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ZDARMA

T AK JAK JSTE PROŽILI
V ÁNOCE ?
Jaké nejkrásnější vánoční dárky jsme my z redakce, kdy dostali, se dozvíte v naší anketě. Začíná
nám nový rok 2014 a tak jsme Vám připravili předpověď, jaký pro nás tento rok bude. Určitě takový,
jaký si ho sami uděláme. Je na nás, jakou cestu si
zvolíme, jestli cestu strachu a temnoty nebo cestu
světla, lásky a pomoci druhým.
V čajovně pro vás na tento rok chystáme spoustu
překvapení, akcí a přednášek. Pozvali jsme velmi
zajímavé hosty: čajového mistra Vojtěcha Mistra,
buddhistu PhDr. Jiřího Holbu, spisovatelku Jenny
Nowak a spoustu dalších. Po dlouhé době nás veřejně opět navštíví exorcista Milan Doležal. Takže
se máte určitě na co těšit!
NA DALŠÍCH

Krásný nový rok 2014, naplněný láskou,
pohodou a pevným zdravím vám přeje
Lenka Zemanová

P ŘIJĎTE DO ČAJOVNY NA ...
Peru s batohem
na zádech
Řeč
těla
Eva Valentová
Květuše
Hochmalová
Poutavá
cestopisná
8.
11., 18:00,
100 Kč
přednáška
o místech,
Napětí z Vánoc a drahé
která
běžný
turista
kameny
nenavštíví ani nezná.Ja-

10.1.,
18:00, 100 Kč ,
na
Sedlmajerová

Tajemství čaje
a čajový
obřadpomoci
–
Jak
nám mohou
Vojtěch
Mistr
drahé kameny k
Čajový
předváobřad—
noční
pohodě.
umění
jak
správně
připravit a
vychutnat čaj.
6.12.,

17. 1., 18:00, 100 Kč

Vědma a kartářka
Marta100 Kč
18:00,
Gřundělová
Vánoční
souzVýklad karet,
nění
Ivana
čištěníRea,
čaker,
Alena
Pekařodiagnostika
vá
zdravotního
Vánoční a keltstavu, čištění
ské písně se zpěvem a
prostorů, odvádění přeharfou.
vtělených duší.
14.2., od 9:00 do 16:00
nad čajovnou
Objednávky v čajovně
(415 652 164)
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Výstava po celý leden: Stacionář Louny—Art Brud
Helena Kovářová—přednášející Přednášky: studenti a důchodci—vstupné 50Kč

DÁREK?
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„Masáž na unavené sva-

C O NÁM POVÍDAJÍ HVĚZDY PRO ROK 2014
V pátek, dne 31. ledna roku 2014

vat. Proto už je konečně potřeba

vstoupíme po šestkovém roce vod-

rozvíjet vlastní individualitu,

ního Hada do roku dřevěného Ko-

nezávislost, sebedůvěru a osobní

ně a vládnoucím prvkem bude

sílu.

vzduch a oheň.
V roce 2014 vstupujeme

Ve středu, dne 16. července roku
2014 přestoupí na další rok plane-

do vibrační energie čísla sedm,

ta Jupiter do ohnivého znamení

takže tento rok je sedmičkový.

Lva. V souhvězdí Lva Jupiter setr-

Sedm zářících hvězd nás učí samo-

vá do 11. srpna roku 2015. Zdroj

statnosti a bude nás provázet obdo- ohně a světla nás obdaří silou
bím, kdy si mnohem více začneme

vlastního života a přijmutí vlastní

uvědomovat svoje pravé, cítící a

odpovědnosti za vše, co uděláme.

Jen na nás záleží, kterou si zvolí-

samostatně myslící „Já“. Budeme

Nepůjde o souhru náhod, ale vše

me. Ať tak, jako tak, budeme pře-

navazovat opravdové partnerské

bude záležet jen na nás, jak se za-

konávat složité překážky, které

vztahy, dobrou zkušeností pak
bude, abychom se v mezilidských

čneme seberealizovat, jak budeme nám přinesou takové odměny, jarealizovat svůj potenciál a ukáže- ké si zasloužíme.

vztazích dokázali o své bohaté

me svůj talent, jak využijeme na-

citové zkušenosti podělit s ostatní- bízenou příležitost, anebo jestli
jen usneme ve své dosavadní formi.
Sedmý astrologický dům je elementem partnerských vztahů, pra-

mě.

