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ZDARMA

NEJSI TAM , KDE PRÁVĚ JSI

Jeden mladý muž se ptal svého duchovního otce, proč nedokáže žít v klidu a pohodě. Duchovní otec mu řekl: Nikdy nebudeš
klidný a nenajdeš pokoj. V zimě totiž netrpělivě myslíš na to, až přijde jaro. O velikonocích myslíš na polní práce v létě. Když
pracuješ, myslíš na to, kdy práce skončí a až
přijde doba odpočinku, děsíš se toho, kolik
práce tě čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde
právě jsi, ale jsi vždy někde jinde.
A tak prosím, užívejte si tady a teď nádherného přicházejícího jara a nemyslete již na
zimu, která pomalu předává vládu...■
podle Tomáše Špidlíka

D ĚNÍ V ČAJOVNĚ
„Notre Dame“
Richard Pachman
Setkání se
skladatelem,
malířem, spisovatelem a
zpěvákem Richardem Pachmanem. S
jeho pohledem na svět, s
jeho knihami a hudbou.
Povídání a autorské čtení (nejen z knihy
Notre Dame) budou doprovázet písně.

12. 4., 18:00, 100 Kč

Na skok do Vietnamu
Zdeněk Nepustil
Poutavé vyprávění o
vietnamské
přírodě, čaji
a lidech
spojené s
degustací vietnamských
čajů a kávy.
24. 5., 18:00, 100 Kč

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

Podmínkou
je doklad s
Výstava v čajovně
uvedeným
po celý duben:
Díla žáků 1.zš pod ve- datem narození
dením p. Křivánkové (21.3. - 20.4.)
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D ETOXIKACE POMOCÍ LÉČIVÝCH KRYSTALŮ
Máme za sebou první jarní den,
ale na jaro to venku moc nevypadá. I
tak ale naše biologické hodiny jaro
cítí a tiše volají po celkové očistě.
Bylinnou detoxikaci jsem popsala
v našem březnovém čísle časopisu
"Mezi šálky" (doporučuji si tento
článek přečíst na
www.cajovnamikulas.cz).
Teď bych vás chtěla seznámit s
detoxikací organismu pomocí
léčivých krystalů.
Pokud jste navštívili Čajovnu,
nebo jste viděli náš stánek na farmářských trzích v Lounech,
možná jste zaznamenali sáček s
barevnými kameny s názvem
„Čakrová sada pro výrobu krystalické vody“.
Abych vám k této sadě mohla
říct pár slov, začnu se zvláštním
slovem ČAKRA.
Čakra je energetické centrum v
našem těle. Těchto čaker máme
7, ale ještě se k nim připojují dvě
tzv. vyšší čakry. Každou čakru
v našem těle ovlivňuje barva. K
té je přiřazen krystal, který čakru
aktivuje a vylaďuje její správný
směr, tak aby energie byla kladná, pozitivní a uzdravující.
1. čakra = zemská čakra
Barvy: hnědá až černá barva
Krystaly: hematit, turmalín,
hnědý jaspis a záhněda
Po zdravotní stránce jsou tyto
kameny vhodné na křečové žíly,
bolesti kolen, kotníků.
Kameny je vhodné nosit u sebe, aby přebíraly naše bolesti a
zároveň nám předávaly svojí léčivou energii.
2. čakra = základní
Barvy: červená a oranžová
Kameny: červený jaspis, červený
ohnivý achát, karneol a
oranžový kalcit

Zdravotně tyto kameny ovlivňují kyčle, ženské orgány, ledviny, konečník, prostatu a močový
měchýř.
3. čakra = Solar plexu.
Barva: žlutá
Krystaly: jantar, žlutý kalcit a
citrín
Žlutá je barvou tepla, léčí žaludek, slinivku, játra, žlučník a
slezinu.

hlasivky, krční mandle a krční
páteř, ramena.
6. čakra = 3. oka, čelní čakra
Barvy: temně modrá až fialová
Kameny: lápis lázulí a ametyst
Po zdravotní stránce jsou tyto
krystaly vhodné na migrény,
bolesti hlavy, uší, očí, podporují
myšlení a jsou velice vhodné pro
autisty a hyperaktivní děti.
7.čakra = čakra korunní.
Kameny: křišťál
Korunní čakru bychom měli
udržovat v klidu, uzavřenou.
Všichni máme dané úkoly, které
máme řešit zde na Zemi, neměli
bychom si zahrávat s temnotou,
zlem, pomluvami, opouštěním
fyzického těla... To se opravdu
nevyplácí.
Sada, kterou máme v Čajovně
k prodeji, obsahuje 7 krystalů.
Dávají se do vody a po 20 minutách se voda může pít. Má skvělou chuť, dodá vám energii,
srovná všechny čakry a také dodá důležité minerály v přírodní
podobě. Jelikož vám urovná
energii v orgánech, pak samozřejmě podpoří detoxikaci
organismu.
Nemocné orgány vyloučí do
krve veškeré škodliviny, které
potom vylučovacími orgány odeženeme z těla pryč. A ještě malý
bonus pro dámy a ekzematiky:
voda je vhodná na obličej, jako
pleťová voda. Ekzematikové jí
mohou potírat postižená místa.
Na jarní detoxikaci je ještě
skvělá ajurvédská masáž. Její popis
si ale nechám na příště, abyste se
měli na co těšit.

