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ZDARMA

P ROSTĚ BY SE NÁM MĚLO LÉPE DÝCHAT !
Vážení čtenáři,

mistra alikvotního léčivého zpěvu Karla Marino-

vítám Vás v Novém roce 2015. Tento rok by

va a dámu, která se zabývá šamanstvím paní

podle astrologů měl

Folprechtovou.

být rokem klidu a vy-

I v našem mi-

rovnání. Měla by se

ničasopise máme

zlepšit ekonomická

pro Vás připra-

situace, zvýšit zaměst-

vené nové rubri-

nanost, prostě už by

ky - léčivý her-

se nám mělo lépe dý-

bář Hany Jánské,

chat. Naše čajovna

seriál o parazi-

chce také přispět k

tech - nejen těch

Vaší pohodě, a proto

fyzických a také

jsme na letošní rok připravili velmi zajímavé ak-

další novinky v přírodní medicíně. Rovněž se

ce a přednášky. Pozvali jsme ing. Pavla Pavla,

dozvíte vše o čajové kultuře a zajímavých čajích

který nám objasní záhadu Velikonočních ostro-

z naší čajovny.

vů, máme nachystané přednášky, kde se dozvíte
jak si sami zlepšit své zdraví. Pozvali jsme také

Tak si nový rok užijte v klidu, pohodě a ve zdraví.
Lenka Zemanová

A KCE V ČAJOVNĚ
Jak pomoci sám sobě
Květuše Hochmalová

Velikonoční ostrovy
ing. Pavel Pavel

Jak pomoci sám sobě,
když už léky a bylinky
nezabírají.

Odhalení záhady soch
na Velikonočních
ostrovech.

16.1., 18:00, 100 Kč

6.2., 18:00, 100 Kč

Japonsko—země plná
paradoxů
Eliška Vondrová
a Kayoko Tokita
O Japoncích, jejich zemi
a kuchyni.

Alikvótní zpěv
a jeho léčivá síla
Karel Richard Marinov

21. 1., 18:00, 100 Kč

Koncert mistra alikvotního léčivého zpěvu.
19.3., 18:00, 100 Kč

Přednášky: studenti a důchodci POUZE 50 Kč

Výstava v čajovně po
celý leden:
Eva Sklenková—
obrázky pro radost
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I RIDOLOGIE — VIDÍM TI TO NA OČÍCH
Iridologie neboli irisdiagnostika je diagnostická metoda, s
jejíž pomocí se určuje zdravotní
stav z oční duhovky. Vychází z
předpokladu, že oko je očním
nervem propojeno s mozkem a
ten tam nahrává informace o
našem zdravotním stavu. V duhovce můžeme najít prohlubně,
vyvýšeniny, skvrny i barvy.
Historie
První písemné doklady o diagnostice z očí pocházejí ze Starověkého Egypta. Tato metoda
se rozšířila i do Babylonu, Tibetu a Indočíny. První písemný
doklad z Evropy pochází z roku
1690 a jeho autorem byl Filip
Meyens. Hlavní osobností, která
se zasloužila o rozvoj irisdiagnostiky byl Ignatz von Pezcely,
který se narodil v roce 1826 v
Maďarsku. Jako chlapec měl
sovu. Ta si zlomila nohu a on si
všiml v jejím oku tmavého
proužku. Když se noha začala
hojit, proužek zesvětlal. Velice
ho to zaujalo a začal její oči
zkoumat. Později se z něj stal
homeopatický lékař, který měl
možnost zkoumat oči svých pacientů a v několika případech
dokonce své diagnózy potvrdil i
pitvou. V dnešní době se iridologie používá po celém světě.
Diagnostika
Nejsnadnější část diagnostiky, kterou zvládne i laik, je diagnostika podle barev. Základní
barva očí je pouze čistě modrá
nebo hnědá. Pokud jsou oči zelené nebo třeba šedé, tak to znamená, že přes základní barvu se
nám přidala ještě jiná barva,
která způsobila přebarvení.

