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Vážení čtenáři, ve svých rukou držíte nulté číslo, na které od srp-
na 2014 naváže dvouměsíčník, který bude vycházet do konce roku. 
Na rozdíl od tohoto ukázkového čísla bude mít Časopis pro Kvalitní 
ŽIVOT dvojnásobný počet stran. Budete tak moci mnohem více obo-
hatit své vědomí o nové informace, získáte vhled do ještě nepoznaného 
a naučíte se mnoho užitečných dovedností. 

V novém roce 2015 vás Časopis pro Kvalitní ŹIVOT přivítá v podobě 
měsíčníku. Přejte nám úspěch a podpořte nás!

Vaše redakce a její spolupracovníci.

Podněty k naší práci můžete kdykoli zaslat na: 
redakce@casopiskvalitnizivot.cz

Jaroslav Vyoral,
šéfredaktor

„Přeji našemu časopisu, aby se 
mu dařilo, aby byl přínosem pro 
všechny čtenáře, kteří hledají 
kvalitní informace pro svůj osobní 
růst a zdravý životní styl.“

Renata Steinmetzová,
autorka projektu

„Časopis je pro mě radostí 
z tvoření. Přeji mu věrné čtenáře, 
kteří „zhltnou“ celé číslo 
a už se těší na další. Ať čtenáře 
inspiruje a pomáhá jim prožít 
Kvalitní život :-).“

Věra Pešková,
akvizice, marketing

„Časopis pro Kvalitní život je 
na startovní čáře – šťastné dny 
života jsou krátké –  a já časopisu 
přeji, aby jeho šťastné dny 
byly nekonečné a aby uháněl 
po správné trati dnů života!“

Martina Sekyrková,
grafi čka

„Našemu časopisu přeji, 
aby se líbil jak po stránce 
obsahové, tak po stránce 
estetické a pro čtenáře bylo 
jeho čtení příjemným prožitkem 
a radostí běžného dne.“

Ilona Motlíková,
medium pro duše

„I já sama toužím po kvalitním 
a šťastném životě. Proto jako 
slogan k přípitku používám 
„Přeji si kvalitní a šťastný život“, 
tak i vám bez přípitku toto 
od srdce přeji.“

Ing. Jana Čistecká,
viceprezidentka České komory 
klasické homeopatie

 „Velmi ráda budu do vašeho 
časopisu přispívat. Je to báječný 
nápad a skvělé obohacení pro celou
společnost. Ať se vám daří!“

AZAELA, cesta životem, 
výklady karet, poradenství

„Ať se časopis Kvalitní život stane 
časopisem 1. ruky!  Ať si najde svoje 
opravdové čtenáře! A čtenářům 
tohoto časopisu pak přeji úspěšnou 
plavbu životem, která ovšem může 
vzejít i z předchozího neúspěchu!“

Jana Krejčíková,
tvorba pro děti

„Přeji tomuto novému časopisu, 
ať zcela v duchu svého jména přinese 
do života lidí zkvalitnění v mnoha 
ohledech. Ať se ke čtení dostane 
každý, komu to bude k užitku 
a pomůže mu to v jeho Cestě.“

Kvalitní ŽIVOT
Časopis pro

zahajuje svou činnost! 

Co přejí časopisu a jeho čtenářům autoři, přátelé a spolutvůrci?



Vážení a milí čtenáři,

vítám vás u nultého čísla nové-
ho Časopisu pro Kvalitní život. 
Cílem našeho periodika je oslo-
vit všechny, kteří mají zájem po-
sunout svůj život na vyšší úro-
veň a být prospěšní sobě i svému 
okolí. Umění žít na vyšší úrovni 
s sebou přináší nutnost využívat 
schopnosti a dovednosti vedou-
cí k sebepoznání. Znáte-li sebe 
sama, víte co je pro vás dobré 
a tím jste jen krůček od žáda-
ného zdraví, úspěchu, prosperi-
ty, štěstí a dobrých vztahů. Kdo 

je schopen poznat vlastní přednosti, ten je dovede dále rozvíjet. 
Ve svém životě vnímá více možností a každé rozhodnutí směřuje 
k podpoře harmonických kvalit.

Pro lidskou bytost je nesmírně důležité žít v souladu s přírodou. 
Pokud se tak neděje, dochází k poškození zdraví a tím také ke sní-
žení úrovně životního stylu. Jeví se jako velice prospěšné do své-
ho života zařazovat více pobytu v krásném prostředí a návrat 
k chemicky nepoškozené stravě, pěstované v souladu s vyššími 
lidskými principy. Těmto tématům se budeme věnovat v našem 
časopise. Naleznete zde inspirující články, rozhovory se zají-
mavými známými i lidmi zatím nepoznanými, ale poznání-hod-
nými, tipy a rady pro získání přirozeného zdraví, metodám sebe-
poznání a rozvíjení pro náš-váš kvalitní život. Jedním z těchto 
příkladů je rostlina Moringa olejodárná, která si sama o sobě za-
slouží naši poklonu a větší prostor pro osvětu. Navíc na morinze 
z Kanárských ostrovů, kterou zde pěstují s láskou, radostí a v při-
rozeném prostředí (s vědomým rozhodnutím se v žádném případě 
nepoužívat chemii ani při napadení škůdci) je vidět, jak základní 
souvztažnosti fungují. Rostlina po celou dobu vegetace absorbu-
je nesmírné množství sluneční energie a její růst je ovlivňován 
i pravidelnými meditacemi. Tento způsob péče z ní činí unikát 
běžně nedostupný. Kdyby se každý pěstitel takto staral o svou 
produkci, mohlo by se celosvětově výrazně omezit chemické ošet-
řování, mohly by se pěstovat kvalitní potraviny a dalo by se žít 
v souladu s přírodou.

