JITŘENKA
Březen 2020

Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaru bylo,
sluníčko nás potěšilo!

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL

➢ Setkání konané dne: 18. 2. 2020
➢ Místo konání: společenská místnost odd. A3
➢ Čas konání: 10:00 hodin

Přítomní pracovníci:
➢ Mgr. Milan Janoušek – ředitel
➢ Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku a
vedoucí přímé péče
➢ Pavla Skoupá – volnočasová pracovnice
➢ Dagmar Pospíšilová – volnočasová pracovnice
➢ Kateřina Kopalová – asistent a administrativní pracovník sociálního úseku
Počet přítomných obyvatel:
➢ 30

Pan ředitel Mgr. Janoušek:
- Na úvod pan ředitel přivítal všechny zúčastněné obyvatele domova. Poté
společně s paní Bc. Romanou Holasovou představili novou
administrativní pracovnici, slečnu Kateřinu Kopalovou.
- Informace o blížících se změnách týkajících se úhrad za ubytování a
stravování --- ty se však uskuteční nejdříve v měsících duben /květen.
- Upozornění obyvatel na průběžné malování budov a na možnou výmalbu
fasády domova se zvláštním režimem. Dále pan ředitel informoval
ohledně postupných domluv o pobytu venku, průběžných instalacích
laviček a dále na plánované instalaci (která by měla proběhnout v letních

dnech) altánku mezi recepcí s domovem se zvláštním režimem. Podána
informace o postupné výsadbě nižších stromků, dále také o realizaci
zámkové dlažby (která by se měla uskutečnit po dokončení výmaleb) mezi
recepcí a budovou D z důvodu lepšího projití klientů, kteří se pohybují
s chodítkem anebo na vozíku.
- Pan ředitel také informoval o zavedení nové vyhlášky města, která se týká
odpadů a to konkrétně o změně vývozu odpadů a to 1x za 14 dní, tím
pádem bude docházet k většímu hromadění odpadu. Prosíme tedy o
předcházení hromadění odpadu a jeho eliminaci. V březnu by měl dorazit
pán, který pomůže se separací odpadu.
- Informace o odvolání starosty města p. Kolkopa zastupitelstvem města a
to dne 17. 2. 2020.
Paní Bc. Romana Holasová:
- Upozornila na ztrácení a odnášení věcí z veřejných prostor domova a to
konkrétně na ztrátu květiny. Prosba o spolupráci – „ jestliže někoho
uvidíte, kdo bere/ odnáší věci z veřejných prostorů domova, upozorněte
prosím personál, případně danou osobu, která věci odnáší, abychom
zamezili tomuto nešvaru. ☺ „
- Informovanost obyvatel společně s panem ředitelem ohledně přechodu na
televizní vysílání DVBT2. Doporučení ohledně přechodu na jiné
vysílání, aby si obyvatelé domluvili s rodinami na překontrolování jejich
televize, zdali přijímá DVBT2, případně se domluvili na koupi nového
septoboxu.

Dotazy:
- „Bylo nám přidáno na důchod?“
... Ano bylo, od 1. 1. 2020, v průměru 900 Kč.

Připomínka:
- Ohledně teploty vody na budově D – bude řešeno s údržbou, bylo
nahlášeno paní Kolářové.
Proběhla diskuze ohledně altánu v zahradě u gymnázia – bude postupně
zatraktivňován nábytkem apod.

Pan ředitel vyzval obyvatele domova k podání dalších připomínek.
Obyvatelé domova byli pozvání na stravovací setkání.
Pozvánka na masopust, který se uskutečnil dne 25. 02. 2020

Děkujeme za účast na setkání a přejeme hezký den ☺

Zapsala: Kopalová Kateřina

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ OBYVATEL KE STRAVOVÁNÍ

➢ Setkání konané dne:
➢ Místo setkání:

12. 2. 2020
společenská místnost A3

Přítomní pracovníci:
➢ Bc. Romana Holasová - zástupkyně ředitele
➢ Ilona Bednárová - vedoucí stravování
➢ Jarmila Šmídová – kuchařka
Přítomní obyvatelé:
➢ 27 klientů

Setkání paní Bednárová začala přivítáním klientů a podrobně nastínila obsah setkání.
Klienty přivítala i paní Holasová.
Pí. Bednárová informovala o zdražení pečiva od jednoho dodavatele a to od 1. 3. 2020.
Cena chleba se zvýší o 2 Kč, rohlík o 0,20 Kč, koláče budou dražší o 30 až 80 haléřů.
Pí. Bednárová dále informovala, že další dodavatelé pečiva zdražení zatím neoznámili.
Cena masa zatím zůstává stejná.

