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ZADARMO

P OHÁDKA O DOKTORU B ACHOVI
Na letní dovolené
v Lucembursku jsem
vstoupila do královské
lékárny a hned mě
upoutaly malé lahvičky s květovými esencemi od doktora Bacha. Marně jsem se
snažila od lékárníka
zjistit, na kterou chorobu ta či ona esence
je…
A najednou se přede
mnou objevila bylinná
léčba, o které jsem nikdy neuvažovala. Fytoterapie jako

z pohádky.
Angličan doktor
Bach byl původně
praktický lékař, ale
časem zjistil, že příčinou nemocí jsou naše
negativní vlastnosti –
strach, nerozhodnost,
podezíravost, zatrpklost... Při svých toulkách přírodou objevil
nesmírnou sílu květů
planě rostoucích bylin
a stromů. Květy hledal
svou intuicí a teď mohou tyto esence pomoci i nám všem.

A tak přijměte tento
přírodní dar jako pomoc, neboť v přírodě
je vše jednoduché a
prosté...■
V čajovně Vám doporučíme Bachovy esence přímo pro Vás! :-)
Lenka Zemanová

C O SE DĚJE V ČAJOVNĚ ...
Barvy v našem životě
Helena Kovářová
Jak barvy ovlivňují náš
život a jak se naučit
vnímat barevnou auru.

9. 11., 18:00, 100 Kč
Křišťálové tibetské mísy
adventní koncert
Jan a Hana Marešovi
Podmanivé tóny mís
vykouzlí předvánoční
atmosféru.

30. 11, 18:00, 100 Kč

Výstava v čajovně
po celý říjen:
Mirka Novotná,
CIMSESTRY– dílka

AKCE PRO
ZROZENCE VE
ZNAMENÍ VÁHY:
1+1 přívěsek nebo
náušnice ZDARMA

Výklad karet od Josefa
Hejcmana, termín po
Podmínkou je doklad s
domluvě. Objednávuvedeným datem naky: 415 652 164
rození (23.9.-23.10 ).
Cena: 350 Kč

NA DALŠÍCH
STRÁNKÁCH:
Jak vidět barevnou auru…
Jak připravovat zelený
čaj...
Jak zvládnout dlouhou
cestu s malou mapou...
Jak každý nosíme masku…
Jak o sobě vypráví
čajovna...

UVNITŘ TOHOTO
VYDÁNÍ:
JAK VIDĚT

2

BAREVNOU AURU

KOUZLO

2

ZELENÉHO ČAJE

NA DLOUHÉ CESTĚ 3
S MALOU MAPOU

„MASKY“

4

O ČAJOVNĚ

4

M EZI

S TRÁNKA 2

ŠÁLKY

J AK VIDĚT BAREVNOU AURU

„…ČASTO NÁM
JEDNODUŠE
ŘEKNOU TO, CO
JE POPSÁNO
SLOŽITÝMI
GRAFY A
SCHÉMATY.“

Často zapomínáme,
že naše oči nejsou zdaleka tak dokonalé, aby
viděly všechno, co život nabízí ve své skutečné podobě. Senzitivní lidé tvrdí, že vidí
kolem nás barevné
světlo nejrůznějších
odstínů. Říkají, že barvy naší aury se mění
v závislosti na zdravotním stavu i duševnímu vývoji. Paní léčitelka Helena Kovářová nám poradí, jak
můžeme vidět auru i
my.

vydařeném pokusu si
neříkejte: „neumím
to“, ale vyzkoušejte
pokus brzy znovu.
Jednou
z nejsnadnějších cest
je trénink v panenské
přírodě, absolutní
uvolnění a velká míra
trpělivosti. Vyberte si
zdravý, silný strom,
který vás vnitřně přitahuje.

1) Zklidněte myšlenky, uvolněte se a
staňte se součástí
místa. Dokonale
splyňte s přírodou.
2) Dívejte se na strom
z větší vzdálenosti,
Chvění mocné
energie stromu
která vám bude
Abyste byli schopni
příjemná, tak abysvidět barevné spekte ho viděli v celé
trum vibrací kolem
své kráse.
nás, důvěřujte si, že to 3) Požádejte o to,
dokážete. Ani po neabyste byli schopni

vidět jeho energii.
4) Napojte se na něj a
vnímejte ho.
5) Zaostřete zrak do
dálky na strom.
Dříve nebo později
uvidíte jeho energetické pole. Vypadá jako zvláštní
opar, pohybující se,
vířící zářivé světlo,
které dokonale obklopuje siluetu
stromu.■
Helena Kovářová
Léčitelka Helena
Kovářová nám bude povídat o auře,
barvách v životě
člověka dne 9. 11.
v 18:00 v naší
čajovně.
www.lecitelpraha.cz

O CHUTNEJTE ČAJ Z NAŠÍ ČAJOVNY !
Kouzlo zeleného čaje
- zelený čaj připravujeme s láskou, zaléváme vodou 60-80 °C
horkou a necháváme
1-3 minuty louhovat.
ÚČINKY ČAJE
-povzbuzuje jak fyzicky tak psychicky.
Zvyšuje dobrou náladu a dodá energii.
Obsahuje vitamíny,
minerální látky a
třísloviny. Působí proti virům a infekcím.

