochybovačného, nejsnaživějšího, nejkomunikativnějšího a atd.
Zúčastnil jsem se každé přednášky, co šla, která v sobě měla slovo
„psycho“. Půjčil jsem si všechny knížky, co mě zajímaly. A neustále jsem
přemýšlel, jak si to můžu udělat ještě těžší a zábavnější. Důležitým
bodem byla kreativita. Psal jsem si různé scénáře a odhady toho, jak se
chová většina uchazečů a jaká je tak asi pravděpodobnost toho, že něco
nějak udělají. Říkal jsem si: „Co by málo lidí udělalo? Co se většině
nechce, nebo je nenapadne?“ A tak jsem dělal spousty věcí navíc, co by
mnohé nenapadlo udělat. A taky, že nenapadlo. Mé portfolio bylo na
konci tak ohromující a rozsáhlé, že mi bylo mým lektorem kurzu
Psychologie doporučeno, vše zcvrknout minimálně na polovinu.
Absolvoval jsem kdejakou přednášku, sbíral praxe, viděl desítky
psychologicky tématických filmů, videí, online přednášek, navštěvoval
přípravný kurz, seznamoval se se studenty vyšších ročníků, šel na
konzultace za učiteli, přišel se podívat na jejich hodiny, o každém si
něco zjistil. A také od všech si zjistil něco o přípravě. Každý uvažoval
trochu jinak. Tak jsem si pak vytvořil rozsáhlý seznam a hledal slabá
místa, čím bych mohl zapůsobit, co by mi mohlo více pomoci.
Připravoval jsem si odpovědi na různé otázky, abych se cítil lépe
připravený. Celkově jsem si začal připadat trochu šíleně. Jak se
podávaly přijímačky, zpanikařil jsem, a podal si přihlášku na další dvě
školy, kam jsem ale vůbec nechtěl. Teď jak se blížil termín přijímacích
řízení, napadlo mě něco, co by určitě každým zatřáslo. Rozhodl jsem se,
že ty další dvě školy ani nezkusím. Vůbec tam nepřijdu. A tak jsem šel
pouze na psychologii. Vůbec tam nepřijdu. A tak jsem šel pouze na
psychologii. Když jsem o tomhle řekl ostatním, povídali, že jsem se asi
pomátl. Nechápali nic. Nezapadalo to do jejich myšlenkových
systémů. Proč člověk vsadí všechno na jednu kartu, a ještě se u toho tak
připitoměle usmívá? Protože to byla hra. Bavilo mě to. Vždycky jsem si
říkal „A co když? Co se stane, když ještě trochu přidám a máknu si?

Hahaha…půjdu do toho naplno po hlavě, a udělám pro to maximum!“
Zkoušky se dělily na dva termíny. V prvním termínu byly 3 testy
(psychologie, ZSV/biologie, OSP), a poté eseje. Druhý termín začínal
k ránu – nejprve šlo o pozorování interakce maminky s dětmi – člověk
měl pouze pozorovat, nevyvozovat žádné psychologické závěry a
analýzy. Poté přišel na řadu první ústní přijímací pohovor. A pokud
člověk prošel tímto, konečně se dostal na poslední metu, druhý ústní
pohovor, tentokrát s výše postavenými kantory. U pohovorů jsem přišel
na jednu důležitou věc. Ať se zeptají na cokoli, nemělo by vás to
rozhodit. Vždy se můžete zeptat, danou věc zakecat, nebo nad ní
rozvést diskuzi. A také, byť jsou to psychologové, jsou také jen lidi. Proto
je fajn jim ten pohovor nějak zpříjemnit či usnadnit. Já přišel jako
poslední na řadu po 8 hodinách. Jeden kantor usnul, další byli mimo.
Přece jen, mluvit 8 hodin v kuse není jednoduché. Pouze jeden jediný,
co se mnou hovořil, ale až po 5 minutách si uvědomil, že nikoho a ani
sebe nepředstavil. Proto jsem se jim, jako velmi akční uchazeč, rozhodl
pomoci. A tak jsem jim začal pokládat otázky typu „A toto vědět
nechcete? Už jsme se bavili o tomto tématu?“
Příprava i přijímačky byly za mnou a nezbývalo než jen čekat. Mé
zkoušky, první pokus, 1100 přihlášených, tak 400 došlo až k ústním
pohovorům. A žádné jistoty. Jakékoli termíny jiných škol jsem schválně
propásl. Bylo to „buď, anebo“. Jak by asi všichni koukali? A pak to přišlo.
Blížil se termín zveřejnění výsledků. Za celou dobu jsem nebyl nervózní.
Ale teď jsem se samým vzrušením třásl. Říkal jsem si, co když to
nezvládnu. Co budu v životě dělat? Ostatním se jen potvrdí jejich
pochyby a já se nikam neposunu? Co budu dělat? A pak jsem si
uvědomil, že ať se děje cokoli, vždycky se budu snažit dělat věci, co mě
baví a zajímají, a ať to dopadne jakkoli, nijak špatný to nebude.
Nedostanu se tenhle rok? Tak o to víc na sobě zamakám a budu na sobě
pracovat mimo školu. Vždyť se nic tak strašnýho neděje. O život nejde a
nikdo mě za to nevydědí, tak co! Pak přišel onen den, a já zapomněl, že
už jsou výsledky. Vlastně jsem úplně zapomněl, že na to čekám. Možná
tak nervózní jsem byl. Pak mi to kamarádka o pár dní později
připomněla, a já zjistil, že mě přijali!!!