Věřím, že vás náš časopis inspiruje k radosti ze života a pomůže 
vám nalézt, co hledáte.

Přeji vám Kvalitní život!

Jaroslav Vyoral,  šéfredaktor
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Těšte se na spoustu zajímavého čtení!

Můžete se také zapojit do tvorby časopisu Kvalitní život 
a navrhnout nám témata o kterých byste chtěli vědět více.

Sdělte nám své náměty na: redakce@casopiskvalitnizivot.cz, 
do předmětu uveďte NÁMĚT.
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ROZHOVOR

 S Ilonou
  Motlíkovou 

         o páteru 
       Ferdovi,
                       léčení 

těla a duše
teXt: Jaroslav Vyoral   l   Foto: Lenka Marcová



Kdy jsi začala vnímat, že tvá 
duše je důležitější než tělo?
Zásadní byl pro mě okamžik, že 
mě „pálí dobré bydlo“. Uvědomila 
jsem si, že ve chvíli, kdy mohu mít 
všechno, mi stále bude něco chybět. 
Připustila jsem si existenci duše 
a procítila její energii. A pak se za-
čaly dít „náhody“. Kamarádka mě 
přihlásila na kurs Silvovy metody, 
kde jsem si potvrdila své vnitřní 
pocity na základě vědeckých faktů 
a poznatků. Pokud máte i vy teď 
nějaké nutkavé pocity při čtení 
těchto řádků, doporučuji si hned 
najít rozšiřující informace. Dnešní 
doba toto velmi podporuje.

Díky Silvově metodě jsem si uvě-
domila, že jsem její techniky nevě-
domky využívala v době maturit-
ní zkoušky. Při jedné otázce jsem 
použila pozitivní myšlenku na 
konkrétní otázku, kterou jsem si 
následně vytáhla. A naopak, otáz-
ku z jiného předmětu, kterou jsem 
nechtěla, jsem si taktéž vytáhla.

Život ti nadělil mnoho hmot-
ných výhod. Co je pro tebe 
opravdový úspěch?
Můj první úspěch jsem zazname-
nala po dvou dětech, kdy jsem 
nebyla spokojena se svojí váhou 
jako většina maminek. Zkoušela 
jsem všechny diety, které byly do-
stupné na tehdejším trhu. Začala 
jsem cvičit ve fi tness, ale vždy se 
dostavil jo-jo efekt. Až jednoho dne 
jsem dostala kontakt na trenérku 
a začala dojíždět do 60 km vzdále-
ného Písku, kde jsem třikrát týd-
ně pravidelně půl roku cvičila pod 
vedením mistryně v kulturistice 
Dariny Gajovské. Splnilo se mi tak 
předsevzetí, že do půl roku budu 
mít o 2 konfekční čísla menší oble-
čení. Použila jsem jednu techniku 
Silvovy metody a ještě před sní-
žením váhy si koupila menší šaty. 
Vizualizovala jsem si sama sebe 
v těchto šatech. A tak se stalo.

I zde je vidět, jak je účinné mít 
předem v mysli výsledek dříve, 
než se dostaví ve fyzické podobě. 
Pro nové projekty je efektivní mít 
vedle sebe zkušeného motivačního 
poradce.
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Moji trenérku později napadlo 
využít našeho společného úspěchu 
a nabídla mi místo v Praze v nej-
větší síti fi tness studií v Soláriu 
BBC. K této práci bylo třeba i te-
oretických znalostí, a tak jsem ab-
solvovala Trenérskou školu pana 
Petra Stacha.

Můj koníček se mi stal pozdější 
prací a zde jsem prvně pochopi-
la souvislost těla a duše jako cel-
ku. Neboť cvičící, kteří svou mysl 
nekoncentrovali na procvičovanou 
partii, neměli takový úspěch, jako 
ti, kteří si vizualizovali a prociťova-
li konkrétní svalovou partii.

Věnuješ se trenérské profesi 
i nyní?
S touto prací jsem skončila, ne-
boť jsem se chtěla věnovat práci 

s konkrétními klienty a začala při-
pravovat systém detoxikační kúry. 
A i u této práce jsem zjistila, že 
jsem klienty více vyhledávána pro 
můj osobní empatický přístup, kte-
rý není v rámci osobních služeb 
běžně dostupný. Začala jsem si 
uvědomovat nutnost uplatnit ten-
to dar v praxi a připustit si, že má 
další životní zkušenost se mi může 
stát budoucí prací.

Odjakživa mě přitahovaly karty. 
Nejdříve jsem chodila ke kartář-
kám a při posledním výkladu mi 
jedna sdělila, že mám předurče-
no, abych vykládala karty sama. 
Čím víc jsem se bránila uvěřit této 
představě, tím víc jsem k tomu 
byla podvědomě vedena. Shodou 

ILONA MOTLÍKOVÁ 
dosáhla ve svém životě úspěchů, po kterých jiní lidé 

marně touží. Nazpívala vlastní CD, vedla úspěšně 
několik podniků a procestovala svět. Ve své poslední 
práci si uvědomila rozdíl mezi touhou a snem a prací 

vycházející z vnitřního přesvědčení. Začala druhým 
lidem předávat své zkušenosti s odblokováním stresů 

a meditacemi, které zatím používala jen pro sebe. 
Využívá své mimořádné schopnosti vcítit se do druhých 

lidí. Ve své práci pomáhá lidem dosáhnout fyzické 
i psychické kondice jako motivační a výživový poradce. 
Harmonii duše a těla považuje za základní předpoklad 

pro dlouhodobý úspěšný život.