Obsahuje antioxidanty, které bojují proti
rakovinnému bujení.
Pomáhá při kardiovaskulárních onemocněních a podporuje imunitu.
TIP Z ČAJOVNY
- výborným nápojem je zelený čaj s marockou mátou tzv. Le
Touareg. Je to tradiční
čajová směs oblíbená
zejména v arabském
světě. Le Touareg má

silnou, plnou, sladce
mátovou chuť. Popíjí
se hojně oslazený a
má povzbuzující účinky a osvěží i v horkých dnech. Hodí se k
přípravě teplého i studeného nápoje. ■
Petra Vernerová,
415 652 164,
cajovna@arsys.cz
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NA DLOUHÉ CESTĚ S MALOU MAPOU
Lidé mají spoustu měřítek, kterými se orientují
na vytyčený směr. Ale měřítka se během času mění, i když se na začátku zdálo, že zůstanou taková,
jaká jsme si je naplánovali. Anebo budou taková,
jaká jsme je dostali stanovená.

čas. A jestliže klient není schopen spolupracovat a
dokonce ani neumí položit otázku, co by ho zajímalo a s čím by potřeboval pomoci, pak mu doporučuji internetovou adresu www.vestirna.com.
Tady nebude věštce zbytečně energicky a duševně
vyčerpávat a může si tak ukonejšit představu o své
Když dojde k narušení našich plánů a nevíme si
budoucnosti a přenechat kartáře lidem, kteří
rady, ptáme se přátel, rodičů a někdy i dětí. Děti
opravdu potřebují radu a pomoc. Skutečný nadamají nezaujatý pohled na svět a často nám jednoný kartář nebo kartářka (při daru nezáleží na poduše řeknou to, co je popsáno složitými grafy a
hlaví), dává do výkladu neskutečné množství
schématy.
energie, která se dá přirovnat takto: jeden nebo
Samozřejmě tu jsou i kvalitní psychologové a
dva větší a těžší výklady se rovná dvanácti hodinení žádná ostuda tam zavítat. Spíš naopak, ponové směně v uhelných dolech, kde je tma, tíseň a
mohou vám a o to tady přeci jde.
neskutečná fyzická dřina s černou hmotou…
Když jsem vykládal karty jednomu muži, který
Další možností je i věštění od kartářů, numerolose
ptal na budoucí dítě své ženy, viděl jsem tam
gů a esoteriků vůbec.
černé oči a žádné dítě, i když tam přírůstek byl….
Většina lidí si od karet namlouvá, že to je ortel a Byla to motanice a také jeden z mých prvních výneměnný názor na danou věc. Ano, v mnoha pří- kladů, ale dnes už vím, že žena těhotenství předpadech je informace totožná, hodně lidí je schopno stírala a pán si nakonec koupil během roku malého
vyložit z karet spoustu věcí… Ale neznamená to,
psa s černýma očima.
že karty jsou ortel. Lidé očekávají, že jim karty dají
Co z toho vyplývá? Máte-li nevyhnutelné pronějaké rozhřešení, datum, výherní čísla a dokonce
i partnera. To karty ale neumí. Dokážou vám pora- blémy, kdy ani psycholog nepomůže a chcete vědět, jak se budoucnost bude upínat, tak navštivte
dit, napovědět jak věci v krátkou dobu poběží a
odpoví nám na otázku. Ale neumí přivolat lásku, kvalitního kartáře, kartářku anebo exorcistu při
těžkých problémech duše, těla nebo domu, i když
dát výherní čísla anebo dokonce -to se mi stává
cesta bude přes půl republiky dlouhá. ■
často- neumí vyřešit zdravotní stav a nahrazovat
lékaře. Já alespoň tohle odmítám dělat a bohužel
Krásný den všem.
se mnoho takovýchto „kartářů“ těmito otázkami
Josef Hejcman
živí…
Pamatuji si, že za mnou během poutě
v jednom malém městečku přišla nádherná
mladá dlouhovlasá dívka, vzezřením anděl se
zelenýma očima. Chtěla vyložit na svůj zdravotní stav, že se bojí výsledků a nemocnice.
Když se kouknete na kartu, kde vidíte nemoc
krve, neboli leukémii, co máte pak takové osobě
říct? Opravdu by to chtěla vědět?
Dát ji naději, to můžete udělat, říci, že je to nemoc krve… Ale ortel dělat nemohu, i když ho tam
vidím. Na to si netroufám, poněvadž to kartáři nenáleží, i když to v kartách je.
Ano je pár esoteriků, kteří dokáží bez jakýchkoliv otázek vystihnout podstatu problému, neříkám, že ne. Kartář ale vynakládá svou energii a

