
Koučování: 
cesta k životu v radosti
Koučování nám umožňuje mít vět-
ší kontrolu nad sebou samým i nad 
svým životem. Pomáhá zlepšovat naši 
schopnost vnímat realitu, být všímavý 
k sobě, svým potřebám, dovoluje nám 
stát se tvůrci svého života. Iva Kufr, 

koučka a lektorka 
taj-či (zaklada-
telka Akademie 
Wudang Kungfu 
Taiji Quan) vás se-
známí s principem 
koučování a vy-
zkoušíte některou 
z jeho metod.

Zábavný trénink 
paměti
Přijďte se dozvědět, co možná nevíte, 
naučit se nemožné a přitom si hrát a 
vůbec se neučit, zvýšit si sebevědomí 
a prožít zábavnou hodinku plnou smí-
chu s trenérkou paměti. Dokažte si, že 
na to máte! Budete překvapeni. „Kdo 
navštíví první lekci, na druhou se bude 
těšit jako malé dítě na Večerníček,“ 
slibuje zkušená lektorka Dana Pešková.

Antiaging:
zpomalte stárnutí,  
získejte zdraví a vitalitu
Každý den na nás působí destruktivní 
síly stárnutí, obírají naše tělo o zdraví, 
vitalitu a krásu. Právě ony jsou hlavní 
příčinou toho, že s pravděpodobností 
9 : 1 budeme svůj život dožívat jako 
postupně chátrající trosky. Anebo ne? 
Rozhodně ne! 
Poznejte spolu s Igorem Mayerem 
zákonitosti, podle kterých naše tělo 
stárne, a objevte antiaging, který vám 
pomůže jim vzdorovat. Dozvíte se, jak 
s pomocí čistě přírodních prostředků 
můžete změnit svou budoucnout.

minervAfest 2019
minervafest s vámi bude  

i v letošním roce. 
Zahajujeme 16.–17. 3. 2019. 

Další termíny: 
15.–16. 6., 21.–22. 9., 7.-8.12.

sledujte nás na 
www.minervazdravi.com

a www.facebook.com/minervazdravi
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Horký vlhký zábal
podle Kneippa
Voda má výrazné léčivé účinky na tělo  
i mysl, dokonce existuje i samostatný lé-
čebný obor jménem vodoléčba. Její nej-
známější propagátor, Sebastian Kneipp, 
doporučoval i následující zábal.

Tento zábal ulevuje od neuralgických 
bolestí, ovlivňuje silná nervová vlákna, 
urychluje vstřebávání edémů a exsudátů. Je 
vhodný u chronických poúrazových stavů, 
stejně jako  u akutních stavů s podkožním 
hematomem. Uvolní vazivo, je vhodný 
před senzomotorickým cvičením i u po-
ruch senzomotoriky po úrazech. Uvolňuje 
kontrakce svalových i podkožních facií .

Připravíme si horký nálev: hrst senných 
strusů nebo směs bylin (u porcovaného 
čaje 3 sáčky) zalijeme 500 ml vařící vody. 
Necháme pod pokličkou stát 5–10 min  
a poté scedíme.

Obdélník vlněné látky(froté ručník) se na-
močí do horkého bylinného nálevu,  v ruka-
vicích,  abychom se neopařili, ho vymačkáme  
a obtočíme kolem postiženého místa (tak 
horké, jak dokážeme snést). Přikryjeme su-
chým bavlněným ručníkem nebo lněným 
prostěradlem a navrch utěsníme fólií na 
potraviny či kusem igelitu. Vše ještě zaba-
líme do suché vlněné přikrývky nebo flee-
cové deky a necháme působit 35–40 minut.

