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Keltové na Minervafestu

Zářijový Minervafest se důkladněji podívá
na keltské učení a jeho přínos pro naše
zdraví a harmonii.
Tomáš Sychra – zasvěcený druid BOI EC
představí keltskou magii a seznámí vás
s praktikami druidského obřadnictví.
Magdalena Floriánová – objasní Keltské
kolo roku coby poznání magie Země
a věštby z tajemství přírody v čase rovnodenností a slunovratů.
Součástí MINERVAFESTU bude i krátký
očistný obřad pro
všechny účastníky
výstavy a možnost
požehnání zasvěceným druidem BOI
EC. Zájemci si mohou vyrobit osobní
a ochranné amulety. Na každého
návštěvníka navíc
čeká dárek.

A na co dalšího se můžete těšit?

To nejzajímavější ze světa magie – Podstata středověkých čarodějnických procesů, vědci jako čarodějové, magické jevy
v každodenním životě, práce s energiemi
v podání JUDr. Jitky Lenkové.
Čínská astrologie – koluje o ní spousta
mystifikací. Přitom jde o mocný a přínosný nástroj. Představí vám ho Petr Veselý.
Myšitida a další digitální nemoci – tabletové rameno nebo mobilový loket a palec.
Jak lze předcházet nemocem digitálního
věku poradí Libor Bednařík.
Mýty a fakta o Feng Shui – jak funguje
a co nám může přinést? A jaké mýty
o něm vytvořilo New Age? To vám prozradí Jaroslav Jarosurabbu Vydržel.

Tajemství druidů

Život v harmonii podle rytmu přírody
Druidové jsou duchovní Keltů. Jejich kultura je pro nás při pohledu do minulosti
posledním uceleným a dohledatelným typem společnosti, ve které žili a rozvíjeli svou
kulturu naši předkové na území dnešního Česka. Tradice, spojované s touto kulturou, sahají do minulosti ještě dál, a právě v této době byli velmi důležití lidé, kteří
byli znalí přírodních zákonů a pomáhali běžné lidské společnosti žít v harmonii
s přírodními zákony a měli znalosti, které jim umožnily léčit.
Dříve mnoho lidí neumělo číst a psát, přesto
měli dostatek informací, které si předávali
tradicí a pravidelnými rituály. Ty dávaly jejich životu potřebná pravidla. Tato pravidla
se měnila a rozvíjela s vývojem jejich společnosti. V dobách, kdy začali své poznatky
zapisovat, mnoho věcí svůj přirozený vývoj
ztratilo, stalo se omezením a dogmatem.

Druidové a zákony času

Tomuto se druidi snažili zabránit, neboť
myšlenka potřebuje svůj vývoj. Svým následovníkům tedy předávali pouze základy
svého učení a ponechali jim prostor k jeho
rozšíření. Tak některé znalosti získávají
i moderní druidové – od svých rodin, učitelů a duchovních vůdců. Jsou nejen darem,
ale i velkou zodpovědností.
Druidové ctí dané a neměnné zákony, podle
kterých běží náš čas. Dny slunovratů a rovnodenností, které rozdělují náš rok do čtyř
stejných časových úseků a jejichž čas je daný
astronomickými zákony. A také čtyř pohyblivých svátků slavených přibližně uprostřed
těchto období, podle fází měsíce a změn
v přírodě, období rození mláďat zvířat, počátku nového růstu, sklizně a příchodu času
odpočinku přírody a lidí.

Osm svátků a životní styl

Osm svátků slavených našimi předky
bylo dobrým průvodcem ročním cyklem
a může být rádcem i pro nás. Úprava životního stylu podle těchto pravidel
umožňuje
lepší
vnímání
přírody a harmonii
s prostředím. Často
pouze přijetí těchto pravidel vede
k uzdravení a zlepšení kvality života.
Dnešní druidové
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a další vyznavači keltského učení a kultury
léčí lidi a zvířata tradičními způsoby. Zároveň jsou ale otevření i jiným světovým
kulturám. Nacházejí totiž mnoho podobného, třeba v oblasti duchovního života
a šamanismu, ale často také mnoho odlišného a poplatného místním podmínkám.
Navzájem se tak máme možnost obohatit
o nové znalosti a zkušenosti a poznat skutečnost, že oni by našim tradicím a životnímu
stylu neumožnili proniknutí do své kultury
a její výrazné ovlivnění.

Každý má možnost uzdravit se

Naše společnost však velmi často toto umožňuje, dokonce nefunkčnost těchto implementovaných prvků ospravedlňujeme a hledáme v nich svou chybu a nedokonalost. Vše
ale může fungovat pouze tam, kde jsou pro
to dobré podmínky. Proto bychom se měli
vrátit ke svým kořenům a zachovat si vše
z odkazů naší minulosti. Tak, jako má příroda schopnost se obnovit a vrátit do původního stavu po špatném zásahu lidí, mají i lidé
možnost uzdravení a spokojeného života při
respektování pravidel místa, které užívají ke
svému životu. Po celý svůj život by se měli
chovat tak, aby po svém odchodu zanechali
svět stejný, nebo lepší, než byl v den jejich
narození a ne násilně měnit, co je dokonalé.
Magdalena Floriánová a Tomáš Sychra,
Centrum Druid
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Jana Pavlisová: Když masáž léčí

Její ruce fungují skoro zázračně, žádný zázrak v tom ale není – zdravotnická masérka Jana Pavlisová má „pouze“ rozsáhlé teoretické znalosti a více než deset let praxe
na předních rehabilitačních klinikách. Díky tomu vám pomůže se širokou škálou
zdravotních problémů, zvlášť když její účinky navíc podpoří i bylinnou léčbou.
Věnujete se zdravotnickým masážím.
Jak se liší například od masáží sportovních či rekondičních?
Zdravotnický masér je na vyšší odborné
úrovni než masér sportovní a rekondiční.
Prošel mnohem důkladnějším praktickým
i teoretickým vzděláním, takže jeho diplom
je na rozdíl od různých certifikátů jiných
masérů akreditován ministerstvem zdravotnictví. Navíc umí číst lékařskou dokumentaci, je zvyklý pracovat v součinnosti
s lékařem či fyzioterapeutem, takže pokud
od masáže nečekáte pouze relaxaci, ale
pomoc s konkrétním problém, měl by být
zdravotnický masér jednoznačná volba.
Kromě klasických masáží se věnujete
i těm reflexním. I od nich můžeme čekat
víc než jen relaxaci?
Rozhodně, ostatně i zdravotní pojišťovna uznává reflexní masáže jako léčebné, je
u nich prokázán léčebný efekt. Ovlivňujeme
jimi chorobné procesy prostřednictvím nervových spojů v oblasti zvolených reflexních
oblouků, a můžeme tak léčit nejen pohybový aparát, ale i choroby vnitřních orgánů.