Výklad karet od Josefa Hejcmana, termín po domluvě. Objednávky: 415 652 164
Cena: 350 Kč

Dejte „To se mi líbí“! Pokud se Vám to líbí… :-)

Čajovna U sv. Mikuláše
Kde nás najdete?
Beneše z Loun 321
Louny
440 01
Sklepní prostory pod lékárnou U sv.
Mikuláše na Mírovém náměstí.
Telefon: 415 652 164
E-mail: cajovna@arsys.cz
Facebook: Čajovna U sv. Mikuláše

Další pokus, jak vměstnat všechny přednosti čajovny do jednoho
odstavce... To aby to vás, čtenáře nenudilo a snad jste i dostali chuť
na výborný čaj, kávu či čokoládu. Ale víte co, nebudu dělat čajovně
prostředníka. Ona vám to jistě poví sama v krátkém dotazníku:
Jméno: Čajovna U svatého Mikuláše
Co nabízím: přes 60 druhů kvalitních čajů, výbornou čokoládu, skvělou kávu, nejrůznější mňamky, vodní dýmku, čaje,
kameny, čajové náčiní a jiné nezbytnosti na prodej
Pro koho jsem: pro NEkuřáky cigaret, pro kuřáky vodní dýmky, pro mladé a naivní, ale i pro životem zkušené
Z čeho mám radost: ze zajímavých přednášek léčitelů, z dech
beroucích koncertů a z obrazů nejrůznějších autorů

Budeme moc rádi za jakoukoli kritiku nebo
připomínky.

V ÍCE

INFORMACÍ NA:

WWW. ARSYS. CZ/ CAJOVNA

„VYPIJETE-LI DENNĚ ŠÁLEK ČAJE,
DOZAJISTA UMOŘÍTE SVÉHO
LÉKÁRNÍKA HLADEM.“
Staré rčení

Těším se na návštěvu milých lidí

Čajovna U sv. Mikuláše
Staňte se fanoušky našich Facebookových
stránek a dozvíte se
všechny novinky jako
první!
A navíc další informace
ze zákulisí čajovny :-)

Na tomto čísle spolupracovali:
texty: Lenka Zemanová,
Petra Vernerová, Kateřina
Zemanová, Josef Hejcman
obrázky: Šimon Pečenka
(www.simon-pecenka.cz),
fotografie: Eva Fialková

Čajovna U sv. Mikuláše

M ASKY
Nerada to přiznávám, ale
mám strach. Ne snad z toho, že
nás vyloupí nebo přepadnou.
Bojím se toho, že bych se zhrozila, kdyby si lidé sundali svou
masku! Jak bychom vypadali
bez mnohdy předstíraného
úsměvu, i když se nám vlastně
chce brečet? A jaké by to bylo,
kdybychom říkali jenom to, co
si doopravdy myslíme?
Možná bych utekla, někam
daleko, na kraj světa, kde bych
byla úplně sama. Kolem mě ticho, klid, nikdo, kdo si hraje na
kamaráda. Anebo bych tu zůstala, seděla a s nikým se nebavila. Koukala bych do prázdna...
Nebo by to bylo úplně jinak.
Věděla bych, komu je se mnou
dobře a neobklopovala bych se
lidmi, které ani nezajímám.
Kardinální otázka: chtěla bych
to?
Když kolem sebe vidím lidi,

kteří se s ostatními baví úplně
normálně, nejeví známky
znuděnosti, nesouhlasu, smějí
se, ale někde, kde ten druhý není, říkají, jak je namyšlený a blbý, chce se mi řvát. PŘESTAŇ!
Já nechci slyšet další urážky,
lež, pravdu, nic! Opravdu spolu
nemáme jiné téma? Ne? Tak to
promiň. Jestli si chceš postěžovat, existuje spousta jiných lidí,
kteří se k tvému názoru rádi
přidají. Já mezi ně nepatřím.

boly. Ale ta představa je sama o
sobě hrozná.
Je to absurdní. Ale v dnešním
světě -a proč hned za všechno
obviňovat dnešní svět, podle
mého názoru se to děje pořád a
všude- masek, člověk nikdy neví. Občas bych si snad přála
umět číst myšlenky.

Čím víc se ocitám v přítomnosti takových lidí, tím víc si
myslím, že se to týká i mě.
Vlastně nejhorší je to, když si
Protože je kolem tolik příklapředstavím, že člověk, se ktedů masek a mých obav…
rým mi je vážně dobře, říká, že
Že ten, kvůli kterému se směju, se
by se mě nejradši zbavil. Že by
kvůli mně mračí. ■
byl nejradši s někým jiným. Ale
já bych s nikým jiným být ani
Kateřina Zemanová
nechtěla, protože právě s ním je
mi nejlíp! Já vím, že to je zvláštní, že to jsou vlastně jenom blá-