Na dotaz klientů, jestli by mohl být do jídelníčku zařazen hlávkový salát odpověděla,
že během zimní sezóny bude čerstvá zelenina v jídelníčku méně zastoupená z důvodu
vysoké ceny a odlišné chuti.
Pí. Bednárová informovala klienty, že probíhá jednání o navýšení cen za stravování.
Zatím je návrh na zdražení stravovací jednotky na potravinách o 3 Kč na den + další
režie.
Pí. Bednárová představila klientům paní Jarmilu Šmídovou, která nyní pracuje na
pozici hlavní kuchařky.

Pí. Bednárová se ptala klientů, jak jim chutnaly buchty a taštičky z konvektomatu.

Z odpovědí klientů vyplynulo, že jsou s pokrmy z konvektomatu velmi spokojeni.
Moc jim to chutná a domnívají se, že se úroveň stravování hodně zlepšila.

POZNÁMKY ZE SEŠITŮ
Odd. A1:
20. 1. 2020 - od lednového setkání klientů s vedením domova se kvalita stravy
výrazně zlepšila (chuť). Obědy jsou dochucené, prostě prima.
12. 2. 2020 - prosím o sdělení, zda bude jídelníček i na internetu
http://ddmt.cz/domov-pro-seniory/
Odd. A2:
Bez zápisu.
Odd. A3:
21. 1. 2020 - oběd vynikající
24. 1. 2020 - oběd vynikající (polévka i buchtičky)
10. 2. 2020 - jíme stále tvrdý chléb, přesto bereme každý den čerstvý chléb, ten tvrdý
chléb dejte do topinek. Chtěli bychom bramboráky, tlačenku a bílý salát. Polévky jsou
dobré, co se jim povede, tak je dobré.
Odd. D1:
29. 1. 2020 - kuřecí přírodní plátek (?), opět ostře kořeněný - dieta! Už dlouho bylo vše
v pořádku, prosím o další dobré správné jídlo - děkuji.
5. 2. 2020 - koprová omáčka - úplně výborné, děkuji a prosím tak dále.
Odd. D2:
20. 1. 2020 - houbová omáčka – výborné.

Odd. D3:
4. 2. 2020 - polévka česnečka s bramborem - žádné brambory- jen voda!!
6. 2. 2020 - brambory + podmáslí = brambory bez omastku suché.
Názory klientů na stravu:
➢ Jáhlovou kaši s meruňkami dávat častěji, moc dobré.

PŘEČTEN JÍDELNÍ LÍSTEK NA MĚSÍC BŘEZEN!
Přání a návrhy klientů k jídelníčku:
➢
➢
➢
➢
➢

Dušená kapusta
Červená řepa
Chléb se sádlem
Rybí salát
Fazolový guláš

Zapsala: Dagmar Pospíšilová

V MĚSÍCI ÚNORU DO DOMOVA NASTOUPILI
Květoslava Pelíšková

z

Moravské Třebové

Jitka Juránková

z

Hradce nad Svitavou

František Konopáč

ze

Svitav

Marie Mikulášková

z

Březové nad Svitavou

V MĚSÍCÍ ÚNORU ZEMŘELI
Zapletalová Adelheid

Seidlová Božena

Dopitová Růžena

Macků Jaroslav

Švábová Anna
Hotárková Květoslava

SVÁTKY - BŘEZEN

2. 3. ANEŽKA – Dvořáčková, Hochmanová
6. 3. MIROSLAV – Durák
9. 3. FRANTIŠKA – Duráková, Chaloupková
13. 3. RŮŽENA – Procházková, Rozehnalová, Stasiowská, Studená, Vyroubalová
15. 3. IDA – Strnadová
19. 3. JOSEF – Gruber, Korčák, Nečesánek