S jakými potížemi nám mohou reflexní
masáže pomoci?
Skvělé jsou například při onemocněních
srdce, dýchacího či trávicího systému,
funkčních poruchách prokrvení, lymfostáze, arterioskleróze, funkčních poruchách páteře, spondyloartritidě a revmatoidní artritidě, uleví při migrénách, ale
účinně pomůže i v rámci pooperačních
a poúrazových stavů.

Josef Kaplan

Energií proti bolestem zad

V devatenácti byl Josef Kaplan mladík plný života. Vychutnávat ho plnými doušky
mu bránila jedná „maličkost“ – byl takřka nevidomý. Právě to ho ale paradoxně
přivedlo k jeho životnímu poslání. Legendární léčitel Marián Mudroch, ke kterému
tehdy zašel, mu totiž sice pomoci nedokázal, udělal z něj však svého žáka.
Zajímal jste se před návštěvou Mariána
Mudrocha o alternativní medicínu?
Ne. Chtěl jsem spíš balit holky a žít. Jeho
nabídku, že mě bude učit, jsem přijal spíš
pro klid v rodině, brzy mě to ale začalo
bavit. Učil mě zavřít oči a podívat se, jestli
něco uvidím, nebo ucítím. A já jsem něco
viděl i cítil! Bylo to takové zvláštní teplo,
a spatřil jsem tmavé a světlé obrazce. Pak

mi ukázal, jak si energii vzít, jak ji poslat,
jak zlomit blok, který najdu – a to je vlastně
základ mého léčení. A fakt, že jsem nevidomý, se nakonec ukázal jako výhoda. Nejen,
že jsem díky tomu citlivější, ale také se přede mnou lidé méně stydí.
Mezi lidmi jste známý jako „léčitel přes
záda“. Čím to, že jste právě v léčení potíží
pohybového aparátu tak úspěšný?
Moje léčení je založeno na odstranění energetických bloků v těle. A právě páteř představuje jakousi energetickou dálnici, na jejíž
propustnosti se odráží stav celého organismu, vlivy, které na nás působí z vnějšku
– třeba způsob, jakým sedíme, nachlazení
apod. – a také třeba stres nebo psychické
faktory. S prouděním energie ale souvisejí
i třeba problémy s klouby, karpálními tunely
anebo třeba migrény a další bolesti.
V jakých dalších oblastech jste úspěšný,
a s čím si naopak poradit nedokážete?
Kromě energetických bloků odstraňuji i ty
psychické, což se projeví právě u potíží psy-

strana 2
minerva_02_2018.indd 2

Řadu let se věnujete i bylinkářství, a dokonce o bylinkách pořádáte i semináře.
Co se na nich mohou zájemci naučit?
Bylinná léčba se těší stále větší oblibě. Lidé
si čím dál častěji uvědomují, že léky dodávané farmaceutickými koncerny jsou
chemické podstaty a se spoustou vedlejších účinků, zatímco správně poskládané
byliny léčí přesně a bez vedlejších účinků.
Semináře pořádám buď sezónní – jarní, letní a podzimní, na nichž si povídáme, co právě roste, anebo tématické,
zaměřené třeba na imunitu, ženské hormonální potíže nebo psychické příčiny
nemocí. Kromě teoretické části ale mají
i tu praktickou. Při ní vezmeme košíky, vyrazíme na bylinky a ty zpracováváme do mastí, tinktur, olejů či sirupů.
Zároveň ale vedu i semináře zaměřené
na výrobu praktických věcí: domácí kosmetiky, pracích gelů, aviváží... Používáme
suroviny, které jsou bio, hypoalergenní,
bez spousty přídavných látek a hlavně
bez hliníku a chemických konzervantů.
Zdravotnické masáže
i bylinkové semináře Jany Pavlisové probíhají na zemědělské usedlosti v Záhoříčku
(obec Neustupov, okr. Benešov), je zde
i omezená možnost noclehu.
Info a objednávky na tel.: 604 971 147
chického rázu, například u depresí. Naopak
si neporadím s nádorovými onemocněními,
to zkrátka neumím.
Držíte se při léčení postupů, které vás naučil Marián Mudroch, nebo jste svůj „repertoár“ rozšířil?
Nedržím. Jeho postupy jsem nejdříve rozšířil o masáže – používám přitom svůj vlastní,
intuitivní postup. A v poslední době například hodně pracuji s čakrovými kameny
a křišťálovými hůlkami. Křišťály jsou univerzální kameny a hůlky z nich působí jako
velice silné zářiče, které se umějí naladit na
to, co je v těle aktuálně potřeba. Další křišťál zase slouží jako „povolovací klíč“. Čistí,
dodává sílu a energii. Hodně využívám i růženín, ten je určen hlavně na srdeční čakru,
ale také jeden z nejsilnějších energetických
zářičů, dordže.
Kdybyste měl lidem poradit jednu věc,
kterou by měli pro své zdraví udělat, co by
to bylo?
Určitě vyhýbat se stresu a nepřipouštět si
stresující myšlenky, i když je to těžké. Když
v sobě stres hromadíte, může se to projevit
třeba právě bolestí zad. Pokud věci neumíte
v klidu přecházet, zkuste třeba zapálit svíčku
s přáním: „Prosím, co řeknu, spal a odejmi.“
Pak poděkujte a svíčku sfoukněte.
Josef Kaplan léčí v Praze a v Brně.
Kontaktovat jej můžete na tel.: 603 475 638
nebo prostřednictvím jeho
webových stránek Podporazdravi.cz
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Řešení typických jarních neduhů
podle tradiční čínské medicíny