  



Pamatuješ si na další diagnózy 
pátera Ferdy?
Moje dcera měla problémy s prů-
duškami. Zašla jsem za páterem 
a on diagnostikoval vliv plynu, kte-
rý se používá při vaření. Říkala 
jsem, že na plynu nevařím, ale on 
trval na svém. Později jsem si uvě-
domila, že má dcera trávila víken-
dy u babiček, kde se na plynu nejen 
vařilo, ale používala se také karma 
na ohřev vody. Z toho vyplývá, že 
i krátkodobý pobyt v prostředí pro 
nás škodlivém nás může neskuteč-
ně ovlivnit. Když spím v místě, kde 
se topí plynem, i já trpím vysychá-
ním sliznice.
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okolností jsem po rozvodu začala 
bydlet s profesionální kartářkou. 
Od ní jsem dostala svůj první Tarot 
a účastnila jsem se jejich výkladů. 
Tady jsem si také potvrdila svou 
schopnost.

Jaké byly tvé první výklady?
Mými prvními klientkami byly 
kamarádky z okolí, které mi po-
kládaly otázky, a já jsem odpovědi 
četla z knihy o Tarotu. Úspěšnost 
výkladu jsem si potvrdila zpětnou 
vazbou. Co jsem vyložila, to se po 
čase stalo. Tyto první zkušenos-
ti a zpětné vazby mi potvrdily mé 
schopnosti a já si začala být více 
jistá sama sebou a přestala jsem 
odpovídat na otázky prostřednict-
vím knihy k výkladu Tarotu. Další 
vjem, který jsem zjistila při výkla-
du, bylo to, že se napojuji na lidské 
emoce a pocity. Tím vlastně čtu 
lidem z duše. Nyní již používám 
Tarot jako pomůcku k napojení se. 
Pracuji v podstatě jako médium, 
i když nemám potřebu se ztotož-
ňovat s označováním těchto schop-
ností.

Vidíš i v práci pátera Ferdy po-
dobné souvislosti?
Pocházím ze Sušice, kde páter Fer-
da léčil. Tehdy, ještě jako dítě, jsem 
byla velmi fascinována jeho výsled-
ky a postupy, přestože mi je nikdo 
neuměl vysvětlit. Třeba má osobní 
zkušenost s problémem vyprazd-
ňování. Když jsem byla malá, páter 
Ferda zjistil, že v mém střevu uvíz-
la pecka ze švestky. Nenašla jsem 
pro to žádné logické vysvětlení.

ROZHOVOR

Pamatuji si, že moje maminka 
vyprávěla o svém problému s vy-
prazdňováním po porodu. Páter 
Ferda jí poradil švestkový kompot, 
který pomohl. Poté jsem této rady 
využila i na sobě. Můj děda měl 
velký problém s krví a měl jít na 
operaci. Byl u faráře, který mu po-
radil domácí med na čištění krve. 
Tímto způsobem se operaci vyhnul, 
proto používám domácí med ke sla-
zení a přípravě pokrmů. Moje ba-
bička zase obdržela od pana faráře 
radu použít malinovou šťávu ke 
snížení horečky. Do dneška využí-
vám jeho přírodních receptů, které 
mi pomáhají udržet zdraví, takže 
se nemusím léčit.

Jakým způsobem pečuješ o své 
zdraví?
Věnuji se bylinkářství již od mládí, 
kdy mě ve škole bavil sběr léčivých 
bylin. Lidská bytost je součástí pří-
rody a přirozeně tíhne k tomu, co 
je pro ni nejlepší. Intuitivně jsem 
již tehdy věděla, že přírodní léčba 
je pro mě prospěšná. Nemá ved-
lejší účinky. A v okamžiku, kdy si 
masti a tinktury vyrobím sama, 
znásobím tím účinnost léčby. Zde 
se projeví léčivá energie, kterou při 
výrobě do prostředku vložím. Moje 
první mast byla měsíčková, díky 
které jsem vyléčila lišej. Kostiva-
lová tinktura například pomohla 
s dlouhodobým problémem namo-
žené paty a moje známá se tak vy-
hnula operaci.

Máš hodně zkušeností, které 
by si zasloužily zveřejnění. Je 
možné tě požádat, aby ses o ně 
i příště podělila se čtenáři Ča-
sopisu pro Kvalitní život?
Zkušenosti se mají předávat. Stá-
vá se mi, že když někoho podpořím 
v jeho vývoji, i mě tento skutek po-
může k dalšímu rozvoji mé osob-
nosti. Bude mi ctí předat své po-
znatky dál.                                    

Páter FRANTIŠEK FERDA
Byl významný český kněz a jasnovidec. Svou prací 
pomohl mnoha lidem. Jeho služeb využívali i vysocí 
funkcionáři bývalého režimu. Diagnózu určoval 
odečítáním z informačního pole pacienta a následně 
doporučoval léčbu nejvhodnějšími přírodními látkami. 
Více o něm, jeho léčebných postupech a mnoha praktic-
kých receptech se dočtete v knize PhDr. Zdeňka Rejdáka: 
Za zdravím s jasnovidcem páterem 
Františkem Ferdou (ISBN 80-901123-1-5).

Prezentaci Ilony Motlíkové 
naleznete na:

http://motivacni-dovolena-pro-dusi.blogspot.cz
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oužíváte-li vhodně na-
vrženou vizitku a jste-li 
v souladu se zprávou, 
kterou předává, můžete 

velice rychle dosáhnout kýženého 
úspěchu. Věnujte pozornost násle-
dujícím tipům pro práci s vizitkami 
a začněte se prezentovat v novém 
světle v souladu s kvalitním živo-
tem.
Milujte svou vizitku
Vaše vizitka je vaší výkladní skří-
ní. Aby její použití mělo správný 

efekt, musíte ji mít rádi. Nejste-
li spokojeni s jejím provedením, 
nebo dokonce nemáte-li rádi fi rmu, 
pro kterou pracujete, blokujete si 
úspěšnost vlastní prezentace. Vy-
tváříte odpor k vlastní práci, potaž-
mo vzato vlastní existenci. Doslo-
va sabotujete svůj život. Energie 
v takovém případě přestává prou-
dit a vy budete muset vyvinout 
mnoho sil k nalezení prospěšných 
kontaktů. Nejúspěšnější lidé dis-
ponují šestým smyslem, díky kte-
rému si prověří potenciálního ob-
chodního partnera. Pokud nebude 
v souladu s jejich standardy, spolu-
práci odmítnou.
Postavte správný základ
Dobrý papír tvoří kvalitní vizitku. 
Dnes si můžete vybrat z nepřeber-
ného množství. Volte dobrou gra-
máž a vyhněte se levnému řešení. 
Představte si vizitku jako prodlou-
žení vaší ruky. Je symbolem pev-
ného upřímného stisku, nebo zdrá-
havého slabého kontaktu ve stylu 
„leklé ryby“?