NAROZENINY – BŘEZEN
• 3. 3. WERNEROVÁ Božena
• 4. 3. NEČASOVÁ Ludmila
• 12. 3. TOMKOVÁ Julie
• 27. 3. VOLKOV Vincenc
• 27. 3. GRUBER Josef
• 27. 3. TESAŘOVÁ Rosvita
• 28. 3. MALÁ Hana

MASOPUST nebo také lidově ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny, či
obecně karneval je třídenní svátek, jako i slavnostní období mezi Vánocemi a
postní dobou. Zatímco počátek masopustu, který nastává po svátku Tří Králů
(6. ledna) má pevné datum, tak jeho konec na popeleční středu je závislý na
datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.
Původní smysl masopustu je o „opuštění masa“. Masopust tak
představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj
probíhaly taneční zábavy, zabíjačky, ale také svatby. Masopust vrcholí
posledním čtvrtkem tohoto období = „Tučný čtvrtek“, který byl spojen se
zabíjačkou a hostinou. Poslední tři dny = masopustní neděle, pondělí, úterý,
které jsou zvány jako ostatky, fašank či přímo masopust se konají různé rituální
úkony, jako průvod masek, různé scénky a taneční zábavy.
V současné době je však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité
období. Jde o taneční zábavy, lidové zábavy v maskách, maškarní bály.
PRANOSTIKY:
• MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
- Konec masopustu jasný – len krásný
- Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky

• POPELEČNÍ STŘEDA
- Jaké je počasí o popeleční středě, takové se drží celý rok
- Suchý půst – úrodný únor

MASOPUST NA DS 25. 02. 2020

Dne 25. 02. 2020 proběhl na domově pro seniory již tradiční
masopust. Masopustní průvod začal své veselí v 12:30 hodin na
budově D, kde se vydal udělat radost klientům, kteří již nejsou
schopni se dostat do společenské místnosti na budově A.
Masopustní průvod pokračoval z budovy D na Domov se zvláštním
režimem a následně na budovu A, kde se průvod společně s klienty
sešel ve společenské místnosti. Zde na klienty čekalo občerstvení
v podobě zabíjačkových hodů, piva, lima a spoustou zábavy spojené
s hrou na hudební nástroje, zpěvem a hlavně s plno úsměvy na tváří.
Atmosféra byla velice pohodová a příjemná a všichni jsme si to
náležitě užili. ☺

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – DPS „D“
4. 2. 2020 VÝROBA MASEK NA MASOPUST
V úterý 4.2, jsme pokračovali s klienty v přípravě masopustních masek, který
jsme si proložili zkoušením vyrobených masek. Užili jsme si u toho spoustu
legrace.

6. 2. 2020 JABLEČNÝ KOMPOT
Ve čtvrtek 6. 2., jsme se s klienty rozhodli, že využijeme nabídku paní
zahradnice Dany na využití jablek vlastní produkce a uvařili jsme si výborný
jablečný kompot, který jsme si vylepšili švestkami. Všem moc chutnal.

10. 2. 2020 DOKONČOVÁNÍ POKRÝVEK HLAVY
V pondělí 10. 2. jsme se opět věnovali výrobě ozdobných pokrývek hlavy na
blížící se masopust, na který se klienti velice těšili.

ÚTERÝ 18. 2. 2020
V úterý 18. 2., jsme dokončily výrobu masopustních masek a část tvořivé dílny
jsme věnovali přemotávání a třídění vln, přízí a chemlonu, které jsme dostali
darem.

KŘEST
Křtu nemusí se nikdo bát,
ale měl by ho opravdu vážně brát.
Jak se to dělat má, nám svatý Jan ukázal,
svatý Petr potom na to navázal.
Svěcenou vodou se to děje,
krásným Božím dítětem se stáváš,
celé nebe v tu chvíli radostně pěje
a ty svůj život do rukou Otci vkládáš.
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého je znamení,
které tě zcela a úplně promění.
Nový člověk se pak z tebe stává,
strom co dobré ovoce teď dává.
Najednou hodně sester i bratrů máš,
kteří o Otci říkají, že je náš.
Společnou Matku taky máme,
v modlitbách k ní promlouváme.
Kněz, bílá barva, zapálená svíce
a nakonec zápis v křestní matrice.
Dobrovolník Honzík