Takže nás v roce 2014 čeká docela
mazec :)
Mějme hravý a přístupný postoj
k životu. Pracovně se spoléhejme

Nesmíme ani opomenout, že také raději sami na sebe a hledejme

covních kontaktů, kolektivu, uzaví- od středy, dne 5. března roku 2014
začíná svůj vliv vysílat Černá luna.
rání smluv a životního pojištění a

svůj vlastní potenciál a rozvíjejme
schopnosti, co můžeme ve svých

Co více dodat? Bohyně Lilith nám

životech dělat, tvořit a kterým

Je důležité, abychom nikomu

ukáže cestu dvou světů: cestu stra-

směrem se můžeme vydat. Nespo-

nedovolili manipulovat a ovládat

chu a temnoty a cestu světla. Je to

léhejme a nebuďme závislí na

náš život a abychom nic neočeká-

jako v pohádce, viďte...:) Můžeme

vali od společnosti. Kdo z nás bu-

si zvolit cestu svobodného podni-

druhých.
S láskou, s úctou, světlem a s Anděly

de něco očekávat od společnosti,

kání, uznání a slávy, cestu tvoři-

bude vnitřně svázán starými téma-

vosti a kreativity, cestu hazardu a

hvězd vám přeje vaše astroložka,

ty, temnou stránkou strachů, bude

honby po slávě a penězích, anebo

terapeutka a kartářka Jitka Bártová,

omezován a nucen se přizpůsobo-

cestu lásky, dětí a nového početí…

vyrovnáváním karmických účtů.

ly“
L ÉČIVÁ SÍLA KAMENŮ
: H EMATIT
O jeho pomoc můžeme poprosit při: onemocnění kloubů, páteře,
bolestech žlučníku a žaludku,
některých ženských onemocněních, problémech s prostatou
Je kamenem: blahodárným na srdce, krev, tvorbu krve a
krevní oběh, dodávajícím železo do krve
Chrání: ženský princip u žen, které jsou vystaveny špatným vlivům; dům a domov.
Nabíjí se: měsíční energií a také na nepřímém slunci.
Jana Sedlmajerová

rok 2014 plný poznání a rozsvícených

www.povidanishvezdami.cz.
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„Masáž na unavené sva-

V ÍM , ŽE TO ZNÍ NEUVĚŘITELNĚ ...
Jste vyhlášená vědma a kartář-

rá dokáže odhalit jak psychické,

ka, jak dlouho už děláte tuto
tak tělesné potíže.
práci?
S jakými problémy se na Vás
První „krůčky“ jsem dělala jako můžeme obrátit?
docela malá holka. Bylo mi 11
V současné době se věnuji hlavlet, když jsem začala vnímat
ně otázkám zdraví, odvádění
práci svého tatínka a jeho sestry, duší do světla a čištění prostorů
kteří se věštěním a léčitelstvím od negativních jevů. To by bylo
zabývali.

ale na hodně dlouhé povídání.

Od svých 13ti let jsem začala

Pomáhám také s partnerskými

s výklady karet a učila se i další

a rodinnými vztahy. Tato oblast

techniky. Nyní již 20 let pomá-

je v současné době nejžádanější.

hám lidem samostatně a

Dovedu také předpovědět,

v posledních letech profesionál- kdy se zlepší vaše finanční situně.

ace.