Inovace nejsou na místě
Užití inovativních tvarů, překládá-
ní, nebo použití netradičních ma-
teriálů pro výrobu vizitky je efek-
tivní pro marketingovou kampaň. 
Prezentaci vaší osobnosti mohou 
spíše uškodit. Lidé si ji mohou pa-
matovat pro extravagantní vzhled, 
nicméně už nebudou vědět, kam ji 
založili.
Použijte úspěšné barvy
V rámci Feng Shui se pracuje s pěti 
elementy, které se mohou navzá-
jem podporovat nebo ničit. Úspěš-
ná kombinace barev je bílá, černá 
a zelená. Díky této kombinaci mů-
žete velice dobrým způsobem od-
startovat svůj nový projekt. Bílá 
barva patří elementu Kovu, který 
produkuje Vodu (černá) a Voda živí 
Dřevo (zelená). Dřevo symbolizu-
je růst a expanzi. Voda podporuje 
tok energie a element kovu přidá-
vá energii peněz. Dobrou volbou je 
použít bílý papír s černým písmem 
a zelenými grafi ckými prvky. 



P

FENG SHUI

Stisk ruky úspěšných mužů

Vylepšete své podnikání
s Feng Shui

VIZITKAMI

Starobylé čínské umění 
Feng Shui se zaměřuje na 
vztah člověka k životnímu 
prostoru. Lze jej aplikovat 
prakticky na každou oblast 
lidské činnosti. Jedná se 
o pokročilou práci s energiemi 
planety Země. Jsou-li energie 
správně využity a integrovány 
do života, přinášejí člověku 
příležitosti k dosažení 
životního úspěchu, štěstí, 
prosperity a rovnováhy na 
všech úrovních. Jedním ze 
zajímavých příkladů využití 
je aplikace principů Feng Shui 
na vlastní prezentaci při 
tvorbě a používání vizitek.
TEXT: Jaroslav Vyoral      FOTO: redakce (vpravo)



MORINGA

Kdyby si některý spisovatel vymyslel fantastický 
příběh o „vepři, který kromě toho, že dává mléko, snáší ještě i vejce“, 

totiž o něčem natolik neuvěřitelném, jak to v říši rostlin umí jeden strom, 
všichni by se mu nejspíš právem vysmáli! „Ne ne toto prostě neexistuje, 
to není možné,“ to by určitě lidé říkali – a přesto, takový strom existuje! 

Jeho historie nebyla ovšem vybájena nějakým romanopiscem s bujnou fantazií, 
ale je skutečně jen dílem přírody. Moringa ole ifera je název stromu, 

který drží hned několik světových rekordů, dosahuje š pič kových kvalit, 
dokáže proměnit poušť v zahradu Ede n, dokáže léč it lidi z nemoc í, 
dokáže řešit i ty největší problémy, dokáže doslova zachránit svět. 

Neuvěřitelné? Ano, absolutně! 
Přesvědčte se sami…

TEXT: Renata Steinmetzová      FOTO: www.kvalitnizivot.com
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MORINGA 
OLEIFERA
zázračný strom, 
který může řešit 
problémy svě ta



rávě čtete o patrně nej-
všestrannější, nejprospěš-
nější a nejužitečnější ro-
stlině na světě vůbec. 

Z hlediska své výživné hodnoty je 
doslova nejúžasnější rostlinou na 
celé Zemi, zázrakem přírody, kte-
rý nám přináší od kořenů až po 
listy všestranný užitek. Jedná se 
o jedlý strom, který nese botanický 
název Moringa oleifera – Moringa 
olejodárná. Strom, který by mohl 
vyřešit nejnaléhavější problémy – 
výživu a zdraví lidstva, problémy 
klimatu a potřebu energie: Morin-
ga oleifera.

Jak v následujícím textu zjistíte, 
tento zázračný strom zaznamená-
vá celou řadu superlativů. Strom 
moringa, sám tak obdivuhodný 
v boji o přežití i v nepříznivých pod-
mínkách, je původním domovem 
v severozápadních kamenitých 
suchých oblastech na samém úpa-
tí Himaláje. Odtud se pak rozšířil 
v tropických a subtropických pás-
mech po celé zeměkouli – do jižní 
Asie, Indonésie, Afriky, na Mada-
gaskar, do Mexika, do Střední i Již-
ní Ameriky a v Evropě se prozatím 
úspěšné pěstování stromu Moringa 
oleifera (ve větším rozsahu země-
dělské produkce mimo prostředí 
skleníků) zdařilo pouze na kanár-
ském ostrově Tenerife. Možná i to 
bude důvodem, proč to trvalo něko-
lik tisíciletí, než se existence tohoto 
přírodního zázraku vůbec dostala 
do povědomí západního světa. Při-
tom strom moringa je zmiňován 

už v těch nejstarších moudrých 
spisech lidstva, ve staroindických 
Védách (Védy: zpočátku pouze úst-
ně tradovaná, později i písemně za-
znamenaná sbírka hinduistických 
náboženských textů. Jde patrně 
o nejstarší „knihy moudrosti“ ce-
lého lidstva. Podle různých zdrojů 
bývá jejich stáří udáváno od 3.000 
po 5.000 let, a pokud se započítá 
i jejich ústní tradice, pak až 10.000 
let). Takže v tradiční indické medi-
cíně odvozené z ájurvédy už před 
více než 5.000 lety panovalo pře-
svědčení, že moringou lze léčit více 
než 300 nemocí a neduhů.