Jaro letos přišlo nebývale pozdě. S typickými zdravotními potížemi, které s sebou
jeho začátek nese, se proto mnohdy potýkáme ještě dnes. Jak nám s nimi může
pomoci tradiční čínská medicína?
Období infekčních chorob je
sice dávno za námi, to však
bohužel neznamená, že by už
s naším zdravím bylo všechno
v pořádku. Spoustu škod jsme
přitom na sobě napáchali sami
v době, kdy sice jaro teprve nesměle vystrkovalo růžky, my
jsme se ho však už nemohli
dočkat a nebrali jsme ohled na
rozmary jeho počasí.
Zvláště začátek jara totiž bývá
zrádný. Teplota vzduchu roste,
rána sice bývají ještě s jinovatkou a přízemními mrazíky, ale
sluníčko už má sílu. Jen lidská populace
se ze zimních měsíců nemůže probrat,
neví, jak se má obléknout a jarní únava je
hrozná. Táhne nás to ven, kde kvetou sedmikrásky a pampelišky, kopřivy ještě tolik
nepálí a my se rozhodneme shodit přebytečná kila do plavek.
Se sluníčkem odchází deprese z dlouhých nocí a většinou zamračené oblohy
se smogem. Začínáme zhluboka dýchat,
ženy se začínají méně oblékat, aby zvýraznily to, co přitahuje muže, a oblékají se do
pestrých barev jara.

Krční páteř i močové cesty

Po mnoha letech praxe jsem tak už dávno připraven na příval mužů vyžadujících
rovnání krčních páteří pochroumaných
tím, jak si mohou vykroutit krky za ženami. U něžného pohlaví zase přibývají pro-

Rady moudré sovy

3 nápoje

pro horké dny

V horkém počasí je třeba doplňovat
tekutiny, občas ale máme pocit, že
nás čistá voda nedokáže dostatečně
osvěžit. Co si tedy dát?

1

Mátovou limonádu – Máta je bylinka
se silným ochlazujícím efektem. Limonádu z ní připravíte jednoduše: Do
skleněného džbánu či jiné nádoby vložíme 2–4 hrstě čerstvé byliny, přidáme
1-2 omyté, na kolečka nakrájené citróny
a třtinový cukr dle chuti. Necháme celý
den stát na slunci, na noc necháme
zchladit v lednici a pijeme. Stejně připravíme i limonády z ovoce, okurek apod.
Ledový čaj – pochopitelně ne ten
kupovaný, plný chemických aditiv,
ale domácí. Stačí zalít kvalitní zelený
čaj, který má rovněž výrazný ochlazující
efekt, vodou o teplotě 70° C, přidat pokrájené ovoce a 10–15 min louhovat. Pak
už jen osladit medem a vychladit.
Jogurtový nápoj – kysané mléčné výrobky obecně ochlazují. Kromě kefíru
si ale můžete dát i jogurtový nápoj. Jak si
ho vyrobit? Ke dvěma kelímkům bílého
jogurtu přitejte 1–2 kelímky vody a pokrájené ovoce dle chuti. Místo ovoce ale
můžete zkusit i zeleninu (třeba okurku,
rajče, špenátové listy...) a bylinky. Ovocnou variantu můžete dosladit, zeleninovou mírně osolit. Podávejte vychlazené.

blémy s močovými cestami a reprodukčními orgány, většinou ze studených laviček
a studené země. Samozřejmě k tomu přispívají i minisukně a tanga, stejně jako vyholené nohy a jiná místa, která dříve bývala před chladem chráněna ochlupením, jež
už ovšem dávno vzalo za své.

2

Vaše poslední cigareta

3

S jarem roste i chuť k pozitivním změnám v životě, proto také roste počet mých
klientů, kteří chtějí přestat kouřit. Těm
obvykle napíchám ucho a k tomu dostanou i něco navíc, aby zvládli abstinenci
a nepozabíjeli lidi kolem sebe – obvykle
používám TTW9.9-4349 naolibaowan.
Obsahuje byliny, které podporují čchi
i vyživují krev, tiší srdce a uklidňují ducha
a rozpouštějí hleny na srdci. Jsou vhodné
i při nespavosti, lekavosti, neklidu a častém nočním probouzení.

Čas na změnu jídelníčku

V průběhu jara je třeba rovněž pomalu přecházet z typicky zimní, masité
a energeticky silné stravy na saláty – třeba z pampelišek nebo medvědího česneku. Opět připomínám vodu z břízy, která
podporuje a čistí ledviny.
Obě pohlaví se chtějí navzájem líbit,
takže často přicházejí s problémem křečových žil a metliček na tvářích, stehnech
a lýtkách. Často se objevuje i slabé libido.
Na metličky pomohou byliny obsažené
v preparátu BXL2.9-5009 simiao yongan
wan – pročisťují horkost, odstraňují toxiny, rozhýbávají krev a doplňují jin. A aby
muži nemuseli chodit pro modré pilulky,
je třeba přestat pít přes zimu pivo a doplnit si ledviny čajem z tužebníku jilmového
a bylinami ve směsi WAC4.9-2129 jinsuo
gujing wan.
Ať už vás ale trápí jakékoliv potíže, nikdy nezapomeňte, že tělo je obrazem duše,
a proto je i o duši třeba pečovat.
Radomír Klimeš
terapeut čínské medicíny
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Zajímavá energetická místa v ČR

Tajnosti Růže nebeské
Katedrály bez střechy, otevřené samotnému nebi, vnímáme snad ještě jako mytičtější či posvátnější než ty normálně zastřešené. Dechberoucí křivky vzpínající se
k nebesům najdeme u nás na několika místech, ty nejpůsobivější nejspíš v areálu
kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích v okr. Brno-venkov. Jeho historie je nejen
dlouhá, ale také pohnutá, a skrývá hned několik tajemství najednou.

před zkázou. Na jeho úsilí v roce 1927 navázal „Komitét pro záchranu památek v Dolních Kounicích“, který památku zpřístupnil
veřejnosti a udržoval. Po druhé světové válce
se z někdejšího komitétu stala Osvětová beseda a roku 1974 přešel klášter do vlastnictví Krajského ústavu státní památkové péče
a ochrany přírody v Brně. Do roku 1990 stát
do oprav kláštera investoval částku asi 1, 6
milionu Kč a následně jej v restituci získala
rodina Košťálova. Ta jej darovala brněnskému biskupství, a to jej pronajalo obci Dolní
Kounice. Nadále pokračují opravy a v jedné
části byl zřízen malý penzion.