POSTNÍ DOBA
Nevím, jestli můžu zrovna já o půstu psát,
vždyť jsem se mu snažil vždy vyhýbat.
Ale už se zase blíží popeleční středa,
kdy křížkem se na čelo značíme
a připomenout je nám třeba,
že jsme jen prach a v prach se vracíme.
Postit se nemá jenom od jídla,
ale odříct si i to, co máme rádi zpravidla.
Někdo by se měl alkoholu vzdát,
druhý omezit kouření by se neměl bát.
U televize se nemá jen tak sedět
a na nekonečné seriály pořád hledět.
Mobil z ruky se má na chvíli dát,
na počítači už hry přestat hrát.
Těch 40 dní aby nám bylo k prospěchu
a nevyváděly jsme kdejakou neplechu.
Dobrovolník Honzík

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – DPS „A“
ČTENÍ

PŘÍPRAVY NA MASOPUST

BIOGRAF SENIOR

DALŠÍ ČTENÍ

NĚCO PRO ZAJÍMAVOST

TĚLO STOJÍ NA VIBRACÍCH, HMOTA PŘÍJDE AŽ POTÉ
Říká známý lékař Deepak Chopra:

Je jedním z předních učitelů celostní medicíny a osobního rozvoje. Jeho klienty
jsou například Leonardo DiCaprio a Hillary Clintonová. „Zdálo se mi, že
předepisuji příliš mnoho léků,“ říká americký lékař indického původu Deepak
Chopra. Proto spojil východní léčitelské umění s tím nejlepším ze západní
medicíny.

Myslíte si, že můžeme oddálit stáří?
Ve starověkém Římě žili lidé průměrně osmadvacet let. Do roku 2020 může v
některých zemích dosáhnout průměrná délka života devadesáti let. Život je
úžasně flexibilní. Vlivy, díky nimž trvá, jsou minimálně tak silné jako ty, které
ho rozkládají. Když v centru znečištěného města vysadíte borovici Balfourovu,
která běžně roste na větrem bičovaných hřebenech Skalistých hor přes dva tisíce
let, možná vydrží padesát. Bílé pokusné myši žijí zhruba dva roky. Pokud v
laboratořích zchladíte jejich tělesnou teplotu, snížíte příjem kalorií na minimum,
ale zachováte dostatek vitaminů, minerálů a proteinů, prodloužíte jim život až
trojnásobně. Jakmile však myš denně vystresujete těsným kontaktem s kočkou,
pojde za pár týdnů.
K čemu byste přirovnal lidské tělo?
I když se nám zdá, že je celistvé, ve skutečnosti se podobá ohni, který slábne a
znovu se vzněcuje. V těle máme triliony buněk tvořených atomy, které jimi
prolétávají. Trvá tisícinu sekundy, než se v plicích vymění kyslík a oxid uhličitý.
Z mozkových buněk jsou pumpovány dovnitř a ven třistakrát za sekundu ionty
sodíku a draslíku. Srdeční sval získává kyslík z hemoglobinu v krvi tak rychle,
že se zářivě červená krev zásobující srdce vrací přes koronární tepny během
několika sekund téměř černá. Je to obrovská smyčka zpětné vazby skládající se