MISTR SVĚTA COBY 
DODAVATEL ŽIVIN
Moringa oleifera je také často na-
zývána „zeleným diamantem“, 
protože její úžasné bohatství vý-
živných látek stěží nachází na svě-
tě obdoby. Naprostá většina všech 
publikací, které se doposud na trhu 
objevily, se věnuje s úžasem bo-
hatství živin této rostliny, látkám, 
jež jsou obsaženy v jednotlivých 
částech, jejich účinkům na zdraví 
a možnostem lékařského a kosme-
tického využití.  

OBLAST MEDICÍNY 
A TERAPIE
Počet chorob a zdravotních obtíží, 
u kterých se listům, kořenům, se-
menům, oleji, květům a kůře stro-
mu moringa přisuzuje léčivý úči-
nek, resp. byl i vědecky prokázán, 
jde do stovek. Jen samotné tradiční 
staroindické léčitelské umění ájur-
védy zaznamenává tři stovky roz-
ličných způsobů léčebného využití. 

Dr. Hirt ve svém interview uvádí, 
že u Patentového úřadu Spojených 
států je v souvislosti s moringou 
přihlášeno 45 patentů, např. na 

P

Podle směrnic WHO je člověk v rozvojových zemích pokládán 
za trpícího „AIDS“, pokud jsou splněna dvě hlavní nebo vedlejší 
kriteria. Za hlavní kriteria se považuje pokles hmotnosti o více než 
10 procent, průjem po dobu delší než jeden měsíc, horečka po dobu 
delší než jeden měsíc (popř. i s přerušením). Za vedlejší kriteria 
se považuje: kašel po dobu delší než jeden měsíc, svědění po těle, 
opakující se pásový opar, houbová infekce v oblasti dutiny ústní, 
resp. krku, chronická infekce herpes, zduření mízních uzlin. 
Moringa oleifera poskytuje nejen hojnost živin, ale platí rovněž 
za účinný léčivý prostředek v případě řady zde právě 
vyjmenovaných příznaků oslabení imunity. Je proto pokládána 
za oficiální součást biologické terapie onemocnění AIDS.

Podle směrnic WHO je člověk v rozvojových zemích pokládán 
za trpícího „AIDS“, pokud jsou splněna dvě hlavní nebo vedlejší 

MORINGA
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Příroda 
má smysl 

pro humor, 
vedle sebe vyroste 

zelená moringa 
i nově vzniklá 

„červená“ 
na ostrově 

Tenerife

  



biologickou terapii AIDS, ke sníže-
ní krevního tlaku, jako přirozené 
antibiotikum, proti diabetes, na 
podporu jater, ke zvýšení kvality 
mateřského mléka, proti zánětům, 
na podporu hojení zranění, proti 
nádorům, aj.

V rámci projektu ANAMED by-
la moringa, resp. produkty z ní 
vyráběné, využívána v první řadě 
v případech podvýživy, chudokrev-
nosti, stejně jako v případě toho, 
co bývá v Africe označováno jako 
„AIDS“ (ve skutečnosti se jedná  
o oslabení imunity). Dále zde mo-
ringa nachází uplatnění u diabetes, 
vzniku nádorů, a u vysokého krev-
ního tlaku. Dr. Hirt kromě toho 

doporučuje moringu jako přírodní 
antibiotikum, k péči o pokožku, 
při ekzémech, u žaludečních vředů  
a pro zlepšení spánku. Učí Afriča-
ny výrobě „zázračné masti“ z mo-
ringy, masti na pokožku, masti pro-
ti hemoroidům, a mnoha dalších 
přípravků. A vše funguje naprosto 
bez nežádoucích vedlejších účinků! 

V knihách o morinze Clause 
Barty, Barbary Simonsohn, Anya 
Feyerherdt a Uwe Broseho, stejně 
jako Erwina G. Bruhnse a Hans-
Petera Zgraggena se uvádí hodně 
přes sto různých chorob, zdravot-
ních potíží a civilizačních onemoc-
nění, u kterých se moringa využívá 
v lidové medicíně, popř. tradiční 
medicíně jednotlivých zemí, v ájur-
védě, v přírodním léčitelství a do-
konce – v poslední době stále více 
– i v oficiálním lékařství, a to od A, 
jako jsou alergie po Z, jako jsou bo-
lesti zubů. Ale pouze některé jsou 
zde uvedeny konkrétně v abeced-
ním pořádku, a to jen proto, aby 

byla zřejmá šíře spektra léčivých 
účinků moringy. Red: kdo by se rád 
dozvěděl něco podrobnějšího, dopo-
ručujeme mu zatím jedinou knihu  
o morinze v češtině autorky Barba-
ry Simonsohn: Moringa – zázračný 
jedlý strom, důležité a zajímavé pa-
sáže z knihy budeme v pokračová-
ních také otiskovat.                       z

MORINGA
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a planetě Zemi probíhá 
vše v kruzích. Probíhá 
neustálá látková pře-
měna. Čerstvé věci jsou 

vstřebávány a použité vylučová-
ny. Přestože tak lidé činí s jídlem 
a spotřebním zbožím, často zapo-
mínají na neméně důležité části 
své existence, které by měly pod-
lehnout revizi.