4. čakra = srdeční
Barvy: základní barva je růžová barva lásky a citů, druhá barva je
zelená. Symbolizuje radost, jaro,
zrození.
Krystaly: růženín, růžový achát,
růžový rhodochrosit, livín,
zelený jaspis a malachit.
Pokud nemáme v pořádku
srdeční čakru, nedostává se nám
lásky, trápí nás onemocnění srdce, ale i hrudní páteř, plíce a
špatně se nám dýchá.
5. čakra = krční čakra
Barva: modrá
Krystaly: sodalit, modrý křemen,
celestýn, angelit a tyrkys
Čakra symbolizuje komunika- Přeji všem konec té dlouhé zimy :-)
Petra Vernerová
ci. Po zdravotní stránce ovlivňuje
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RENESANČNÍ RICHARD PACHMAN
O zpěvákovi Richardu Pachmanovi prohlásila spisovatelka Jenny Nowak, že když pán Bůh rozdával talent,
Richard šel nejméně třikrát. Musím jí dát za pravdu. Nejenže Richard oplývá nádherným hlubokým hlasem, skládá překrásné skladby, ale také maluje a píše knihy.
Po tragickém úrazu, kdy omylem vypil louh, se jeho
život obrátil naruby. Jeho tvorba je nyní naplněna velkou
duchovní hloubkou a životní moudrostí.
Naše čajovna má tu čest, že může tohoto výjimečného
zpěváka a spisovatele přivítat 12. dubna v 18 hodin.
Richard bude číst ze své poslední knihy Notre Dame
a zazpívá své nádherné písně.
Lenka Zemanová

D OBRÁ RADA
Bolesti hlavy
 Bolesti hlavy často ustoupí, když se odplaví jedovaté látky z těla. Petrželová šťáva vyloučí zplodiny
látkové výměny.
 Nebo – dáme vařit asi na 5 minut 1 lžičku kozlíku lékařského
a necháme 20 minut louhovat. Pijeme ho dle potřeby, nejlépe
teplý.
 Další rada – uvařte do menšího šálku silnější černou kávu. Nechte chvíli vychladnout a do šálku
s kávou vymačkejte všechnu šťávu asi z poloviny menšího citrónu. Zamíchejte a rychle vypijte. Na
chvíli se položte a bolest odezní.

Jana Faixová

A NDĚLSKÉ KAMENY : KŘIŠŤÁL
Křišťál je ztělesněním světla, esencí očistné, léčivé
energie. Dokáže do sebe vstřebat negativní energii.
Při meditaci je průvodcem naší duchovní cesty.
Čistí auru, nabíjí nás silou přírody a uklidňuje nervy.
Drúza křišťálu působí proti patogenním zónám a
záření z počítačů a dalších elektrospotřebičů.
Léčí oběhové a dýchací potíže a podporuje imunitu.
Lenka Zemanová
Uteklo vám některé z čísel? Kompletní archiv najdete na našich stránkách www.cajovnamikulas.cz
Navštivte i Zápisník čajovníka, kde na vás čekají další zajímavé články.
Zveme vás také na náš Facebook: Čajovna U sv. Mikuláše.
Najdete ho na www.facebook.com/cajovnausvmikulase

Okoukněte naše Facebookové stránky! :)

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
Budeme moc rádi za jakoukoli kritiku nebo
připomínky.

K OMPLEKTNÍ

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 40 druhů kvalitních čajů, výbornou čokoládu, skvělou kávu, nejrůznější mňamky, bylinářskou poradnu,
poradnu s Bachovými esencemi, 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

ARCHIV NA:

WWW. CAJOVNAMIKULAS. CZ

REÁLNÝ ŽIVOT ČLOVĚKA
JE ČASTO ŽIVOT,
KTERÝ JSME NIKDY NEVEDLI.
Oscar Wilde

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

Na tomto čísle spolupracovali:
texty: Lenka Zemanová, Petra
Vernerová, Kateřina Zemanová,
Jana Faixová
obrázky: Šimon Pečenka,
Jiří Zeman
Fotografie: wikipedia.cz,
Eva Fialková, archiv Richarda
Pachmana

DENÍČEK: JAK JSME KRESLILI I.
21. 3. 2013
Ty slova znějí zvláštně. Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Co si pod tím mám představit?
Byla jsem prostě zvědavá. Chtěla jsem zjistit, co to
vlastně znamená a jak to může být tak „zázračné“.
Viděla jsem obrázky lidí, kteří kurz absolvovali. A
vážně – malovali jinak.
Pak už jsme byli v čajovně, před námi papír a
tužka. A začali jsme kreslit. Ale daleko jiným způsobem, než bych očekávala. V podstatě jsme
„kopírovali“ předlohu – čárku po čárce. Dokud
jsme kreslili jenom nějaké čáry, tak to bylo dobré.
Ale jakmile jsme začali poznávat, že vlastně kreslíme ruku, hlavu, oči… Tvary se nám začaly rozpadat. Mozek si pod těmi slovy představil něco svého a nezapadalo to do celkového obrázku.

obrázek J. Zem
an

a

předloha
Picassa

První obrázek za námi – a přiznáváme, to
bychom asi normálně nenakreslili. Jsou tu detaily,
které se nám nepovedly, ale jako celek to vypadá
vlastně docela dobře.
Nakreslili jsme ještě pár věcí. Hodiny pak ukazovaly 19:00. A já jsem nemohla uvěřit, že jsme tu
byli dvě hodiny! Vážně, bez jakékoliv nadsázky a
ohraných frází, se mi to zdálo jako deset minut.
No jo, čas vážně běží, ale že až takhle rychle?

A co příště? Základy stínování.
Domácí úkol: nakreslit jezdce na koni nebo baletku.
Jdu na to! :-)
Kateřina Zemanová