z bilionu malých smyček. Všechny buňky si navzájem povídají a poslouchají
odpovědi. A pak je tu mozek s miliardami neuronů. Ty vytvářejí možná
kvadriliony spojů zvaných synapse, které jsou v neustálém dynamickém stavu a
mění se tím, jak reagují na okolní svět.
V knize Supermozek tvrdíte, že hlava náš svět nejen interpretuje, ale i
vytváří. Co to znamená?
Mozek je miniaturní a zároveň úžasný zázrak přírody. Vše, co se děje v mysli a
mozku, přímo ovlivňuje fyziologii těla pomocí neurotransmiterů jako dopamin,
oxytocin a serotonin. První tajemství zdraví spočívá v tom, že se pro ně musíte
vědomě rozhodnout, což znamená zásadní změnu přístupu. A v tom spočívá
princip ájurvédy.
Co to je?
Ájurvéda vznikla v Indii. Pochází z kořenů dvou sanskrtských slov: ayus
označuje život, véda vědění. Ztělesňuje moudrost mudrců, kteří své umění
vymysleli ještě předtím, než byly postaveny pyramidy, a předávají ho pět tisíc
let z generace na generaci. Podstata ájurvédy spočívá v tom, že tělo je hluboce
ovlivňováno myslí. Schopnost osvobodit se od nemocí tedy záleží na tom, jestli
se dokážeme spojit s naším vědomím, uvést ho do rovnováhy a tu pak rozšířit do
celého těla.
Jediné, co zůstává, je vědomí
Deepaku, jste v jedné z nejmaterialističtějších zemí světa.
Pochopte, že vše, co označujeme jako hmotu, informace, energii, prostor, to jsou
jen lidské konstrukce představující zkušenost v lidském vědomí. Dokonce i čas
je umělá konstrukce. Protože jediný čas je – teď. Zbytek je představivost.
Minulost i budoucnost je jen v našich myslích.
Ale zeměkoule přece existuje přes čtyři a půl miliardy let.
Jako lidstvo jsme prošli několika stadii poznání o tom, kdo nebo co vytvořilo
vesmír. Božský vesmír vysvětluje kniha Genesis. Máme newtonovskou
klasickou fyziku, relativistickou fyziku a také speciální teorii relativity,
kvantovou mechaniku. Takže tu máme věčnou inflaci kosmických teorií. Ale
žádná nevysvětluje, co vesmír opravdu je.
V pěti číslech
1946
Narodil se 22. října 1946 v Dillí, kde vystudoval medicínu.

24
V roce 1970, když mu bylo 24 let, odjel do Spojených států, kde se zabýval
internou a endokrinologií.
85
Tolik knih vydal. Byly přeloženy do 43 jazyků.
20
Dvacet knih označil deník New York Times za bestsellery v oblasti beletrie a
literatury faktu.
1+2
Má ženu 2 Ritu a děti Maliku a Gothama.
Co je tedy vesmír?
Podle posledních měření tvoří vesmír ze 73 procent temná energie, která ho
rychlostí blesku rozpíná a působí proti gravitaci. Nevíme, co je to za sílu. Stejně
tak nevíme, co je temná hmota představující kolem 23 procent kosmu. Není
složená z atomů, nepohlcuje ani neodráží světlo, ale ohýbá časoprostor a
způsobuje gravitaci naší galaxie, aby držela pohromadě. Takže jen zbývající
čtyři procenta kosmu jsou na atomové bázi – a z nich 99,99 procenta je
neviditelný mezihvězdný prach, většinou vodík a helium. Pouze setina procenta
vesmíru jsou ty viditelné stovky miliard galaxií, hvězd a planet stvořených z
atomů. A teď si uvědomte, že i samy atomy obsahují částice, které jsou na
nejnižší poznané úrovni kvantové mechaniky popisovány jen jako
elektromagnetické vlnění. Takže proč tak lpíme na všem materiálním, když
většina vesmíru je nemateriální, neznámá nebo nepoznatelná?
Co myslíte spiritualitou?
Náš svět prožíváme každý den skrze vědomí, což jsou naše myšlenky, pocity,
emoce, prostředí, vztahy, naše tělo. Jestli máte na mysli svět andělů, víl, bohů a
bohyní, to jsou příběhy, které jsou součástí lidského vědomí. Jenže bez vědomí
není žádná základní realita, jednoznačný svět, protože my prožíváme lidský
příběh. Vědomí však vytváří i jinou zkušenost – vědomí delfínů, hmyzu. To,
čemu jsme si zvykli říkat svět, je zkušenost ve vědomí člověka. Ale nevíme, jak
vypadá svět viděný hadem, jehož smysly vnímají jen infračervené záření. Jak se
jeví hmyzu, který má deset očí? Jak svět vnímá včela, jejíž svět zachycuje jen
ultrafialovou? Jak netopýři, kterým se skládá z odrazů ultrazvuku? To, co
nazýváme skutečností, je jen lidská konstrukce.