ÚKLID MYŠLENEK A EMOCÍ
Myšlenky a emoce mají na lidské 
bytosti větší vliv, než by si kdo 
mohl představit. S pomocí správ-
ného mentálního naladění člověk 
dokonale ovládá svůj život, který 
se náhle objevuje v naprosto jiných 

rozměrech, než dříve. Buďte si pro-
to jisti tím, co je pro vás v součas-
ném roce důležité. Klaďte si otázky: 
Jak chci, aby vypadal můj život? 
Co je v mém životě již nepotřebné? 
Co  je  třeba nahradit  novým  a  lep-
ším? Jakmile zjistíte, co nechcete, 
máte šanci postupně opustit starý 
model uvažování a nahradit jej ji-
ným.

ÚKLID VE VZTAZÍCH
Jaro s sebou přináší i nutnou čistku 
ve vztazích. Partnerských, přátel-
ských, obchodních a dalších. Právě 
nyní je vhodné učinit rozhodnutí 
a říct si: „Kdo je pro můj život 
opravdu důležitý?“. Vězte, že kon-

  Jarní úklid
v ŽIVOTĚ

TEXT: Jaroslav Vyoral      FOTO: redakce

opravdu důležitý?“. Vězte, že kon-

Proveďte svůj úklid s vírou v úspěch 
a ochotou přivítat ve svém 
životě nové. Uvolněte mu 

místo, a velice brzy budete 
překvapeni. 

N

TÉMA

takt s lidmi negativními, pomlou-
vačnými a zlými vám nijak v životě 
nepomůže. Tito lidé vyzařují speci-
fi cký typ destruktivní energie, kte-
rá může poškodit váš život, zdraví, 
prosperitu a kredibilitu. I samotné 
udržování přátelských vztahů s tě-
mito lidmi je kontraproduktivní. 
Je nutné se rozhodnout, na které 
straně budete stát a jaké životní 
kvality od svých vztahů očekáváte.

Zvláště partnerské vztahy je 
nyní vhodné prověřit, vnímat klady 
a zápory. O všem, co cítíte, je nutné 
s partnerem hovořit a vyjasnit si 
vzájemné představy o vztahu. Nyní 
je správná doba otevřeně si o všem 
promluvit.

ÚKLID HMOTNÝ
S každým jarem je vhodné projít svůj 
veškerý majetek, zjistit jeho stav 
a rozhodnout se, co bude dále. Pro-
veďte důkladný úklid. Vyhoďte vše, 
co je nepotřebné, poškozené či ne-
funkční. Projděte šatník a odstraň-
te oděvy, které již nelze nosit.       

Každé jaro začínáme znovu. 
Nevlídné podzimní a zimní počasí 
zlikvidovalo vše nepotřebné 
v přírodě. Listí a tráva tlejí na zemi 
a není na nich patrná zašlá krása. 
Jejich existence posloužila svému 
účelu. Jen lidé mají tendenci zane-
chávat ve svém okolí a v sobě věci, 
které by měly dávno uvolnit místo 
novému a lepšímu. Máte-li zájem žít 
kvalitní život, nechte se inspirovat, 
jaké kroky je možné učinit.



Česká HOMEOPATIE
hledá pravdu
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HOMEOPATIE

odle WHO (Světové zdra-
votnické organizace) je 
dnes homeopatie druhým 
nejrozšířenějším druhem 

léčby, a to hned za tradiční čínskou 
a indickou medicínou. Na třetím 
místě je bylinářství a na čtvrtém je 
alopatická medicína. 

Homeopatie přináší úplně nový 
pohled na zdraví a nemoc, i na 

způsob, jak zdraví navrátit či ucho-
vat. Je formou holistické medicí-
ny, jejímž cílem není léčit jednot-
livé příznaky, ale celého člověka. 
K léčbě používá nehmotné potence 
a homeopatický lék je předepiso-
ván podle souhrnu všech psychic-
kých a fyzických charakteristik 
konkrétního člověka. Tomu se říká 
totalita symptomů. Předpis léku 

je tedy vytvořen podle celkového 
obrazu člověka od hlavy až k patě, 
včetně charakteristik mysli, emocí, 
sociálního chování. Samotný po-
pis lokální nemoci hraje poměrně 
malou roli. Což je možné dokázat 
např. na onemocnění zvaném angí-
na. Homeopat totiž dokáže rozlišit 
až 60 druhů angín podle různých 
zvláštností a specifi ckého průbě-
hu a na každou angínu použije 
jiný lék. Podané léky pak odstraní 
vnitřní sklon pacienta k onemoc-
nění angínou. Takovému přístu-
pu k diagnóze se říká individuali-
zace.

Úkolem homeopatie je zlepšit 
celkový zdravotní stav člověka, 
zvýšit jeho imunitu a následkem 
toho jsou pak odstraněny různé 
nemoci. Totiž organizmus si je od-
straní sám. Zlepšení je vždy patr-
né i v jiných dalších oblastech, než 
byla konkrétní nemoc, s níž pacient 
přišel. Starověcí lékaři „samoopra-
vovací“ se schopnosti těla označo-
vali jako vis medicinales naturae 
- léčivou sílu přírody.

Při zdravotních problémech lze užít různé způsoby léčby. 
Máme tady způsob léčby, který působí na fyzické 

tělo tím, že se ho snaží nějak ovlivnit, projevy 
zatlačit nebo potlačit – a to je klasická medicína. 

Máme tady, když opomenu léčitelství, 
asijské způsoby léčby s jejich vyrovnáváním 

energetických hladin. A je tu samotná homeopatie. 
Asijské způsoby léčby jsou homeopatii velmi blízké, 

neboť vychází ze stejného principu jako homeopatie, 
tedy z holistické neboli celostní filozofie. 