Po kom jste zdědila schopnost
věštit?
Své schopnosti mám zřejmě po

mi je předával a já jsem je přijí-

vých energií a od zapomenu-

mala. A to i mimosmyslově.

tých duší. Ty mohou způsobo-

Jaké používáte při výkladu kar- vat mnoho zlého. Duše můžou
strašit i děti. To mám dokonce z
ty a další pomůcky?
Jsem schopna používat karty
vlastní zkušenosti. Já buď do
tarotové, andělské a mariášové. prostoru osobně přijdu a uděMoje oblíbené jsou karty anděl-

lám určitý „čistící“ rituál, nebo

ské. K určení odpovědí na otáz-

to samé udělám na dálku. Vím,

Mojí nejoblíbenější technikou

tého prostoru, záleží to na několika faktorech. Zjednodušeně se

Umíte také vyčistit energeticky dá říci, že čas potřebný
k vyčištění prostoru je přímo
prostory domů, obchodů. Jak

takové čištění probíhá a jak je
svém tatínkovi. Ten se touto čin- časově náročné?
ností zabýval téměř 50 let a měl Ano. Dokonce se to dá dělat na
obrovské zkušenosti. Postupně dálku. Prostory čistím od škodli-

ky používám také kyvadlo.

Co se týče doby vyčištění urči-

úměrný k jeho velikosti a míře
negativní energie. Může to trvat
hodinu, ale také několik hodin .
Jaký bude podle karet rok
2014?
Obecně se to říci nedá. Je to pro
každého (osoby, sdružení, firmy…) individuální. Museli bychom to opravdu probrat a zjiš-

ťovat osobně a jednotlivě.
Nicméně přeji vám všem, aby se
vám dařilo dobře a abyste byli

že to zní neuvěřitelně, ale někte- spokojeni zejména v osobním
životě.
ří lidé tyto schopnosti mají.

je však automatická kresba, kte- Ale—jsou to pouze vyvolení.

ly“
D OBRÁ RADA : Z ÁCHRANA
ROSTLINY
Je-li vaše pokojová rostlina natolik vy-

prahlá, že není schopná přijmout vodu,
postavte ji do kbelíku s vodou – dokud
z ní nepřestanou vystupovat bublinky
vzduchu.
Jana Faixová

Do
100
ml
ma-

Marta Gřundělová
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R OK 2013 V ČAJOVNĚ

ly“

Uršula Kluková—herečka

Jenny Nowak— spisovatelka

Zdeněk Nepustil—cestovatel

manželé Marešovi—koncert

Richard Pachman—zpěvák, spisovatel, malíř

Dana Sovová—kurz kreslení

ŠÁLKY

S TRÁNKA 5

Václav Vít—léčitel

Ivana Lesná—zpěvačka

Helena Kovářová—léčitelka

Recepty:

M EZI
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Květa Fialová—herečka

Alena Pekařová—harfenistka

Kamila Moučková—moderátorka

Petr Krejčí—cestovatel
...a další (neuveřejněni kvůli nekvalitním nebo chybějícím fotografiím)
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„Masáž na unavené sva-

V ODA VERSUS
C OLA
ly“

Každý nápoj má nějaká pro a proti.  Syrový
Dali byste si raději sklenku vody,
steak z hoanebo tři deci Coly? Jak ve srovnání
vězí kotlety
vycházejí tyto
je po dvou

cisternách proto vyžaduje speci-

dva nápoje?

vozů.

VODA je,

dnech máčení v Coca

ální odolné materiály. Distributoři Coly ji 20 let využívají k čištění motoru svých nákladních
Na závěr tedy opět otázka:

jak se podle

-Cole při-

Dáte si raději sklenku vody,

následujících

praven ke

anebo tři deci Coly?

údajů zdá,

konzumaci.

nezastupitel-

 Na čištění

ná.

toalet: na-

 Tři čtvrti-

lijte ple-

ny Ameri-

chovku

čanů trpí

Coly do

chronickou dehydratací, stej-

záchodové mísy a nechejte

ně jako polovina světové po-

hodinu působit, pak splách-

pulace.

něte. Kyselina citrónová, ob-

 Už jen slabá dehydratace při-

tom snižuje výkon organis-

sažená v nápoji, odstraní
všechny skvrny z porcelánu.

mu nejméně o 3% a nedosta-

 Potřebujete odstranit rezavé

tek vody je nejvážnější příči-

skvrny z chromového náraz-

nou únavy.
 Výsledky výzkumu dále do-

kazují: 8-10 vypitých sklenek
vody denně výrazně uvolňuje záda a 80% postižených
přímo uleví od bolestí.
 Vypití pěti sklenek vody den-

ně snižuje riziko rakoviny
tlustého střeva o 45%, riziko
rakoviny prsu o 79%.

si vodu s krystaly.
Do skleněného džbánu vložte
určené kameny, předem důkladně očištěné. Zalejte vodou a

nechte
20 minut působit.