Eva Třezalka Poláková

číslo 1/2019

ZDARMA

Tradiční čínskou medicínu (TČM) oceňují zejména lidé s dlouhotrvajícími chronic-
kými obtížemi, kterým konvenční medicína nedokázala pomoci. TČM totiž od ní 
vnímá člověka jako celek, nezaměřuje se na potírání příznaků, ale hledá opravdovou 
příčinu potíží. Chcete se o ní dozvědět více? V sobotu 16. března vás na MinervaFestu 
čeká celodenní maraton přednášek a workshopů právě na téma TČM.

minervAfest 
festival poznání

a kreativního života
tradiční čínská medicína

Léčivá moc vody
Cesta ke kvalitnímu spánku

a mnoho dalšího
16.–17. 3., michnův palác,  

Újezd 450/40, Praha1

tradiční čínská medicína na minervafestu

Xin Guang: Učte se od mistra mistrů
V současnosti 
v ČR neexistuje 
větší expert na 
TČM. Doktor Xin 
Guang studo-
val na Institutu 
biologických věd 
Univerzity FuDan 
a následně na 

Univerzitě TCM v Šanghaji, kde získal 
i doktorát. Specializuje se na akupunk-
turu, propaguje cvičení taj-či, či-kung a 
dao-jin. V ČR působí od roku 2016, kdy 
se stal hlavním lékařem centra TČM ve 
Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 
Jeho přednášku o meridiánech a pěti pi-

lířích TČM můžete navštívit v sobotu 16. 
března ve 14 hodin.

Ťeorie pěti prvků i antiageing
16. března vás navíc v pražském Michnově 
paláci čeká celodenní speciál přednášek  
a workshopů na téma TČM (od 10 hodin  
v sále č. II). Na co se vyplatí zavítat?
 MUDr. Jana Pruklová vás provede 
teorií pěti prvků v TČM, Radim Jakeš 
vás seznámí s doporučeními pro jarní 
období, Radomír Klimeš přidá své bohaté 
zkušenosti s léčbou jednotlivých potíží 
a Igor Mayer se zaměří na antiageing, 
tedy možnosti boje s příčinami a projevy 
stárnutí.
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voDA je naše matka

Smysl jeho slov jsem pochopil, až když jsem 
se naučil zadržet na několik minut dech a 
ponořil se do hloubky. Voda mě objala jako 
matka a já si uvědomil, že pod vodou není 
ticho. Oceány jsou sídlem těch největších 
a nejinteligentnějších tvorů. Chceme-li se 

stát součástí vody, musíme se přizpůsobit – 
zklidnit mysl a pohyby. Tehdy jsem poprvé 
skutečně meditoval. 
Není náhodou, že klidná mysl a dostatek 
vody jsou základem zdraví. Jako terapeut 
TČM kladu na vodu velký důraz. Voda 
přijímá informace z bylin v ní vyvařených. 
I kdybychom díky rozmarům nepřejících 
přišli o všechny léčebné prostředky, zůstane 
nám voda. Sklenice vody uleví duši a odplaví 
bolest. Zábaly odvedou horečku a svlaží tělo. 
Proto neberme vodu jako samozřejmost.

Radim Jakeš, terapeut TČM
 
Jarní MinervaFest bude ve znamení vody. Če-
kají vás zajímavé přednášky nejen o léčivých 
účincích vody, ale i o hospodaření s ní a jejím 

mykola Lutsenko:
Rentgenový zrak má po předcích
Kdysi se léčitelství věnovalo jen pár „vyvolených“, kteří od Boha dostali do vínku schop-
nost léčit a určovat příčinu nemocných. Dnes se aleternativní medicíně věnuje kdekdo, 
lidí s mimořádným darem je však pořád stejně málo jako kdysi. Jedním z nich je  
i Mykola Lutsenko, kterému se přezdívá „muž s rentgenovým zrakem“. Dokáže totiž 
vidět do nejmenších detailů vnitřní orgány ostatních lidí – včetně těch, kteří jsou od něj 
vzdálení stovky kilometrů.