TEXT: Jana Čistecká      PORTRÉT: J. Čistecká

P

Ing. Jana Čistecká
HOMEOPATIE

viceprezidentka České komory 
klasické homeopatie
tel.: 606 33 58 02

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00
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INZERCE

Homeopatie léčí a i vyléčí ne-
moci považované za nevyléčitelné, 
tzn. nemoci chronické. V případě 
i vážné akutní nemoci má pak or-
ganizmus dost síly na to, aby na-
pravil všechny škody a vrátil se do 
zdravého stavu. I lehká chronická 
nemoc je vždy velmi vážným signá-
lem a varováním. Svědčí o celkové 
nedostatečnosti organizmu.

Cílem homeopatické léčby ne-
ní odstranění bolesti, zmenše-
ní výtoku či sražení horečky jako 
u klasického léku, i když toto vše 
homeopatie samozřejmě provádí. 
Cílem je úplné vyléčení nemoci tak, 
aby byla zcela odstraněna a pacient 
už nepotřeboval žádnou další léčbu, 
žádný další příjem léků, ať klasic-
kých nebo homeopatických. U akut-
ní nemoci toho lze, např. v případě 
horečnaté chřipky dosáhnout za 
několik hodin. U chronické nemo-
ci během měsíců nebo i let – v zá-
vislosti na celkovém stavu paci-
enta. Jedná se vlastně o postupné 
nastolení harmonie v organi-
zmu, v mysli i ve fyzických or-
gánech. Jde o navrácení zdraví. 

Klasická fi lozofi e se snaží ve svě-
tě, který se jeví jako chaos, najít
pravdu. To samé se snažime v čes-
ké homeopatii – najít pravdu, tedy
ten správný lék. Česká homeopa-

tie oproti klasické homeopatii 
respektuje čas tzn., že se člověk 
vyvíjí v čase a prostoru a je ne-
zbytné léky řadit za sebou dle ča-
sové posloupnosti. Jako bychom šli 
s pacientem v léčbě časem nazpá-
tek. Nazpátek k tomu nejzdra-
vějšímu v člověku, k tomu nejvi-
tálnějšímu. A pevné zdraví je po-
tom výsledkem rovnováhy mezi 
tělem a myslí, která je udržo-

vána vitální silou, jež regulu-
je vlastní uzdravovací schopnosti 
organizmu. Když se dodá homeo-
patický lék do těla, tak to špatné 
s ním odchází ven. 

Často lidé berou homeopatii jako 
alternativní léčbu a vyberou ji až 
v případě, kdy už jim nikde nemo-
hou pomoci. I v homeopatii platí, že 
čím dříve člověk přijde, tím lépe se 
problém odstraňuje.                      

Loganiaceae
(Strychneae)

Strychnos Jgnatii Bergius



Finanční aspekt věci
Pokud jste v tomto opravdu se- 
hraní, žádné plínky nepotřebujete. 
Jestliže to nejde zcela bez plínek  
(a spousta rodičů plínku používá 
„pro jistotu“, i když často zůstává 
suchá), prostě míň perete (popř. 
míň plínek nakoupíte).

V případě papírových plínek vý-
razně odlehčíte rodinnému rozpoč-
tu a omezíte produkci odpadků.  
V případě látkových ušetříte za 
vodu na praní, za elektřinu, příp. 
za čas strávený žehlením. A to se 
všechno hodí.

Hygienické Hledisko
Jelikož miminko tráví minimum 
času ve špinavé plínce, předcházíte 
opruzeninám nebo je efektivně lé-
číte bez použití krémů a vlhčených 
ubrousků. Jen opláchnete zadeček 

Bezplenková komunikační  
metoda (BKM) je jeden  
z názvů označující přirozené 
chování rodiče k miminku.  
Rodič vyhoví jeho potřebě  
vylučovat a umožní mu potřebu 
vykonat tak, že ho podrží nad 
nočníkem, záchodem, plínkou… 
Níže si povíme, proč BKM 
praktikovat.     Copak je to
BEZPLENKOVKA

TEXT: Jana Krejčíková   
FOTO: Jana Krejčíková

www.janiart.cz

RODINA
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vodou, někdy ani to není potřeba, 
protože děťátko se zkrátka neza-
maže.

pomoc děťátku  
při bolestecH bříška
Při držení miminka v klubíčku jde 
lehce ven všechno, co už do bříška 
nepatří, a křiku hned výrazně ubu-
de. Eliminaci častého pláče sem 
tedy můžeme zařadit taky.

porozumění
Možná chce miminko pomocí plá-
če sdělit svou potřebu vyprázdnit 
se. Zvláštní? Divné? Nemožné? Vy-
zkoušejte to, intuice vám napoví  
a přenese vás ještě blíže jeden dru-
hému. Jste spolu. Ne jen vedle sebe 
nebo v jedné místnosti, v jednom 
bytě. Jste pořád spolu. Rodič vní-
má, že je čas jít čurat – a je úspěš-

ný. Nebo vnímá, že miminko komu-
nikuje a chce na záchod. Přála bych 
každému dívat se na své děťátko, 
které je TAK ŠŤASTNÉ, že jste mu 
v tomto porozuměli! Je jen pár týd-
nů/měsíců venku z mámina bříška, 
ale podívá se na vás jednoznačně 
vítězoslavným pohledem a vesele 
se směje.

„učení na nočník“  
odpadá
Dítě nikdy nenutíte zapomenout 
to, že ví, o co jde. „Normální postup“ 
je ten, že ho naučíte plínky špinit, 
a až se s tím smíří, je tzv. „čas učit 
ho na nočník“. Nastává složité ob-
dobí, kdy je situace zcela opačná; 
drobek se musí naučit znovu si své 
vyměšování uvědomovat a ještě to 
stihnout do nočníku či na záchod.

 z
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VAŠE TŘETÍ OKO
Šišinka mozková byla mnohými 
kulturami označována jako sídlo 
duše. Je spojena s šestou čakrou – 
třetím okem. Fyzické oči mají za 
úkol sledovat materiální svět, kdež-
to epifýza je orgán, který umožňuje 
nahlížet do světů duchovních. Čím 
víc je aktivní, čím víc je stimulová-
na, tím víc se můžete těšit ze schop-
ností vnímat vše, co jiným umožně-
no není. Vidíte energetické vlivy 
prostředí, jste schopni nahlížet do 
pravé podstaty lidí a vnímáte vše, 
co je pro vás skutečně podstatné 
a co naopak není. Vaše intuice se 
rozvíjí. Můžete snadno žít a bez 
větších nároků dosáhnout pravého 
životního úspěchu.