Radost z přijetí hned ale začínali přebíjet pochybné myšlenky typu „A
co když to bude blbé? Co když opravdu psychologie není pro mě?
Zvládnu se po roce neučení zase učit a chodit do školy?
Ale řeknu vám to takhle. Člověk může pochybovat furt. Poslouchat
pochyby druhých, nebo i svoje vlastní. Výsledek byl, že jsem zjistil, že
jsem se dostal na školu snů – super lokalita, rozvrh, předměty i
spolužáci, se kterými si skvěle rozumím a už mi hned přirostli k srdci.
Právě pochyby snad nikdy k ničemu skvělému nevedly. To, že
zpochybníte nedůvěru svou i ostatních a jdete proti tomu – to vás
posune. To vás může dovézt k věcem, o kterých jste ani nesnili. Stačí mít
vizi – co nejpodrobnější představu toho, jaký život chceme žít a čeho
chceme dosahovat. A poté začít. Klidně drobnými krůčky. Ale začít a
postupovat vpřed. I kdybyste měli být jak ty nejpomalejší želvy. Pak
totiž zjistíte, jaký máte potenciál a čeho jste opravdu schopni.
Mám svou vizi, podle které chci žít, a snažím se jí naplňovat. Ale co vy?

#mojevize
Petr Mutinský
autor článku
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pokora
JE LIDSKÁ VLASTNOST, KTERÁ
TĚ UCHRÁNÍ PŘED ZLEM

podcast
GIRLBOSS RADIO WITH SOPHIA
AMORUSO

ted talks
ADAM MARČAN – KAM
SMĚŘOVAT SVOU ENERGII
SHAWN ACHOR – THE HAPPY
SECRET TO WORK BETTER

TED TALKS
A JINÁ
INSPIRACE

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

#knihomol
MARKÉTA LUKÁŠKOVÁ – LOSOS
V KALUŽI
ERIK TABERY – OPUŠTĚNÁ
SPOLEČNOST

youtube channel
CLAIRE MICHELL

Jóga jako
hra
HRAJME SI!

Na jógu se můžeme dívat mnoha pohledy – jedním z nich může být vnímání jógy
jako hry. Hry s tělem, hry s dechem, hry s myšlenkami. Jóga je tak celistvý a
univerzální systém, že si v ní tu svoji oblíbenou hru najde každý. Hrajme si!
Každý den je jiný, každý den se cítíme jinak, proto každý den bude ta naše hra jiná.
Jednou se zaměříme na dech, jindy na fyzická cvičení. Co je ale skvělé – s jógou si
můžeme hrát každý den. Ať už je nám hej, nebo se cítíme pod psa. V létě, v zimě,
venku, doma, v tramvaji, v kavárně. Můžeme jí věnovat pár minut, deset vteřin, nebo
dvě hodiny. Je to jen na nás, na našich možnostech a našem uvážení.
A jak na to? Žádná pravidla neexistují! A to je na té hře s jógou to nejlepší.
Yoga flow aneb pohrajme si s jógovými pozicemi
Yoga flow neboli jógové plynutí je vědomé střídání asán, které na sebe navazují.
Flows nemají žádné zásady, nejdůležitější je nechat své tělo plynout přesně tak, jak
se mu zachce. Někdy to bude v pomalém tempu s hlubokým dechem, jindy se
možná zapotíte a dáte si pořádně do těla. Pokud nevíte, jak přesně na to a kde
začít, podívejte se na královnu všech yoga flows na Instagramu Morgan neboli
@thesouthernyogi. Ta svůj účet zásobuje tolika videi, že se určitě inspirujete.
Hra s dechem
Dechové cvičení, nebo také pránájáma, je nedílnou součástí jógové praxe. Dech je
skvělý nástroj, na který se dá hrát mnoha způsoby. Pokaždé, když si vzpomeneme
na svůj dech a naladíme se na něj, dochází v těle k úžasným změnám. Je pak na
nás, jak s tím naložíme.