To, že má výjimečné schopnosti, kterými 
se odlišuje od svých vrstevníků, zjistil My-
kola Lutsenko ve svých třinácti letech. Ni-
jak zvlášť ho to ale nepřekvapilo – podobně 
obdařena totiž byla většina jeho předků z 
matčiny i otcovy strany. Dlouho mu to ale 
přinášelo spíše komplikace. Dokázal sice li-
dem pomáhat s jejich zdravotními potížemi, 
většina lidí z jeho okolí z něj však měla spíše 
strach. Odradit se tím ale naštěstí nenechal. 
Postupně začal potkávat lidi podobného ra-
žení, nacházel skvělé učitele a nakonec vyvi-
nul a rozpracoval svůj vlastní systém léčení a 
stal se špičkou ve svém oboru.

Co všechno při určování diagnózy vidíte?  
Absolutně všechno – vnitřní orgány, struk-
turu do nejmenšího detailu, defekty – a na 
základě toho pak hledám příčinu onemoc-
nění. Představte si, že zdravý orgán má svůj 
„obličej“. Zdravý orgán se doslova usmívá, 
má jasné barvy, formu a jde na tzv. kontakt 
se mnou. K tomu, abych stanovil anamnézu, 
musím udělat tzv. forenzní vyšetření jako 
třeba soudní znalci – ale já to v 90 % případů 
dělám na dálku. I když mají třeba čtyři paci-
enti úplně stejnou nemoc, s každým pracuji 
úplně jinak. K tomu, abych se dostal sku-
tečně do hloubky, ke skutečným příčinám 
onemocnění, ale potřebuji čas – pokud má 
člověk psychický blok, může to trvat nejen 
několik hodin, ale i několik dnů.

Je něco, co vidět nedokážete?
Vidím absolutně vše, nic nezůstane skryto.

Musel jste tuto schopnost nějak rozvíjet? 
Samotnou schopnost vidět ne, ale musel 
jsem se naučit rozlišovat, co přesně to, co 
vidím, znamená. Musel jsem třeba pocho-

pit, proč má každý člověk např. jiný tvar ja-
ter, jinou barvu, vůni, energii, vibraci, zvuk. 
Prvního učitele jsem měl ve škole vojenské 
parapsychologie. Koncem 80. let minulého 
století jsem se dostal k čínským mistrům a 
velmistrům čchi-kungu a taj-či. Poslední tři 
největší učitele jsem potkal v Praze.
Schopnost vidět absolutně vše mi několikrát 
doslova zachránila život. Až v dospělosti 
jsem ale pochopil, že tyto tzv. fenomény se 
mohou naučit i „obyčejní“ lidé, pokud by na 
sobě tvrdě pracovali.

Když stanovíte diagnózu, jakým způso-
bem pak probíhá léčba?
Po stanovení diagnózy určím me-
todu léčení, taktiku a strate-
gii. Rozpracoval jsem svoji metodu  
a konkrétně koriguji energetiku orgánu fy-
ziologického systému. Vstupuji do jeho ky-
berprostoru a sbírám informace o tom, jak 
se dostal třeba k nějaké nemoci. Pak, stále v 
kyberprostoru pacienta, metodou progra-
mování vyrovnávám energetiku orgánu či 
místa, zprůchodňuji je energeticky a dál se 
zapíná mechanismus samoregulace.

Účastnil jste se i vědeckého testování léči-
telů. Jak a kde tento test probíhal?
Výzkum vedl profesor fyzikálních věd UK. 
Šlo o několikahodinový test, kdy chtěl přes-
ně vědět, co vidím u lidí, o kterých on ví, co 
jim je – diagnostikoval jsem je na dálku se 
100% přesností. Více ale nesmím vyzrazovat. 

www.MYKOLA-LUTSENKO.CZ
centrum.taiji@email.cz, tel.: 704 131 404

čištění. Budete zde moci rovněž podepsat pe-
tici VODA JE ŽIVOT, a tak přispět k tomu, 
aby zásoby naší vody zůstaly v našich rukou. 
Mocní tohoto už totiž pochopili její cenu  
a snaží se zdroje vody ovládnout!

Voda je jedinečná substance. Z vody jsme přišli na svět a zůstala naší součástí. Voda 
dokáže uschovat informace, stejně tak změnou skupenství zapsané informace vytěs-
nit. BruceLee, jeden z velikánů 20. století říkal: „Buď vodou příteli, přizpůsob sebe“!