A co které barvy znamenají?
Když máte v očích
, může to znamenat sklon
k zácpám nebo oslabení ledvin
(záleží, kde se barvička nachází). Oranžová barva nám signalizuje nedostatečnou tvorbu trávicích enzymů od slinivky nebo
kolísavou hladinu cukru v krvi.
Hnědá barva značí potíže s játry
nebo se žlučníkem. Může to být
genetické oslabení, záležitost
vrozená nebo získaná
(žloutenka, mononukleóza, alkohol, drogy, otrava apod.).
Bílá barva značí překyselení
těla, sklon k zánětům a béžová
může naznačovat potíže se štítnou žlázou.
Existují různé metody vyšetřování – někdo se dívá do očí
pomocí baterky a lupy. Já dávám přednost vyfocení očí. Fotografie potom stáhnu do počítače, kde je zvětším a díky tomu
jsou krásně vidět jednotlivé detaily. Tato metoda se mi zdá
lepší i proto, že se fotografie dají
archivovat. Když po nějaké době přijde klient na kontrolu,
můžeme porovnat staré snímky
s novými a snadno zjistit, co se
změnilo.

neprojevily a zatím o nich nevíme. Na tato místa můžeme začít
včas preventivně působit různými přírodními prostředky a k
žádné nemoci nakonec ani nemusí dojít. Důležité také je, že
tato diagnostika hledá příčin
nemocí a ne jen jejich příznaky.
Pokud vyléčíme příčinu, nemoc
už se nevrátí. Pokud se rozhodneme léky pouze maskovat příznaky, musíme už tyto léky brát
neustále (viz léky na bolest). Je
to tak proto, že naše tělo se nám
snaží stále znovu a znovu signalizovat, že něco není v pořádku.
Tyto signály bychom měli brát
vážně a snažit se zjistit, co nám
tím naše tělo chce sdělit. Je to
jako taková kontrolka v autě,
které bliká a ukazuje, že je potřeba něco opravit, vyměnit olej
nebo dotankovat benzín. Jakékoliv bolesti, vyrážky nebo třeba únava mohou být znamením,
že je potřeba něco změnit, uzdravit nebo trochu zpomalit a
udělat si čas sami na sebe.
Proto prosím poslouchejte svá
těla a věnujte se svému zdraví. Nesnažte se jen potlačovat příznaky.
Hledejte příčiny, svá slabší místa
posilujte bylinami, jezte zdravě,
cvičte a pravidelně se pročišťujte.
Ono se to mnohonásobně vrátí!
Hana Jánská

Iridologie je úžasná i tím, že
nám pomůže objevit naše slabší
místa, nebo různé zdravotní
problémy, které se ještě úplně

Kontakt:
telefon: 606 871 335, www.bylinyprovas.cz
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MED
Když jsem jako malá byla nachlazená, vařila mi vždy babička lipový
čaj s medem. Ještě teď mám na jazyku tu nádhernou, sladkou, medo-

nemocných diabetem, kožními

vou chuť.

finovaný cukr.

Med je totiž velmi staré, tra-

onemocněními, infarktem, gyne- na akátový med s vysokým obkologickými potížemi, kdy viní- sahem fruktózy, jejíž metabolikem bývá velmi často právě ra-

nativou cukru. Může se použít
které se využívá nejen k slazení, na slazení nápojů, jen je třeba,
ale i k léčení již tisíce let.
aby teplota nápoje byla do 60

med na:
 Nektarový – včelky ho při-

pravují z nektaru rostlin a
stromů, například z akátu,
lípy, levandule, slunečnice,
tymiánu.
 Medovicový – medovici zís-

zmus nevyžaduje inzulin.
Diabetici 1. typu – na inzulí-

A tak je med výbornou alter- nu závislém, by se měli medu

diční sladidlo našich předků,

Podle původu rozdělujeme

závislém. Doporučuje se zejmé-

jako potravině vyhýbat. Mohou

ho používat pouze v malých
dávkách (max. 2 lžičky denně

stupňů, pak se nezničí účinné

jako lék).

látky v medu. Lze také med po-

Léčebné účinky medu

užít na pečení a vaření.

Med má silný antibiotický

Většina účinných látek v me- účinek, který je zachován ještě i
du, asi 95 %, je tvořena jednodu- při ředění 1:60. Zároveň posiluje
chými cukry. Nejvíce je zastou-

obranyschopnost organizmu a

pena fruktóza – ovocný cukr a

zlepšuje činnost vnitřních orgá-

glukóza – hroznový cukr. V ma- nů. Podporuje trávení a zažívací
lém množství pak med obsahuje pochody. Zlepšuje a prohlubuje

kávají včely jako druhotnou

i cukry složitější. Díky obsahu

látku, která vzniká činností

cukrů je med rychlým zdrojem

spánek.
Je podpůrným prostředkem

hmyzu a mšic. Protože se me- energie.

při jaterních nemocech, používá

dovice objevuje nejčastěji na

se jako součást diety při infekční

lesních stromech, říká se to-

žloutence.

muto medu lesní.