Deset hlubokých nádechů a výdechů uprostřed hektického dne dokáže zázraky –
přivede nás do přítomnosti, k sobě. Stejně tak vědomé vydechnutí všeho
negativního má prospěšný vliv na nastavení naší mysli. Až vám někdy nebude
nejlíp, vzpomeňte si na svůj dech a nalaďte si ho, jak potřebujete. Budou se dít
změny, uvidíte!
Hrajme si s myšlenkami
Naší hlavou neustále prochází proud myšlenek. Jsou jako řeka, která námi protéká,
a my nikdy nevíme, co nám přinese. Někdy se jejím proudem necháváme unášet a
nemůžeme se z něj vymanit. Jindy jsme roztěkaní a přeskakujeme z myšlenky na
myšlenku, pak zase zpátky, po chvíli na jinou a tak pořád dokola.
Umění hry s myšlenkami tkví v nadhledu – jako bychom se na proud myšlenek
dívali shora a vybírali si, kterými se chceme zabývat. Vezmeme myšlenku a jako
bychom hráli divadelní představení – jen my a naše myšlenka. Zvážíme, zda je
myšlenka opravdu naše, zda se nám líbí a chceme si ji nechat. Zní to složitě? Ano,
na začátku to velice složité je. Ale i kdybychom tento postup provedli s jedinou
myšlenkou za den, je to skvělé. Je třeba uvědomit si, že ne všechno, co se v naší
hlavě odehrává, je pravda. Přebíráme cizí myšlenky, děláme si domněnky, máme
předsudky. Vzpomeňte si na tuto pomůcku ve chvílích důležitých rozhodnutí a
zvažte takto všechna pro a proti.
Na závěr je třeba dodat, že jóga nespočívá v nekonečném drilu na podložce, ale
právě v těchto malých úkonech. Pár minut vědomého dechu. Nenechat se strhnout
negativními myšlenkami. Udržení nadhledu. A třeba ranních nebo večerních
několik minut vědomého plynutí těla.
Pohrajte si s tím vším tak, ať je vám ve vaší hře dobře.

Aneta Borovičková
autorka článku

BALZÁM PRO
(D)UŠI
DECHOVKU NEHRAJEM

1. weslee – gassed
2. jaden smith – icon
3. haiku hands – not about you
4. gregory porter – smile
5. mothica – mark my words
6. nombe – Bad girls
7. n.e.r.d, Rihanna – lemon
8. boye, sigvardt – give me
9. sg lewis, col3trane – smart aleck kill
10. opia – faded

ROZHOVOR

Karolína Šťastná

Karolínu jsem poznala před rokem, kdy jsem na ni narazila na Instagramu,
jak si dělá srandu sama ze sebe. Když jsem se dívala na další fotky,
pochopila jsem, že si s ní mám co říct a ráda bych s ní udělala rozhovor na
téma „sebeláska“. Karolína je cestovatelkou srdcem i duší, studentkou,
projektovou manažerkou, vegankou, feministkou a nově i maminkou.
Ahoj Karolíno, mojí první otázka se týká tvé bulimie. Pamatuješ si, kdy
ses s ní poprvé setkala?
Ano, pamatuji. Bylo mi 14 let a hrála jsem volejbal. Tenkrát jsem
přestoupila do brněnského týmu, kde se na nás kladly vyšší nároky.
Neměla jsem žádnou velkou nadváhu, možná 5 kilo navrch, ale v té době
byla moje váha považována za větší, než bylo v brněnském týmu zvykem.
Trenéři nás nutili hubnout a já nevěděla, jak na to. Holky z týmu mi
poradily, ať si “strčím prsty do krku” a tím to začalo. Tento stav trval 4 roky,
jelikož jsem byla na internátě a rodina to neviděla. Máma na to nakonec
došla a poslala mě do ozdravovacích lázní. Myslím, že nejsem 100%
vyléčená doteď, ale od té doby, co jsem veganem a zajímám se o jiný
životní styl, se můj stav zlepšil natolik, že tyto stavy přicházejí už zřídka.
Chtěla bych říct, že porucha příjmu potravy je vážnější než si společnost
myslí.
Jak probíhal tvůj pobyt v lázních?
Dostávali jsme pravidelnou stravu 6x denně, 30 minut jsme nemohli odejít
od stolu a neustále jsme chodili na procházky a cvičili. Myslím, že jsme byli
tak moc hlídaní, že nám to nakonec uškodilo, jelikož jsme například potají
kradli projímadla. Takže pokud někdo ve vašem okolí trpí poruchou příjmu
potravy, tak v dnešní době existuje spoustu jiných řešení než psychiatrický
ústav, nebo lázně, které vám stejně s vaším psychickým stavem
nepomohou.
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Jak tě ovlivnil tvůj život v Ashrámu? Byl to pro tebe proces přijmutí
se?
Ashrám byl pro mě prostředek k meditaci a józe. Pomocí jógy jsem se
naučila správně dýchat a zacházet se svým tělem. Meditací jsem se
dokázala dostat do sebe, vybrečet se, vykřičet se a dostat ze sebe negativní
energii a pročistit své bloky. V Ashrámu jsem potkala ale i mnoho lidí se
silnými příběhy, kteří mi ukázali, že řeším hlouposti – například 32 letou
ženu, kterou adoptovali jen kvůli tomu, aby ji mohli znásilňovat a ona sebrala
odvahu až ve svých 26 letech a utekla. Celý tento pobyt tvořil celek, který
mě naučil sebelásce.
Pomáhá ti, že si ze své váhy děláš srandu?
Myslím, že ano. Ukazuji lidem, že si z toho umím udělat srandu a díky tomu
na mě nemohou útočit. Jako malá holka jsem to neuměla, a proto si na mě
ostatní dovolovali. Teď mám ten názor, že to, co si o mně ostatní myslí, je
pouze jejich realita.