CentrUm minervA oáza zdraví a pohody  
malé centrum s jedinečnou atmosférou a skvělými odborníky najdete v pražském 
Karlíně, jen pár kroků od stanice metra Křižíkova. též osobní odběr výrobků ze šungitu 
a přístrojů pro širokospetrou léčbu z www.tvojezdravi.eu
možnost pronájmu místnosti i ve  vybrané dny v týdnu. Centrum je v klidném prostředí 
vnitrobloku, k dispozici je masážní lehátko. Prostory (2 místnosti a recepce) jsou vhod-
né i pro pořádání víkendových kurzů a seminářů.
sokolovská 82, Praha 8 – Karlín, tel.: 777 556 871
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Prý jste měl kdysi problém se dotýkat lidí. 
Jak je možné, že se nakonec věnujete pro-
fesi, která je na dotycích založena?
Skutečně je to tak. Masérem jsem se proto 
nikdy stát nechtěl, k  masážím jsem neměl 
vůbec žádný vztah. Zajímal jsem se ale  
o duchovní otázky a v rámci hledání své ces-
ty jsem se stal žákem několika sibiřských ša-
manů a také vynikající ruské léčitelky Olgy 

martin Kavka
masér, který se bál dotýkat lidí
Může se stát masérem člověk, který má problém se dotýkat druhých lidí? Určitě – po-
kud je pokorný, otevřený novým podnětům a nechá se vést při hledání své skutečné 
cesty životem, pak není vůbec nic nemožné. Své o tom ví Martin Kavka, který vykoná-
vá profesi mobilního maséra. 

Kalinové, které v  Čechách už řadu let žije.  
A od všech jsem shodně slyšel, že bych se 
měl věnovat masážím. Tak jsem se to nako-
nec rozhodl zkusit, i když jsem od toho nic 
nečekal. Šel jsem do toho opravdu jen na zá-
kladě doporučení svých učitelů.

Kdy jste zjistil, že to skutečně bude vaše 
pravá cesta?
Nejdříve jsem si udělal masérský kurz. Poté 
jsem masíroval své blízké, a kdykoliv jsem  
v slyšel, že by někdo potřeboval namasírovat, 
nabídl jsem mu svou pomoc. Postupně jsem 
zjišťoval, že se moje masáže lidem nejen líbí, 
ale že jim pomáhají. A to naplňovalo můj 
primární smysl pomáhat lidem. Pochopil 
jsem, že to opravdu bude moje cesta a začal 
se masážím věnovat naplno.

Říkáte, že vaše profese je „mobilní masér“. 
Co to znamená?
Když někdo potřebuje masáž, vezmu lehátko 
a přijedu za ním domů, do kanceláře...  To 
oceňují jak lidé, kteří jsou časově vytížení, 

tak třeba ti hůře pohybliví. Moc mě těší, že 
jsou lidé spokojení a doporučují mě dalším.

Jakými druhy masáží se zabýváte?
Nabízím pochopitelně klasické a sportovní 
masáže, velký ohlas ale mají také medové 
masáže a čínské masáže Tuina.

Kontakt:
Martin Kavka, tel.: 725 438 626

Jarní Čchi-kung terapie 
podle Eleny Tomiliny

Podle tradiční čínské medicíny je jaro ča-
sem, kdy se „otevíráme světu“. Během něj je 
důležité zachovat „odolnost ve větru“, tedy 
věnovat pozornost páteři, kloubům, svalům, 
vazům a šlachám, ale také vyčistit tělo a po-
sílit játra, která  čistí a ukládají krev. K udr-
žení funkce jater a dalších trávicích orgánů 
je velmi vhodná masáž břicha.