Na své tělo si ale můžu sáhnout.
Ano, má tvar, barvu, vydává zvuky, je nějak cítit. Ale i to je příběh, protože
neexistuje stálé tělo. Za rok se v něm vymění 98 procent všech atomů. Je
prokázáno, že žaludeční sliznice se obnovuje každých pět dnů, pokožka každých
patnáct. Červená krvinka zanikne za dva nebo tři měsíce. Déle máme jaterní
buňky – trvá několik let, než se vymění. Jen srdeční a mozkové buňky nás
provázejí po celý život a nerozmnožují se. Úžasné je, že všechny délky života
všech buněk řídí tatáž DNA, neboť kožní buňky a mozkové buňky jsou
geneticky identické.
Neurony v mozku, které máme až do smrti, jsou tedy stejné jako čichové
buňky v nose, které se obnovují každé čtyři týdny?
Přesně! Vznikly v momentě početí, když polovina DNA vašeho otce splynula s
polovinou DNA matky a vytvořila jedinečný řetězec, kterým jste se stala vy. A
pak prostřednictvím procesu, který se teprve snažíme pochopit, vytvořila vaše
DNA všechny možné druhy specifických buněk – mozkových, kožních,
srdečních, jaterních – s rozdílnou délkou jejich života. Ovšem tento nekonečný
kolotoč nijak nemění vaši formu nebo identitu. Na genetické úrovni jsme
mimořádně stálí, ačkoliv náš tělesný materiál přichází a odchází. A to jediné, co
stále zůstává, je vědomí. To je to jediné, co skutečně máme a co musíme umět
rozpoznat.
Jak přirozeně snížit riziko infarktu
Musíte uznat, že klasická medicína vyléčí čím dál víc lidí.
Farmaka, operace a moderní technologie jsou velice vhodné u akutních nemocí.
Když máte zápal plic, měli byste si vzít antibiotika. Když si zlomíte nohu,
potřebujete ortopeda. Jenže léky potlačují příznaky a nemusí vás nemoci zbavit,
protože se zabývají jen následky, nikoliv příčinami. Prevence chorob
postihujících starší osoby, jako jsou infarkt, mrtvice, rakovina, kornatění tepen,
artritida nebo cukrovka, sice přináší pokroky a určitou úlevu, ale hrozba je stále
přítomná.
A tady má výsledky ájurvéda?
Kardiolog Dean Omish ze San Franciska pracoval se čtyřiceti pacienty v
pokročilém stadiu srdečního onemocnění. Místo aby srdeční tepny zprůchodnil
léky či operativně, se svou skupinou se rozhodl cvičit jógu, meditovat a držet
přísnou vegetariánskou dietu.
Jak to dopadlo?
Výsledkem bylo snížení sraženin, které ucpávaly srdeční tepny. Jak se tepny
zase otevíraly, začal do srdcí proudit čerstvý kyslík, který pacientům ulevil od
bolesti na hrudi a snížil riziko infarktu. Byla z toho senzace. Tak Dean Omish
potvrdil, že tyto základní, zdraví prospěšné změny životního stylu představují

dlouhodobý přínos pro kardiologii a že srdeční onemocnění lze přirozenou
cestou zvrátit. Je tedy zřejmé, že lidstvo potřebuje nové vědomosti založené na
hlubším pojetí života. Na skutečnosti, že každý je odpovědný za utváření těla, v
němž žije.
A to prosazujete na klinice Chopra Center for Well Being?
Za patnáct let jsme s kolegy léčili přes deset tisíc pacientů. Klasickou západní
medicínu jsme neopustili, ale rozvinuli ji. Naši lékaři stále dělají vstupní
prohlídky, laboratorní testy a anamnézy. Navíc ale pacienty učíme nahlédnout
do sebe a najít ve svém nitru to, čemu říkám kvantově-mechanické lidské tělo.
Za tento pojem vás mnoho kolegů tvrdě kritizuje.
Fyzikové už prokázali, že základní uspořádání přírody se odehrává na kvantové
úrovni, která dalece přesahuje atomy a molekuly. Ájurvéda vychází z toho, že
všechny orgány a tělesné procesy mají svůj kvantový ekvivalent. Kvantum je
základní jednotka hmoty nebo energie nejméně desetimilionkrát menší než
atom. A právě na kvantové úrovni jsou hmota a energie zaměnitelné, neboť
kvanta jsou tvořena neviditelnými vibracemi, malými dávkami energie, které
čekají, až získají fyzickou podobu. Podle ájurvédy platí pro lidské tělo totéž.
Nejdřív má kvantovou podobu intenzivních, neviditelných vibrací, které se
následně spojí do energetických impulzů a částic hmoty. Jsem přesvědčen, že
kvantově-mechanické tělo je základem všeho, co jsme: myšlenek, emocí,
bílkovin, buněk, orgánů – všech viditelných nebo neviditelných částí nás
samých.
Jak to podle vás funguje?
Na kvantové úrovni nefunguje žádná část těla samostatně od ostatních.
Neexistují žádné dráty, které by držely molekuly vašich tepen pohromadě, stejně
jako neexistují žádná viditelná spojení mezi hvězdami v galaxii. A přece drží
tepny i galaxie bezpečně v jednolitém, dokonalém tvaru. Tato pouta, která
neuvidíte ani pod mikroskopem, představují přírodní kvantum. Bez této skryté
fyziologie by ani vaše viditelná fyziologie neexistovala a nikdy by nebyla ničím
víc než jen náhodným seskupením molekul.
Proto jste přesvědčen, že vědomí může léčit?
Vědomí má obrovskou sílu. Může léčit z utrpení, bídy, nemocí. Může pohnout
lidi, aby se splnily jejich sny. Vědomí je základem veškeré kreativity, tvorby,
intuice, představivosti. Máte ráda ten okamžik, kdy jste uprostřed přírody a
najednou vás pohltí naprosté ticho? Tak právě tento klid v duši vám přináší
sounáležitost s vesmírem. Pocítíte, že svět je jedním velkým polem energie,
která spojuje všechny a všechno na Zemi. A nejen na Zemi. Tato energie je
nekonečným zdrojem síly pro celý vesmír. A tehdy můžete najít své vědomí –
své pravé Já.