Zvláštnosti a podivnosti

Klášter jako pokání

Zakladatelem kláštera se stal místní šlechtic,
Vilém z Pulína a Kounic, který se roku 1176
připojil k vojsku knížete Soběslava I. při
tažení do Rakouska – jeho část Vitorazsko
chtěl Soběslav připojit k českému státu. Na
tomto tažení český kníže neváhal drancovat a pustošit ani kláštery a kostely, a tak na
mnohé jeho válečníky papež uvalil klatbu, tj.
zakázal jim účast na církevním životě.
Papežova klatba dopadla i na Viléma z Pulína a Kounic, který tím byl prakticky vyloučen ze společnosti. Naštěstí pro něj tu však
ještě existovala možnost pokání – stačilo
založit klášter. Vilém se ho rozhodl vykonat.
O pomoc požádal opata premonstrátského
Želivského kláštera Gotšalka, který získal
povolení založit nový ženský premonstrátský klášter v Dolních Kounicích. Společně
vytipovali vhodné místo v ohbí řeky Jihlavy, částečně chráněné kopcem, na němž byl
později vystavěn hrad.
Stavba trvala dva roky a 9. října 1183 se
sem z Louňovic stěhovaly první jeptišky.
Jednalo se tehdy zřejmě jen o soubor dřevěných staveb. O to větší štěstí klášter měl,
když ho roku 1185 minul požár, který vznikl, když Přemysl Otakar I. vyplenil Kounice.

Založení katedrály

Klášter bohatl a získával na vlivu. Pod ochranu ho roku 1268 vzal papež Kliment IV.
a Václav II. ho povýšil na královský klášter.
Navenek hodlal klášter demonstrovat svoje
postavení stavbou gotické katedrály na místě
původní románské baziliky. Katedrála byla
cca 60 metrů dlouhá, tj. oproti katedrále sv.
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Víta asi poloviční, ve srovnání se známým
nezastřešeným chrámem v Panenském Týnci ovšem asi dvojnásobná. Chrám v Dolních
Kounicích, zasvěcený stejně jako předchozí
bazilika Panně Marii, byl zaklenut kolem let
1350–1360, a řadí se tak mezi stavby z období tzv. lucemburské gotiky. Neunikl však
pohromě – husité ho roku 1423 vypálili.

Neřestný život jeptišek

Další katastrofa stihla klášter roku 1521.
Jeho tehdejší opat Martin Göschel totiž přestoupil na luteránskou víru. To mu umožnilo oženit se s jednou z kounických jeptišek.
Ostatní jeptišky údajně také začaly vést neřestný život.
S klášterem to dopadlo špatně. Opat byl
uvězněn, mučen a zemřel ve vězení, pobouření poddaní klášter přepadli a znesvětili,
snad i násilím na jeptiškách, které neutekly.
Klášter potom vystřídal řadu majitelů ze
světských řad, až o něj roku 1698 projevil
zájem strahovský klášter. Odkoupil jej a začal s jeho obnovou, ovšem jeho úsilí zhatil
4. července 1703 požár. Klášter vyhořel do
základů a strahovákům nezbyly prostředky
na další obnovu. Od té doby zůstal chrám
nezastřešený.
Klášter odkoupili roku 1804 zpět Dittrichštejnové a začali jej používat jako zdroj stavebního materiálu. Vyvezly se odtud desítky
povozů kamene a cihel, včetně vzácných,
kamenicky opracovaných kusů.

Na tu největší průvodce upozorní hned
na začátku. Chrám není postaven tak, aby
jeho oltář stál na východě, jak je obvyklé,
ale od tohoto směru se poněkud odchyluje, konkrétně o 10 stupňů směrem na
jih. Není jisté, zda tuto orientaci gotická
katedrála převzala od původní románské
baziliky, anebo zda odchylka vznikla nově
až při stavbě katedrály. Ta je tak orientována k tomu místu na obzoru, kde slunce
vychází 2. března a 11. října, přičemž to
druhé datum bývalo svátkem Mateřství
Panny Marie. To by odpovídalo jak zasvěcení kostela, tak i jeho jménu Rosa Coeli,
neboť Růže nebeská je jedním z přízvisek
právě Panny Marie.
Průvodci však tvrdí i to, že dispozice katedrály jen kopíruje zónu pozitivní energie,
která se rozkládá do kříže právě uprostřed
katedrály – tam, kde k hlavní lodi přiléhají
boční kaple. Na lidi má tato energie působit
blahodárně a zejména jim zlepšovat náladu. Rovněž se vypráví, že v západní zdi křížové je naopak zóna negativní, protože tam
byla za trest (za obcování s muži) zaživa
zazděna jeptiška.
Jak to s těmi energiemi v chrámu ale je
doopravdy, nejlépe přímo na místě každí
zjistí sám.
Text a foto: Jitka Lenková

Záchrana

Až roku 1890 se nový majitel Josef Johan
z Herbersteina rozhodl, že klášter zachrání
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Robi pomazánky a pěny

Studené občerstvení chutně a zdravěji
Robi jsme zvyklí vnímat tak trochu jako náhradu masa, a tak ho i připravovat. Je
to však velice všestranná surovina, při jejímž využití se nemusíme nijak omezovat.
Dnes si ukážeme, jak Robi využít jako základ zdravých a chutných pomazánek.

Chutný zdroj kvalitních, plnohodnotných
bílkovin, navíc zcela bez tuku a cholesterolu, s nízkým obsahem kalorií – to je Robi.
Na trhu je již 22 let a za tu dobu si získalo
řadu spokojených zákazníků. Ti oceňují nejen jeho zdravotní přínos, vynikající
chuť a snadnou přípravu, ale i fakt, že jde
o ryze český výrobek z produkce brněnské
firmy Eurobi.
Praktický je i fakt, že Robi je možné díky
konzistenci a chuti připomínající maso
využít pro přípravu známých pokrmů, kde
maso zcela či zčásti nahradí, ale je s ním
možné i experimentovat a vymýšlet zcela
nové chutě.