Jak pomáhá masáž břicha?
Břicho je centrem energetického těla člově-
ka, a proto je v Čchi-kungu právě této oblasti 
věnována velká pozornost. Provádění břišní 
masáže má řadu pozitivních účinků: 

u Uvolní fascie neboli vnější obaly svalů, 
jejichž stav je zásadní pro zdraví celého po-
hybového aparátu.
u Zbaví vás přebytečného vnitřního tuku 
nahromaděného ve fasciích.
u Obnovuje cirkulaci energie a krve v břiše.
u Eliminuje energetické stagnace.
Masáž břicha je vhodné zahájit právě na 
jaře, protože v tomto období začíná hojnější  
a hladší oběh energie Čchi a krve v těle. Po-
dle čínského kalendáře začíná jaro od polo-
viny února. A pokud chcete dosáhnout co 
největšího úspěchu, měli byste pracovat na 
sobě nejméně 100 dní.

Čchi-kung posílí zrak
Kromě masáže je jedním z hlavních směrů 
jarní Čchi-kung terapie posílení zraku. Vel-
mi často je příčinou jeho zhoršení problém s 
játry. Jedno staré rčení říká: „Játra se oteví-
rají do očí“. Pokud tedy chcete posílit zrak, 
posilněte játra. Když jsou játra zdravá a plná, 
oči dostávají hydrataci a výživu. Jsou světlé 
a čisté. S nedostatkem krve v játrech se oči 
stávají suché a drsné, s teplou krví v játrech 
pak zanícené a bolavé.

Toto a mnoho dalšího si vyzkoušíte na kurzech 
Školy zdraví. Vede je Elena Tomilina, úspěšná 
lektorka východních praktik, terapeutka, chi-
ropraktička a akademická malířka, spoluau-
torka knížek Ing. Borise Tichanovského. Na 
základě 29leté praxe vytvořila vlastní origi-
nální vysoce účinné metody léčení a omlazení 
organismu, s jejichž pomocí je možné se zba-
vit mnoha chronických onemocnění. 

Elena Tomilina a Leoš Lacina
tel.: 603 258 558, www.skolazdravi.eu

e-mail: skola.zdravi@seznam.cz
informace ke kurzům a masážím 

najdete v rubrice „Kurzy“  
na www.skolazdravi.eu

Na jaře se příroda probudí, vše kvete a celý svět je plný nové energie a života. Také 
člověk  by měl očistit a naplnit své tělo touto silou. Je třeba být více v přírodě, užívat si 
jarního slunce, zpěvu ptáků, vůně květin a země. A nezapomínat na pohyb, který posílí 
nervový systém, duševní a fyzické zdraví, zlepší průtok krve a naplní tělo energií Čchi.

Program na duben  
a květen 2019
19.–20. 4. Liberec 
Zlepšení hybnosti páteře a kloubů
27. 4.–3. 5. Střelské Hoštice 
Radost ze života bez stresu a přirozený 
způsob zlepšení zraku 
4.–5. 5. České Budějovice  
Poezie v pohybu – protahování  
v meditaci
11.–17. 5. Maxov u Sloupu 
Zlaté recepty Čchi-kungu – jak si  
přirozeně zlepšit zrak
více na www.skolazdravi.eu

medové masáže
Vynikají svými protistresovými, uvol-
ňujícími a detoxikačními účinky a mají 
také příznivý vliv na pleť. Dochází při 
nich k  čištění pórů, lepšímu prokrvení 
pokožky, důkladnému uvolnění svalů, 
zlepšuje se imunita, zklidňuje se psy-
chika. Med má silné detoxikační účinky, 
čistí tělo od usazenin, působí jako pří-
rodní antibiotikum a nastartuje ozdrav-
né procesy uvnitř těla.

masáž tuina
Patří k  jednomu z  pilířů tradiční čínské 
medicíny. Využívá akupresurních hmatů 
a snaží se obnovit harmonický tok ener-
gie v  jednotlivých drahách. Je skvělá při 
problémech pohybového aparátu – bo-
lestech zad, vyhřezlých ploténkách, bo-
lestech kloubů, zánětech úponů (např. 
tenisový loket), ale pomáhá i při nespa-
vosti, vysokém tlaku, migrénách či gyne-
kologických obtížích.
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