 Ošetření zarezlého šroubu:

Tato sada obsahuje:
několik minut nechejte půso-  Křišťál – podporuje krevní
bit hadřík namočený v Cole.
oběh

 Jak se zbavit mastnoty na ob-  Ametyst – detoxikuje a nasta-

lečení? Vylijte obsah plechovky Coca-Coly do pračky a
přidejte prací prášek nebo
saponát. Stejný postup po-

Ovšem i světoznámá limonáda

může i při mytí automobilo-

No. 1 COCA-COLA má svá

vých skel.

Aktivní složkou Coca-Coly je
kyselina fosforečná s pH 2,8.

bou vozí dálniční hlídky 8

Tato chemikálie rozpustí kovo-

litrů Coca-Coly za účelem

vý hřebík během čtyř dní! Pře-

odstranění krve z vozovky

prava koncentrátu Coca-Coly v

po vážných bouračkách.

nat na vynikající vodě, připravte

sí natrhaných kousku alobalu Sadu krystalů můžete zakoupit
a Coca-Coly.
u nás v čajovně.

pít dostatek vody?

 V mnoha státech USA s se-

Chcete-li si doopravdy pochut-

Získáte
níku vašeho luxusního vozu? lahodDrhněte postižené místo smě- nou, osvěžující vodu.

Už víte, proč byste denně měli

plus:

Krystalová voda

vuje vnitřní klid
 Růženín – podporuje srdeční

činnost
 Sodalit – aktivuje logické

myšlení
 Žlutý a oranžový kalcit –

zlepšuje trávení a zpevňuje
kosti
 Zelený avanturín – posiluje

zrak a uklidňuje
Václav Vít, vaclav-vit.cz
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P ŘÍBĚH ČAJE III. DÍL : ČAJ A ZDRAVÍ
„Pojď dál,“ v laboratoři seděl starý

se musel upít k smrti 30 šálky

pán s brejličkami. „Tak tohle je náš
hlavní výzkumník čaje - Oliver,“

čaje za den a ten druhý 30 šálky

Není divu. Čaj se už od pra-

kávy. Ovšem skončilo to tak, že

dávna přimíchává do nápojů ne-

ukázal na toho stařečka.

oba nakonec přežili pokus i své-

smrtelnosti, které nechtěně otrá-

ho krále.“

vily víc, jak jednoho císaře.

„Posaď se. Vždycky, když mi
sem vedou někoho nového,
vzpomenu si na takovou příhodu: Byl pozdní večer roku 1980.

šestnáctý den.

„Pane, můžu se vás zeptat…

Troufnu si ale říci, že čaj nebyl

Jak to, že vypadáte tak dobře?“

ten smrtící faktor - jak jsme se

„No to víš. Rakovinu jsem nikdy přesvědčili u octomilek.
V jedné restauraci na Tchaj-wanu neměl, protože téměř denně piju
A víš, co mi přijde neuvěřitelměli všichni hosté značné potíže alespoň 4 šálky zeleného čaje
né? Kočovné kmeny
po požití zkažených garnátů. Až (hlavně Lung Ching). Například
na jednoho muže! A co myslíš… v Japonsku se kouří hodně cigaByl to vášnivý konzument čaje!

Dokonce i lékař Ludvíka XIV.

v Mongolsku a celé Střední Asii
konzumují obrovské množství

ret, ale co je zajímavé, rakoviny

čaje, který je pro ně jediným

plic je tam o 40% méně než

zdrojem vitamínu C. Jejich stra-

byl velký zastánce čaje. Používal v Americe. Čaj působí proti raho k léčení Ludvíkových migrén. kovině plic, žaludku, kůže, prsu,

va se totiž skládá pouze z masa a
mléčných produktů. Ale přesto

Ale pojďme od začátku…Myslíš, slinivky, střev a prostaty.
netrpí kurdějemi a podobnými
že čaj obsahuje kofein?“
Zuby mám také, řekl bych, do- nemocemi, které bývají způsobe„No… čaj obsahuje tein,“ začal
ny nedostatkem vitamínu C.“
cela dobré. To je tím, že zelené
mladík nervózně.