Pomazánka 5x jinak

Čekáte návštěvu a přemýšlíte, co jí nabídnout? Typickou volbou jsou jednohubky
s pomazánkou. Zkuste ale tentokrát namísto nezdravých a kalorických majonézových vyzkoušet zdravou a chutnou Robi
pomazánku.
Na základ pomazánky potřebujeme:
600 g mletého Robi
300 g pomazánkového másla
140 g taveného sýra
vegetu bez glutamanu
Mleté Robi vyšleháme s pomazánkovým
máslem a taveným sýrem a dochutíme
vegetou. Do základu pak dle chuti přidáváme další přísady. Zde je pár příkladů,
určitě ale vymyslíte řadu dalších:
Nivová – přidáme 200 g jemně nastrouhané nivy a vyšleháme,
Křenová – dochutíme dle chuti čerstvě
nastrouhaným křenem.
Česneková – za průběžného ochutnávání

postupně přidáváme až 6 utřených stroužků česneku.
Zázvorová – po malých částech přidáváme čerstvý strouhaný zázvor a průběžně
ochutnáváme (pokud to s množstvím přeženeme, pomazánka zhořkne).
Italská – základ ochutíme kečupem nebo
protlakem (až 200 g).

Chuťovky s Robi pěnou

Pokud chcete studené občerstvení povznést na vyšší level, připravte namísto
pomazánky Robi pěnu. Podobá se pomazánce, je ale jemněji zpracovaná a více
našlehaná. Pomocí cukrářského pytlíku ji
můžeme plnit například do vydlabaných
rajčat či paprik, ozdobit s ní kolečka okurky apod. Zde je návod na nivovou pěnu,
stejně jako u pomazánek ale můžeme příchutě obměňovat
150 g másla
80 g taveného sýra
100 g strouhané nivy
100 g Robi
Všechny suroviny smícháme a vyšleháme.

www.eurobi.cz

peněz

Digitální magie

ve městě alchymie
u Máte tolik peněz, že chcete diverzifikovat rizika spojená s jejich
nahromaděním?
u Přemýšlíte, jak z domova vydělat
peníze?
u Máte pocit, že si za svou píli,
snažení a odvahu konečně v životě
alespoň jednou zasloužíte úspěch?
u Nezbohatli jste v restitucích, při 		
kupónové privatizaci?
u Hledáte perspektivní prestižní práci?
u Jste prozíraví a chcete se zúčastnit či
zopakovat si úspěch jako u BitCoinu
a ostatních kryptoměn (nelze
garantovat)?
u Budete mít příliš vysoký daňový
základ a zvažujete možnosti rozvoje?
u Začínáte být nervózní z potenciálního poklesu hodnoty měny?
u Máte rádi nové technologie?
u Chcete se setkávat s lidmi, kteří jdou
s dobou?
u Chcete někoho obdarovat
netradičním dárkem?
u Jste si vědomi, že v penězích je 		
transformován život předešlých 		
generací a váš, včetně jeho
duchovního rozměru?
Pokud zní odpověď na některou z otázek ano, zajímejte se o akce na téma:

FASCINUJÍCI FENOMÉN KRYPTOMĚN – digitální alchymie
v magické revoluci blockchainových technologií a naše
budoucnost v nich

Nenechte si zase „ujet vlak“, informujte se, přijďte diskutovat, staňte se našimi kolegy v rámci QiiQNAME.
K tématu můžeme přistupovat jemněji
a kultivovaně, ale brutální téma peněz
zůstane tématem peněz. Jsou lidé, kteří
peníze odmítají a lidé, kteří jsou kvůli
nim ochotni udělat cokoliv. Jsou ale i lidé
s umírněným přístupem k nim. Všichni
ale peníze každodenně používají. Jsou pro
ně důležité ve zdraví a ještě podstatnější
v nemoci.
Jste si jisti, že jsou vaše peníze a váš život v nich obsažený skutečně vaše? Jsou
peníze opravdu penězi? Zdají se vám tyto
otázky absurdní? Pak si buďte jisti, že si
rozhodně nemůžete být jisti ničím, čím
jste si dosud jisti byli. Zajímejme se o svět
kolem sebe a spoluvytvářejme každý sám
za sebe Opus Magnum jako alchymisté
dneška, kteří ve svých magických dílech
usilují o dosažení završení přírodních
dějů a participaci na nich.
Informace na www.DASCoincz.com
nebo na youtu.be/kzYTNo9oipk
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7 nejlepších zdrojů enzymů
Bezproblémové trávení a vstřebávání živin, fungující imunita, rychlé hojení poranění
či regenerace po zátěži – s tím vším nám může pomoci dostatečný příjem aktivních
enzymů. A která jídla nám je pomohou získat?
Aktivní enzymy obsahuje jakákoliv živá
hmota. Jsou ovšem bílkovinné povahy,
a pokud je vystavíme vyšším teplotám, začnou se okamžitě rozkládat. Jejich zdrojem
tak mohou být pouze potraviny, které konzumujeme syrové. A která jídla jsou na ně
zvláště bohatá?

1

Kvašená zelenina – Může to být kysané
zelí, ale i exotičtější pickles nebo kimči –
zelenina, která prošla procesem mléčného
kvašení, obsahuje nejen vysoké množství
enzymů, ale také tzv. probiotika. Zkrátka
ideální mix na podporu trávení i imunity.

2

Tempeh – Oblíbená součást vegetariánského jídelníčku se připravuje ze sójových bobů, které se nechávají prorůstat
speciální plísní. Hotový produkt si obsahem
bílkovin nezadá s masem, a navíc je skvělým
zdrojem enzymů a vitaminu B12.

3

Klíčky – Jakmile začne semínko klíčit,
spustí se v něm kaskáda chemických
reakcí. Proto jsou naklíčené obiloviny, luštěniny a další semena zásobárnou aktivních
enzymů, ale i snadno stravitelných bílkovin.

4

Včelí produkty – Mimořádně bohatým
zdrojem enzymů je včelí pyl. Kromě širokého spektra enzymů obsahuje vitaminy,
minerály, mastné kyseliny a dokonce i 19
aminokyselin. Poměrně bohatým zdrojem
enzymů je i med.

5

Mladý ječmen – Výhonky ječmene patří
k nejlepším zdrojům aktivních enzymů
vůbec. Najdeme v nich ale i vitaminy, minerály, aminokyseliny, chlorofyl a další prospěšné živiny.

6

Ananas – Obsahuje proteolytický enzym bromelin, který výrazně podporuje
trávení masa a mléčných výrobků, ale napomáhá také hojení ran, má výrazný protizánětlivý efekt a zmírňuje tvorbu otoků,
což je důležité nejen při sportovních úrazech, ale také pro rychlost regenerace.