Urychluje hojení ran a zvyšuje detoxikační schopnosti. Jeho

Doporučuje se používat med,

hojivých a antibiotických vlast-

vyprodukovaný ve vlastní zemi,

ností se používá při léčbě vředo-

protože není kontaminován

vé choroby žaludku, protože

bakteriemi ani ošetřen chemic-

ničí i obávaný helicobacter pylo-

ky, aby vydržel přepravu.

ri, který je v současné době

Med je úžasným sladkým
koktejlem zdraví prospěšných
látek. Velmi se liší od řepného
cukru, který je vlastně jen čistá
sacharóza, složitý cukr, neobsahuje žádné vitamíny ani minerály. Podle současných výzkumů,
bílý cukr, jehož spotřeba rok od
roku roste, má negativní dopad
na lidské zdraví. Narůstá počet

označován za původce tohoto
Med obsahuje vitamíny B1 -

onemocnění.

thiamin, B2- riboflavin, vitamin

Léčí virová onemocnění a

C a také minerály – draslík, fos-

katary horních cest dýchacích.

for, hořčík, vápník, zinek a žele-

zo.
Kvalitní med má kyselé pH

Běžná denní dávka medu pro

dospělé je 3 až 4 čajové lžičky,
pro děti do 10 let 1 mokka lžička

nižší než 4. Je vhodný i pro dia-

a pro děti od 10 let 2 čajové

betiky 2. typu – na inzulinu ne-

lžičky.
Lenka Zemanová

Čajovna U sv. Mikuláše

Mrkněte na naše Facebookové stránky! :)

Čajovna U sv. Mikuláše

Kde nás najdete?
Beneše z Loun 321
Louny

Otevírací doba:
Po 10:00 – 17:30
Út 10:00 – 17:30
St 10:00 – 20:00
Čt 10:00 – 17:30
Pá 10:00 – 20:00 (mimo přednášky)
So 9:00—11:00 (během trhů)
Telefon: 415 652 164
E-mail: cajovna@arsys.cz
Facebook: Čajovna U sv. Mikuláše

D ALŠÍ

INFORMACE NA:

WWW. CAJOVNAMIKULAS. CZ

"VŠECHNY KOPCE, POHOŘÍ,
VŠECHNY LOUKY A LESY JSOU
PŘIROZENÉ LÉKÁRNY."

Paracelsus

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
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,
Hana Jánská
obrázky: Eva Sklenková
fotografie: archiv, Hana Jánská

/CAJOVNAUSVMIKULASE

BYLINKOVÝ HERBÁŘ HANY JÁNSKÉ: ÚVOD
Jelikož mé články budou vycházet pravidelně, ráda bych
Vám nejprve přiblížila své chápání léčivých rostlin. Vnímám rostliny jako živé bytosti. Tak jako
my mají své pocity – radost,
strach i bolest. A stejně jako my
jsme každý jiný, tak i každá z
rostlin má různé kvality neboli
vyzařování.
Když si uvědomíme, že léčivé
rostliny nemají jen určité chemické složení, které se dá ověřit v
laboratořích, ale mají i své vibrace, tak pochopíme, že tím působí
také na naše energetická těla. Jejich energie nás prostoupí a je pohlazením pro duši. Proto neléčí
jen fyzické potíže, ale pomohou i
s naším psychickým rozpoložením.
Některé bylinky vyzařují jem-

né ženské vibrace,
jiné zas mužnost,
sílu, odolnost. Neznamená to, že
„mužské bylinky“
jsou vhodné jen
pro muže, ale mohou pomoci například ženám, které
mají nedostatek
sebedůvěry a odvahy. Co rostlinka vyzařuje, každý snadno rozpozná, když se na ní napojí, snaží
se jí procítit a vnímat. Podle toho,
která rostlina nás více či méně
přitahuje, také můžeme zjistit,
zda ji potřebujeme. Byliny, které
něčím uchvátí naší pozornost,
nebo nám rostou hned u domu či
na zahrádce na nás často přímo
volají: „Utrhni si mě! Jsem tu pro
tebe! Pomůžu ti s tvými zdravot-

ními problémy!“ Ale většina lidí
to bohužel neslyší. Proto se pokusme vnitřně ztišit, více se rozhlížet kolem sebe a pochopit, co
se nám příroda snaží říci. Když se
více napojíme na naši „Matku
Zemi“, čeká nás za to krásné bohatství v podobě vnitřního klidu
a míru.
A co nás čeká příště? Nádherný
strom s léčivými účinky—bříza.
Hana Jánská