Máš nějaké ženské vzory, které obdivuješ?
Ano, baví mě Tess Holliday, která je „plus size“ modelka. Řekla bych svými
slovy, že je obrovská, ale mohli jsme ji vidět například v časopisu Elle a
Vogue. Důležité ovšem je to, že by měla být hranice mezi „positive body“ a
obezitou. Další mým vzorem je Tara Lynn, která dělá modeling, ale nejen to,
také se snaží starat o naši planetu.
Můžeš mi říct, jak tě vidí ostatní lidé?
Hned ze začátku bych chtěla říct, že si dávám záležet na tom, koho si k
sobě pustím. Můj nejbližší okruh přátel mě bere takovou, jaká jsem a vidí i
jiné kvality mé osoby. Musím se přiznat, že jsem velmi výstřední člověk, co
se týče módy a setkávám se s kritikou typu “lidi s takovou figurou by neměli
nosit takové věci”. Já jsem naopak na sebe pyšná, chodím s úsměvem na
tváři a můžu s ledovým klidem říct, že jsem i spokojená.
Máš nějakou message pro ostatní, co takový problém řeší, nebo zažili
stejný příběh jako ty?

Nebojte se říct o pomoc. Nejste na to sami. Vím, že
to mnohdy tak vypadá, ale nejste. Nenávidět se,
vám vezme spoustu energie. Milujte každý kousek
vašeho těla, duše i mysli. Milujte se upřímnou a
bezpodmínečnou láskou. Milujte se přesně tak, jak
chcete být milováni.

A co je ta
láska?
NETRADIČNĚ TRADIČNÍ
PŘÍBĚH 21.STOLETÍ

Za největší slast považujeme orgasmus nebo kýbl zmrzliny. Neomrzí nás ani dovezená
pizza, protože ta v restauraci nechutná tak dobře jako ta od poslíčka. To 90ti minutové
napětí nás prostě vzrušuje a co když ten, který ji doveze, bude stát za to? Jedno
překvapení za druhým.
Prolomení ledů v této společnosti je docela snadné. Prostě se opijete jako banda prasat
a ty si budeš připadat jako sexy holka s pivem v ruce. Realita je však taková, že sotva
držíš na nohou a seš ráda, že jsi přepila i ten pocit, že se ti za chvíli navalí. Dáma.
Po první puse a sexu se probudíš a podíváš se do zrcadla. Vypadáš jako hnusná můra.
On ti říká, že seš malá špína, protože to jinak neumí a teď si to říkáš taky. Sereš na to a
jdeš ještě spát. Je teprve devět hodin a on ti chrápe do ucha. Má komicky otevřenou
pusu a ty začínáš mít pochybnosti. Kdyby byl vzhůru on a díval by se na tebe, měl by je
taky. Místo toho máš svou hlavu zabořenou v jeho podpaží, protože má velký
nepohodlný hrudník. Samozřejmě si to neodpustí a zeptá se, jestli nemáš nějaký fetiš.
Musíš ho zklamat. Nemáš.
Za největší gesto důvěry a začátek vztahu nepovažuje společnou snídani nebo
dovolenou. To by nebyl on. Divnej kluk s bříškem. On se tě totiž po dlouhé odmlce
vážným hlasem zeptá, kdy si před ním prdneš. Teď? Za chvíli? Důvěra. Prd! A tak to je!
Oficiálně potvrzený vztah prdem. Prostě láska s velkým L!