7

Papája – Toto exotické ovoce obsahuje enzym papain, který štěpí bílkoviny.
Osvědčil se také při léčbě bércových vředů,
pomáhá předcházet vzniku krevních sraženin a předmětem zkoumání jsou i jeho protinádorové účinky.

Centrum MinervA

oáza zdraví a pohody

Malé centrum s jedinečnou duchovní atmosférou a skvělými odborníky najdete
v pražském Karlíně, jen pár kroků od
stanice metra Křižíkova.
Každé úterý zde ordinuje akupunturista
ing. Václav Boura.
 2x měsíčně léčení a meditace s peruánským šamanem Juanem Carlosem
P. Gomezem, léčení Josefa Kaplana
či poradnu čínské medicíny R. Klimeše
 Výklad karet, a numerologie.
 Osobní odběr výrobků z šungitu
a přístrojů pro širokospektrou léčbu
z www.tvojezdravi.eu.
 NOVINKA – terapeutka PhDr. LENKA
VOLAVKOVÁ nabízí Tender Touch Therapy (terapie jemným dotykem, Drum
Touch Terapy (masáž zvukem pro posílení
imunity), Ritual Touch Therapy (terapie
posvátným rituálem pro uvolnění nevědomého a podvědomého napětí), Motion
Touch Therapy (terapie posvátným pohybem pro hluboké uvolnění mysli), Inner
Music touch Therapy (terapie vnitřní
hudbou), Inner Sound Therapy (jemný
dotyk vnitřním zvukem), výuku angličtiny.
Nabízíme i pronájem místnosti (pouze
vybrané dny v týdnu)!

Sokolovská 82, Praha 8 – Karlín,
tel.: 777 556 871

Zbavte se alergií a poruch imunity
Někdy náš obranný systém selhává, jindy se zase imunita „splaší“. Jak můžeme s těmito
obtížemi bojovat? To nám poradila Marcela Fričová Thurichová, terapeutka z Kliniky
přírodní medicíny BIORET.
„Denně na nás působí řada zátěží: chemické přísady v potravinách, radiace, očkování, léky, nikotin, těžké kovy, patogeny…,“
vysvětluje Marcela Fričová Thurichová. „Ty
organismus postupně vyčerpávají a jednoho
dne se může stát, že sud přeteče – přichází
nemoc, poruchy imunity či alergie.“

Jak pomůže biorezonance?

Velkou pomoc zde podle terapeutky představuje biorezonance. „Biorezonancí pomocí přístroje BICOM mohou být zátěže rychle
a bezbolestně testovány a následně vyloučeny z organismu,“ říká. „Ten se dostává zpět
do rovnováhy, je schopen poradit si se zátěžovými látkami a imunita začne fungovat.
BICOM také umí řešit alergie – pylové, aler-

gie na prach, sluneční a chladové alergie, ale
i různé potravinové intolerance.
Biorezonanci pak Marcela Fričová Thurichová doplňuje i dalšími metodami, jako je
homeopatie, psychoterapie či akupunktura.
„Terapie je velice účinná, úleva se většinou
dostavuje již po několika sezeních,“ uvádí.
„Pro optimální efekt je ale vhodné návštěvy
doplňovat i terapiemi v domácím prostředí. Chytrých pomocníků a potravinových
doplňků je k dispozici celá řada a pomocí
přístroje BICOM je navíc můžeme vytestovat a vybrat pro konkrétního člověka ten
nejvhodnější. Naší hlavní zásadou přitom je,
že vnímáme člověka jako celek a snažíme se
řešit jeho potíže v širokých souvislostech nejen těla, ale i mysli.“

Domácí pomocníci

Čistička vzduchu, osvěžovač vzduchu
a uklízecí systém Vivenso – pokud člověk
trpí alergií na roztoče nebo prach, dokáže
mu sice biorezonance efektivně ulevit, pokud však nebude dostatečně a správně vyčištěn vzduch a prostředí, kde se pohybujeme,
ocitneme se v začarovaném kruhu.
Vodní filtry – čistota vody je velice důležitá.
Kvalitní filtr zbaví vody všech nečistot, chlo-
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ru a patogenů, které by mohly dlouhodobě
zatěžovat organismus.
Somavedik – odstraní geopatogenní zóny či
elektrosmog a dokáže i zharmonizovat vodu.
Můžeme vybírat z několika typů.
Laserový přístroj Laspot – dokáže účinně
pomoci nejen při poruchách imunity, ale
i při řadě vážných obtíží, například v oblasti řešení cukrovky, cholesterolu, či úpravy
užívání varfarinu (léku na ředění krve).
Čistí krev.
Thermomix – revoluční kuchyňský přístroj. Ideální partner současného stravování. Rychlé, zdravé, jednoduché, kreativní
a různorodé vaření. S jeho pomocí šetříme
čas, peníze a energii (používat se ho naučíte
na kurzech Vaření s Marcelou)
Doplňky stravy – dobře působí zásadité směsi, křemelina, řada výrobků AKUNA, GW
zelené potraviny (ječmen a chlorela), Zásadité kávy s obsahen reishi, vitaminy a další.
Všechny uvedené pomocníky si můžete vyzkoušet a nechat vytestovat na klinice Bioret,
kde vám k nim Marcela Fričová Thurichová
podá podrobnější informace.
Kontakt:
e-mail: info@bioret.cz
tel.: 777 245 932
www.bioret.cz,

www.minervazdravi.com
13. 5. 2018 18:46:18

Myšitida

Původně se s počítačovou myší spojoval zánět v oblasti karpálních tunelů, ale repertoár
poškození se postupně začíná rozšiřovat a nyní do něj začínají patřit i záněty kloubů
prstů a také v oblasti lokte či ramene, a dokonce je možné, že bývá zasažena i páteř.
Navíc prý původcem nemusí být jenom myš, ale i herní konzole.

Jak se v této problematice vyznat? Musíme vzít v úvahu i politický rozměr problému. V elektronice i ve zdravotnictví jde
o veliké peníze a ty mají přednost před vším
ostatním. Navíc v politice chybí lidé s vizí,
a proto ti, kteří se politikou živí a chtějí zaujmout voliče, jsou na straně pokroku, jenž
podle nich spočívá v ještě větší elektronizaci.
Každá mince ale má dvě strany a začíná být
zřejmé, že příliš elektroniky škodí. Politici
ovšem nepřipustí, aby jim někdo vzal vítr
z plachet. Více elektroniky rovná se více pokroku a basta!