„To máš v podstatě pravdu. Čaj
obsahuje kofein - jen mu někdo

čaje obsahují hodně fluoridu.

„Mám ještě takovou troufalou

Denní dávka by měla být 3 mg

otázku. Může být čaj škodlivý?“

(což obsahují asi 2 šálky silného
„To víš, že může. Budoucím a
říká tein. Je ho ale asi o polovinu čaje). Jedna čínská pasta Xia Balkojícím maminkám bych doporuméně než v kávě. U kávy funguje tu obsahuje 2% čaje a prý funguje
čil maximálně 2 šálky za den. Je
ihned, ale jak jsi rychle bdělý, tak lépe proti zubnímu kazu než
to kvůli kofeinu, který dítěti netaky rychle spíš. U čaje je vrchol ostatní.
dělá moc dobře.
soustředěnosti asi po 15-45 minu- Nemocný také moc nejsem,
Taky osoby s nepravidelným
tách. Po šesti hodinách už účinek protože polyfenoly v čaji zvyšují
srdečním rytmem by si měli dáprakticky vůbec necítíš. Nejvíce počet bílých krvinek „bojovníků
vat pozor. No a lidé
kofeinu je v černém čaji. Taková proti infekcím“. A tak piju jasmís žaludečními vředy také. Čaj
normální dávka kofeinu na den nový čaj a Pu-erh.
totiž stimuluju vylučování žaluje 200-250 mg, což jsou asi 2 šálky Sem tam si dám oolong, který
dečních šťáv. A co platí pro
kávy a 4-5 šálků černého čaje.
mě pomáhá držet relativně štíh- všechny… Nikdy bych s čajem
Měřítko si můžeš udělat takto:
lého (společně s třemi šálky Pu
nezapíjel léky! To by vážně ne1 šálek černého čaje = 1,5 šálku
erhu denně). Oolong bojuje také muselo udělat dobrotu.“
oolongu = 3 šálky zeleného čaje. proti infarktům, mrtvicím...

S—sever

V—východ

Z toho plyne, že čaj napomáhá
No a co se týče stárnutí…
bdělosti, soustředění a urychluje Velice se mi líbil jeden pokus
reakce.
s muškou octomilkou. Ta, která
V minulosti za krále Gustava
pila jasmínový čaj se dožila čtyřiIII. byly velké spory mezi milov- ceti dnů. Ale ta, která pila jenom
níkem čaje a kávy. Nakonec obě- vodu, skončila daleko dříve - už
ma uložili trest smrti. Ten první

zpracovala Kateřina Zemanová, s pomocí knížky Čajové minimum a internetu

Přidejte se na 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.
Otevírací doba:
Po—Pá: 10:00 –17:30
Telefon: 415 652 164
E-mail: cajovna@arsys.cz
Facebook: Čajovna U sv. Mikuláše

Tak a teď jste na poslední stránce tohoto „časopisu“.
Přes všechny ty informace o čajích, bylinkách, kamenech… pořád
jedna chybí. Ta o čajovně. Takže...
Jméno: Čajovna U svatého Mikuláše
Co nabízím: přes 40 druhů kvalitních čajů, výbornou čokoládu, skvělou kávu, nejrůznější mňamky, vodní dýmku, čaje a
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
Každá návštěva mně a čajovníkům udělá radost! :)

Čajovna U sv. Mikuláše

ČÍM JSME, JE DAR, KTERÝ
DAL BŮH NÁM. T O, ČÍM SE
STANEME, JE NÁŠ DAR BOHU.

STAŇTE SE FANOUŠKY
NAŠICH
FACEBOOKOVÝCH
STRÁNEK A DOZVÍTE
SE VŠECHNY NOVINKY
JAKO PRVNÍ!
A NAVÍC DALŠÍ
INFORMACE ZE
ZÁKULISÍ ČAJOVNY :-)
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