Tradiční čínská medicína
„Už nějakou dobu jsem chodila utrápená k doktorům s prosbou o pomoc,
která se mi samozřejmě nedostavila. Mým hlavním problémem byl trávicí
trakt, bolesti zad a neustálý pocit unavenosti a zimy, ale jelikož všechno
souvisí se vším, dostavily se i další problémy.“
Začala jsem chodit na jógu, která mi změnila život. Začala jsem relaxovat,
cvičit, přemýšlet o stravě a především jsem se dostala k léčitelce, která mi
nasadila očistnou detoxikaci. Když jsem k ní přišla a dala mi cívku do ruky,
trochu jsem se lekla. Věděla jsem se, že je to zdravotní sestra, a tak jsem jí
naslouchala. Verdikt byl jasný a já domů odešla s velkou taškou čajů a
bylinných přípravků.
Po měsíci jsem zažila svědivý ekzém, zhoršení pleti, ale cítila jsem se
mnohem lépe. Každé ráno jsem pila vodu s citrónem, dala si čaj a
doplňkové přípravky. Přestala jsem jíst maso a snažila jsem se porozumět
vlastnímu tělu. Po té jsem potkala mého nového kamaráda, který mi
doporučil jinou léčitelku, která se zajímala jak o léčení pomocí
psychologie, tak i léčení pomocí akupunktury a jiných léčebných metod,
které pochází z tradiční čínské medicíny.
Jelikož jsem byla dost v křeči a vystresovaná, rozhodla jsem se vyřešit svůj
blok v mysli. Celá terapie byla jako kouzlo, ale zabralo to. Po té jsem se
rozhodla řešit své tělo, a dozvěděla jsem se, že některé problémy mám
přirozeně dané. Celý pentagram, který byl založený na mém datu narození,
vypadal dost šarlatánsky, ale dávalo to smysl.

Tradiční čínská medicína
Zjistila jsem, že jsem podle čínské medicíny typ “Ying”, který mám
přirozený problém s játry. Jelikož mi západní medicína dosti přihoršila,
mé bloky byly ještě horší, a proto přirozená funkce jater a kontrola
celého systému byla dosti slabá. Každý orgán měl kontrolovat jiný, ale
když jste nemocní jako já, tak tento přirozený proces se neděje. Celá
energie proudila pouze do horní části těla, místo aby se rozprostřela po
celém těle. To vysvětlovalo všechno – můj pocit zimy, mé pálení žáhy, má
neschopnost přijímat potravu, střevní potíže, bakteriální potíže, má
alergie na laktózu nebo bolení kloubů.
Hned na to začala léčba pomocí akupunkturních bodů na těle. Nejdřív mi
byly prohmatány nohy, kde se potvrdila diagnostika. Některé opravdu
silně bolely, a to se mi stalo i na zádech. Kromě toho jsem také zjistila,
proč mě bolí hlava. Měla jsem vyskočený obratel, který mi tlačil přímo na
týl. Po té jsem dostala baňky na záda, ty body, které byly silně
zabarveny, určovaly nemocnou část těla. Pokud jste viděli můj instagram,
tak jsem jak reklama na nemoc. Každopádně mi baňky odblokovali tok
energie. To samé se stalo na uchu. Když jsem si lehla na bok, viděla jsem
kolik bodů na uchu je. Jedním slovem – MOC! Ale paní E. se mi vždy
trefila do toho bolavého, kam mi připevnila semínka, která na tyto body
tlačí a stimulují je. Z ordinace jsem odešla s jasným plánem stravování a
mé léčby. To se mi u doktora snad nikdy nestalo. Každý mě posílal na
další nesmyslná a bolestivá vyšetření, která neurčila žádný výsledek.
Ráda bych nakonec podotkla, že jsem velmi racionální typ a vše jsem si
nechala důsledně vysvětlit. Žádné šarlatánství v tom není. Tradiční
čínská medicína je prevence proti nemoci. Také tu existuje 5000 let.
Zajímá se o tělo komplexně, a proto si lidí jako je paní E. velmi vážím,
jelikož je velmi vzdělaná a opravdu mi pomohla. Tento článek je jen
krátké shrnutí mých dojmů a pocitů, a proto jestli máte jakékoliv otázky,
nebojte se mi napsat e-mail.
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