Je myš horší než sbíječka?

Na začátku tedy bylo zjištění, že záněty
v oblasti zápěstí souvisí s užívání myši, údajně proto, že lidé pořád klikají a takto přetěžují svaly a šlachy. Jenže dříve se ke sdělování
užívala Morseovka a telegrafisté klikali jako
zběsilí a záněty se nekonaly. Ty se projevovaly u lidí pracujících se sbíječkami a u těch,
kteří jiným způsobem silově přetěžovali
zápěstí. „Odborné“ vysvětlení o velkém
klikání však zřejmě postrádá reálný základ.
Klikání nevyžaduje takové úsilí jako práce se

sbíječkou. Ve hře je zřejmě něco jiného.
K mání jsou i jiná vysvětlení. Myšitidou
prý trpí ženy, které se věnují pletení. No
nevím. Zažil jsem poválečnou dobu a skoro každá žena pletla. V obchodech chybělo
zboží a pletoucím ženám zase chyběla myšitida. Potíže nastaly daleko později. Moje
žena pletla a náhle ji při pletení začala trápit bolest v oblasti srdce. Myslela si, že za
to mohou jehlice, a zkusila jiné, z bambusu
i z umělé hmoty, ale bylo to stejné. Když mi
o tom nedávno vyprávěla, hledal jsem vysvětlení. Není jednoduché, zejména proto,
že ona žádné srdeční potíže neměla a nemá.
Postupně jsem vylučoval jednu možnost
za druhou a zbyla mi jediná. V té době přešla elektronika ke kratším vlnovým délkám
a tím i k vyšším frekvencím. O tom, že vysokofrekvenční elektromagnetické pole reaguje s čímsi neznámým, co provází člověka
i jiné tvory (a dokonce i předměty), existuje
nezpochybnitelný důkaz, který se nazývá
Kirlianova fotografie. Ta zobrazuje podivný
přírodní jev, kterému říkáme aura. Možná
vás napadne, že s polem by měla reagovat
anténa z vodivého materiálu a ne jehlice

Životní síla pro sport, sex a stálou mladost

podle Eleny Tomiliny

Mnozí lidé za měřítko mládí a zdraví považují pružnost. Pružné tělo je přitažlivější
i po sexuální stránce. Pružná páteř – mladé tělo. Zdravé cévy – žádné nemoci. A pokud
nejsou žádné nemoci, není důvod k projevům stáří. A pokud tedy cvičíme protahovací
komplexy, dosahujeme pružnosti, mladosti, pevného zdraví, radosti, aktivity a dlouhověkosti, dobré nálady, uvolnění a sebevědomí.
Co může být důležitějšího než poznávání
Cílem jakéhokoliv cvičení čchi-kungu je
sebe sama: zdokonalování fyzického těla zdraví fyzické i psychické. Čchi-kung je praa rozvoje duchovních schopností! Naši před- stará věda o člověku, která nás učí žít podle
kové nám ukázali cesty, jak na sobě pracovat, zákonů přírody. Zde není místo pro soupeření. Vše, co děláme, děláme pro sebe a pro své
a my sami musíme zjistit, co nám vyhozdraví s představou celého života před
vuje. Kolik lidí, tolik správných cest.
sebou. Můžeme začít v jakémkoliv věku.
Díky postupnému protahování se zvyRadost bez stresu
šuje množství kloubního mazu, a tím se
Člověk je bytostí sociální, ale i přísnižuje riziko artritidy a artrózy.
rodní. My ale svoji přírodní stránZlepšuje se krevní oběh, odstraku zanedbáváme a upřednostňujeňují se bloky a krevní sraženiny.
me sociální potřeby: práci, finance,
Páteř bude pružná a mladá. K dokomunikaci… Pak se divíme, odsažení úspěchu potřebujeme pouze
kud plynou naše nemoci. Na lettři související věci: vůli, snahu
ním kurzu se naučíme používat
a trpělivost.
základní akupresurní body, které
Na dobrý zrak má vliv nejen
nám pomáhají proti bolesti, zlepšují
stav očních svalů, ale také stav
energetický tok v těle, odstraňují bloky
celého organizmu, a proto náš
v kloubech a zrychlují ozdravné procesy
kurz na posílení zraku zahrnuv těle, urychlují látkovou výměnu, obnovují
je cvičení na udržení zdravého
pohyblivost kloubů. Znovu pocítíte radost
těla a emocionální rovnováhy.
z pohybu a vrátíte se k aktivnímu životu.
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z umělé hmoty, což je správná úvaha. Jenže
reagovaly i ty z umělé hmoty, takže musí jít
o energetické pole s neznámými vlastnostmi.

Ve hře je neznámá energie

S aurou jsem se setkal před mnoha léty.
Obrátili se na mne lidé z firmy, která vyráběla přístroje pro fotografování aury bříšek
prstů, protože z těchto fotografií se dá levně
a přesně diagnostikovat. Přístroje ale nedávaly stejné výsledky.
Brzy mi bylo jasné, že ve hře je neznámá
energie. Problém jsem rozluštil, ale řešení
jsem si z dobrých důvodů nechal pro sebe.
Základní myšlenka je správná, přístroj skutečně zobrazí podklady pro dobrou diagnózu, ale chtělo to pár konstrukčních a technologických změn. Jenže taková diagnóza
odporuje základnímu pravidlu byznysu se
zdravím, který připouští pouze drahé a dražší a ještě dražší diagnostické přístroje.
Ing.Vladislav Trávníček
spolupráce Libor Bednařík
www.divineway.cz
Celý text článku naleznete
na www.minervazdravi.com

Pomáhají odstraňovat napětí v očích i jsou
dobrá pro ty, kdo trpí únavou a suchostí
v očích nebo pracují na počítači.
Kurzy vede Elena Tomilina, úspěšná léčitelka, terapeutka, chiropraktička a akademická
malířka, spoluautorka knížek Ing. Borise Tichanovského. Na základě 28leté praxe vedení kurzů vytvořila vlastní originální vysoce
účinné metody léčení a omlazení organismu.
Pomocí těchto metod je možné se zbavit mnoha chronických onemocnění. Své techniky
a mnoho dalších zajímavostí a rad uvádí na
svých kurzech.