Debata vegetariána s milovníkem masa
Podle vás je každý člověk schopen vytvářet vlastní realitu. Proč je tedy tolik
lidí nemocných a nešťastných?
Realita, kterou vidíme kolem sebe, je stvořena neviditelnými proudy, které námi
procházejí a jsou naprosto všude. Zevnitř nás podporuje kreativita a inteligence
našeho těla a jeho vrozená moudrost. Venku nám pomáhají evoluční síly
uchovávající vesmír. Takže vytváření reality by mělo vést k takovému životu,
jaký opravdu chceme. Proto však musíme nejdřív objevit svou vnitřní sílu.
Kde ji najdeme?
Prochází mozkem, který funguje jako počítač. Jak ho naprogramujete, tak jedná.
Jsou lidé, kteří vnímají každý sebemenší úspěch a stále vyhledávají nové
příležitosti. Vycvičí mozek tím, že vstřebávají všechny zážitky pozitivně jako
poučení pro další cestu. Naproti tomu lidé trpící pocitem bezmoci sami sebe
vycvičili tím, že neustále v sobě posilují jen negativní zážitky.
Pro nás Čechy je hodně typické, že stále brbláme.
Jenže pokud jde o mozek, nastavujete do něj pořád stejný proces. Neurony mají
k informacím o úspěchu a neúspěchu stejný postoj. Podle toho, jaký pokyn
mozku vydáte, tak jedná. Do toho funguje tlak okolí, jemuž od dětství
podléháme. Společenské trendy zaměřené na vysávání osobních sil jsou stále
mocnější. Když na nás dopadá hospodářský úpadek nebo máte dominantního
manžela nebo trpíte pocitem anonymity při rutinní práci, je naprostým základem
objevit svou sílu. Ale není to síla, kterou používáte jako zbraň, abyste si razili
vlastní cestu. Nejsou to peníze, pozice, majetek. Mnozí boháči mají větší pocit
bezmoci než obyčejný člověk. Je to tím, že síla je skryta uvnitř – tam, kde
navazujete vztah se sebou.
Co to znamená?
Ve chvíli, kdy toto napojení ucítíte a uvědomíte si, že nejste pouze osamocenou
lidskou bytostí, ale součástí složité pavučiny, pravděpodobně vám dojde, že vaše
pravé Já nezná hranice. A když začnete čerpat energii svým pravým Já, můžete
dosáhnout všeho, co si budete přát, ať už je to bohatství a úspěch, nebo duchovní
rozvoj. Ovšem má to háček. Nejdřív musíte nechat rozplynout své ego. Když
vás ovládá ego, ztrácíte napojení na své pravé Já a taky na bezmezné pole
potenciální energie. Jakmile se vnímáte jako bytost oddělená od zbytku vesmíru,
řešíte neustále nějaké strachy a zajímáte se o povrchní věci, třeba společenské
postavení nebo to, jak se na vás dívají ostatní. Když máte pocit, že jste pouhý
mozek uvnitř fyzické schránky, stísněný a omezený, budete se posedle
zaměřovat jenom na přežití a zajímat se o povrchní věci.
Jak se na své pravé Já napojujete vy?
Stačí se v klidu soustředit na dýchání a sledovat své myšlenky, aniž bych je