Program na léto 2018
1.–7. 7. Maxov

Radost ze života bez stresu a přirozený
způsob zlepšení zraku

9.–14. 7. Hotel Praděd

Transformace těla, rozumu i ducha
a tajemství energetického léčitelství 1

19.–25. 7. Maxov

Životní síla pro sport, sex a mladost

23.–29. 9. Střelské Hoštice

Zlepšení hybnosti páteře a kloubů,
prevence a léčení traumat
Více na www.skolazdravi.eu
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Jindřich Pavlis

Z horoskopu se dá vyčíst mnohé
K astrologii ho přivedl velký životní zlom a úspěšně se jí věnuje již 20 let. Jindřich
Pavlis tvrdí, že z horoskopu se dá vyčíst konkrétně, co se člověku v životě děje.
tenciálu. Také jim umožní pochopit, že jsme
každý suverénní bytost. Pochopí i své Ego,
které, jak víme, je mocensky tvárné, ale nejsme to my. My nejsme myšlenky. My jsme
svobodné bytosti, které nemůžexc vnikdo
vlastnit. úkolem lidí je žít život a pochopením se stanou méně manipulovatelní.
Co se dá z horoskopu určit?
Zkušený astrolog velmi dobře popíše osobnost a povahu člověka. Často za mnou chodí
rodiče dětí a chtějí znát jejich předpoklady,
vědět, jak je nasměrovat, jakou jim vybrat
školu. Velkou kapitolou jsou samozřejmě
vztahy a zdraví. Lidem radím i s podnikáním, restartem a uzavřením starého života.
Nenahlížím jen na Nativ horoskopu, ale dívám se na direkce, tranzity, mnohé napoví
i fraktální astrologie. Dám alespon jeden příklad. Když velké planety ,,od Saturna dále“
přecházejí přes významné osy horoskopu
,,ASC, DSC, IC, MC“, případně přes hroty
domu, tak se v jeho životě něco významného
děje. To byl i můj případ. V roce 2013, kdy
mi Uran dorazil na ascendent a Saturn mi
seděl na Slunci v osmém domě, mi zemřel
otec a po dvaceti letech se mi rozpadl vztah.
Uran je ale planeta revoluce, tedy i nového
začátku. Teď mám nový a štastný život.
Plní se všechno, co v horoskopu vyčtete?
Astrologie není věštění. Má svá pravidla, proto funguje u mě i u klientů. Zároveň má každý možnost se rozhodnout,
zda změny přijme nebo jen oddálí. Vše je
proces. Tyto procesy vývoje fungují například ve věcech, které se dějí u nás či
v Evropě. Pomocí astrologie dobře odhadneme vývoj, a ten je teď pro EU destruktivní.
Ostatně astrolog Jan Kefer před válkou předpověděl, že tisíciletá Německá říše bude trvat
do 9. května 1945. Skončil za to v koncentráku. Musíme si uvědomit, že i vědění má
dvě strany mince. Jedni se ho chtěji zmocnit pro svůj prospěch a druzí ho aplikují pro
prospěch ostatních. Znalosti znamenaji moc
a je potřeba, aby se znalostí uchopil každý
člověk, jinak se lidstvo neposune.
Co ještě astrologie umí?
Je skvělá v tom, že umí o lidech odkrýt i velmi skryté věci, zejména v oblasti jejich po-

Upřednostňujete osobní konzultaci?
Osobní kontakt je osobní kontakt. Obvykle
trvá dvě až čtyři hodiny. Jsou i případy, kdy
jedu za klientem osobně.
Věnujete se i astrokoučinku. O co jde?
Astrokoučink je proces podporující rozvoj člověka. Nejčastěji pracuji s lidmi, kteří
prošli výraznými životními změnami, jako
je například rozpad vztahu. Nejsou schopni normálně fungovat, stále vězí v těžišti
toho problému. Za každou cenu chtěji získat partnera zpátky, nechtějí si připustit realitu, a zároveň si blokují proud vlastního
života, který je má posunout dál. Je to paradox – vztahy, které jsou pro nas bytostně
důležité, nám přinášejí nejvíce bolesti. Já
ale děkuji za každý bolestivý vztah, protože nás posunuje k naší důležitosti. Časem můžeme zhodnotit, zda jsme přišli
o někoho hodnotného my, nebo ten druhý,
ale výsledkem poznání má být svoboda. Stejně časté jsou koučinky byznysmenů a manažerů, zkrátka úspěšných lidí, kterým dochází, že je i svět kolem pestřejší a že schopnost
vydělávat peníze je nenadřazuje nad ostatní.

Petr Veselý
Zkušený masér a astrolog nabízí:

Masáže

Regenerační, sportovní a rekondiční
masáže s vysokými účinkem. Nadstandartní péče věnovaná problémovým
místům.

Čínská astrologie

(Karta Ba-zi, 4 sloupy osudu) pro
sebepoznání a seberealizaci. Určení
povahy a dispozic člověka, rozbor
partnerských a jiných vztahů.

Tělové svíce

Vysoce účinné tělové, reflexní a speciální svíce jsou nejen skvělým úvodem
k masážím.
Kontakt:
Tel.: 604 719 548
E-mail: petr.vesely@jedinec.cz
www.petr-vesely-maser.cz

Trápí vás duchové?
u Čištění domů od těžkých energií,
od černé magie, uhranutí,
prokletí, odvádění bludných duší.
u Dobíjení pozitivní energie.
Karmické čištění, problémy
v rodině, léčení archandělskou
energií těla a duší.
u Řešení jakýchkoliv životních
problémů, věštění.
Radchan, tel. 774 249 146

Uvažoval jste prý o dalším ročníku astrologické školy. Jak to s ní vypadá?
Budu otevírat nový ročník v říjnu 2018, zároveň do té doby pořádám víkendové semináře. Ty jsou určeny i pro ne-zájemce o astrologii. Historie a dějiny nám přinašejí také
pestré víkendové sešlosti.
Kde semináře probíhají?
Na usedlosti v Záhoříčku, sedm kilometrů
od Votic. Areál také pronajímáme například
na různé konference. Kromě sálu s videoprojektorem, kulečníkem a barem je tu také
bazén, sauna, obrovská zahrada... Kapacita
přednáškového sálu je 40 lidí, když ale dělám
semináře, tak to je maximálně 12 lidí.
Jindřicha Pavlise můžete kontaktovat
na tel.: 704 453 653
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