jakkoli posuzoval. Po chvíli takové tiché meditace se člověk zklidní, ego se
rozplyne a dovolí napojit se na pravé Já. Lidé, bohužel, věnují příliš času i
energie zbytečnému přemýšlení. Jejich hlava je neustále zamořena proudem
úvah o tom, v jaké situaci se nacházejí. Například nezadaného muže trápí, že
nemá přítelkyni. Ale až ji najde, vztah mu přinese nové starosti – neomezuje
tento vztah jeho svobodu? Další neustále řeší, co mu kdo řekl a jak by se k tomu
měl postavit. To stojí obrovskou energii, kterou můžete věnovat něčemu jinému.
Jaký je lék na věčné trápení?
Stačí se jen smířit se situací, v jaké právě jsme. Takže se nesnažte s problémem
porvat, ale přijmout, co vám přináší. I ti, kteří vám život znepříjemňují, do něj
vstoupili, aby vás něčemu naučili. Pokud přijmete danou situaci takovou, jaká
je, můžete se nejen dál rozvíjet, ale udělat ještě další krok – ušetřit energii
trénováním trpělivosti. V podstatě to znamená zbavit se potřeby a touhy
přesvědčovat ostatní o tom, že vy máte pravdu a oni ne. Určitě už jste někdy byli
svědky debaty mezi vegetariánem a milovníkem masa. Diskuse se klidně vyhrotí
do otevřeného sporu o morálnosti chovu drůbeže. Nejenže je to plýtvání energií,
ale navíc se obě strany často ještě víc utvrdí ve svých pozicích. Respekt k
druhému umožní konstruktivní výměnu názorů na dané téma, aniž by se
probouzel vztek nebo vítězila ustálená dogmata.
V každém jedinci je nekonečná síla
Dobře, ale jak člověk může objevit svou sílu a hledat spojení s vesmírným
nekonečnem, když má třeba u hlavy pistoli teroristy?
To je velmi složitá otázka, protože nejde jen o váš osobní problém. Ten problém
je kulturní, je společenský. Když mluvíme o holokaustu, obvykle svalujeme
vinu jen na Hitlera, na toho jediného člověka. Ale tehdy šlo o kolektivní
psychózu. Celá země se zbláznila, celý svět se zbláznil! A k tomu k té
nebezpečné kolektivní psychóze mimochodem dochází i dnes. Téměř všechno,
co děláme, není dobře. A obviňujeme jiné lidi. I my jsme součástí toho
problému.
Jak tedy vidíte budoucnost lidstva?
Obávám se, že lidský experiment nebude úspěšný. Lidé si podřezávají větev
sami pod sebou. Ale mohli by to změnit. Mluvme o všem. Nezavírejme se do
skořápek. Klíčovou změnou v moderní vědě je i zavedení modelů chápajících
inteligenci jako základní sílu ve vesmíru. Pravděpodobnost, že život vznikl
náhodou, je zhruba stejně tak velká, jako že se vrakovištěm prožene hurikán a
vytvoří z něj Boeing 707.
Věříte v Boha?
Vesmír není pouhý chaos. To, jak do sebe všechno neuvěřitelně zapadá, je
nevyvratitelným důkazem, že v přírodě se vyskytuje nekonečné množství

inteligence. Tam nahoře však nesedí nějaká bytost či pantheon bohů, kteří řídí
běh světa. Život se odvíjí sám od sebe a Bůh je pouhá nálepka, kterou
označujeme neviditelné síly, existující a čekající, až se budou moci projevit. A
pokud si myslíte, že jste od nich odpojeni, a sedíte sami slabí ve své soukromé
bublině, činíte základní chybu, která vede k pocitu bezmoci. Ale tradiční
moudrost celého světa po mnoho věků stále opakuje, že v každém jedinci je
skryta nekonečná síla. Pojďme ji společně hledat.
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