NARUŠENÁ ČINNOST
Šišinka mozková je nesmírně cit-
livý orgán. Pokud jí nevěnujete 
náležitou péči, pak zakrňuje. Har-
monická spolupráce s podvěskem 

mozkovým je poškozena a výsled-
kem je narušení biorytmů v těle. 
Nežádoucími důsledky jsou: stár-
nutí, poruchy spánku, existenční 
strachy, stres, nejistota, pesimis-
mus, jednostranné uvažování ane-
bo závist.

Poškozená epifýza je svraštělá 
asi jako vysušená švestka, ve kte-
ré se usazuje vápník. Na zavápnění 
se podílí užívání produktů s fl uori-
dem a veškerých umělých sladidel 
a konzervantů. Špatný vliv má též 
silná radiace plynoucí z mobilních 

telefonů a dalších bezdrátových ko-
munikačních technologií.

VÝHODY AKTIVACE
Úspěšné zahájení aktivace šišinky 
můžete pocítit jako lehký tlak na 
spodní části mozku. Vaše energie se 
zvyšuje a začne se u vás projevovat 
vyšší míra intuice, rozhodnosti, se-
bedůvěry, jasného uvažování a jisto-
ty. Zlepší se váš spánek, začnete lépe 
a jasněji snít. Budete cítit energie, 
budete lépe vnímat auru a „vidět“ 
se zavřenýma očima.                      

TIPY pro aktivaci šišinky mozkové
 Co nejvíce omezte uměle 
připravovanou stravu a stravu 
obsahující umělá sladidla 
a konzervanty.

 Zvyšte podíl syrové stravy, 
ovoce a zeleniny.

 Učte se omezovat maso, 
mléko a mléčné výrobky, které 
zahleňují organismus 
a způsobují jeho překyselení.

 Zvykněte si používat přírodní 
produkty, které napomáhají 
vytvořit v těle zásadité prostředí.

 Pijte citrónovou šťávu. 
Je sice chuťově kyselá, ale 
vytváří v tělě zásadité prostředí.

 Využijte sílu rostlin, jejichž 
užívání napomáhá vytvoření 
rovnovážného stabilního 
prostředí v těle (například 

Chlorella, Spirulina nebo 
Moringa Oleifera).

 Nahraďte fluoridovou 
zubní pastu vhodnou 
alternativou.

 Naučte se meditovat 
a relaxovat.

 Otevřete se síle tmy 
a podpořte tvorbu melatoninu 
nočními procházkami.

EZOTERIKA

 AKTIVACE

Šišinka mozková (Epifýza, Corpus pineale) 
je žláza s vnitřní sekrecí, umístěná 

uprostřed mozku mezi dvěma hemisférami. 
Produkuje hormon melatonin, který reguluje 
spánkovou činnost. Kromě regulace biorytmu 

údajně nemá žádnou jinou funkci. Tajné vědy 
však upozorňují, že dobře fungující šišinka 
může být klíčem k rozvoji mimosmyslových 

schopností. Její stimulace může přinést stav 
tzv. osvícení a dokonalého sebepoznání.

šišinky 
 mozkové

TEXT: Jaroslav Vyoral
KRESBA: Eleonora



ení však cílem považo-
vat jejich dílčí význam 
za jediný a univer-
zální, neboť  ony samy

stejně jako vše ostatní jsou sou-
částí většího celku. Jehož uvědo-
mění, je tou hlavní cestou, kam 
by nás měly dovést. Jestliže je 
cílem stát se součástí celku nazý-
vaného „svět“, pak stojíme s dů-
věrou jako „blázni“ na jeho počát-
ku. Azaela

BLÁZEN
Úvodní slovo patří archetypu taro-
tových karet blázna. Blázen sám 
o sobě si není vědom svého počát-
ku ani konce. On nepřemýšlí, kde 
jeho cesta končí a kde začíná, ne-
boť ví, že vždy ho cesta někam do-
vede. Stojí na počátku nového děje 
a stejně tak na konci, protože tam 
kde začíná jedna část života, tam 
zároveň končí jiná. A tak je symbo-
lem blázna KRUH, v číselné řadě 
označován jako NULA. Číslo nula 

N

Byla jsem požádána, abych provedla čtenáře 
mystériem Velké arkány tarotových karet 
a jejich praktickým užitím. Není náhoda, 
že byla dána lidstvu tato symbolika a ne 

náhodou je její součástí 22 karet, tedy stejný 
počet jako je písmen hebrejské abecedy. Ať už 

hovoříme o kartách nebo určitých archetypálních 
symbolech, každý z nich má svůj vlastní vzorec 
a je schopen nás provázet naším životem a být 

nápomocen tam, kde sami řešení nevidíme.

Tajemství
VELKÉ 

ARKÁNY

TAROT
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má zvláštní postavení mezi čísly, 
neboť pokud leží za jiným číslem, 
jeho význam umocňuje a stejně tak 
pokud jím budeme násobit a dělit, 
pak tato čísla absorbuje.

Když převedeme symboliku bláz-
na do praktické podoby, pak 
tato karta hovoří o počátcích ně-
čeho zcela nového, naprosto kvali-
tativně odlišného od předchozího. 
Může znamenat počátek, ale stejně 
tak i konec. Zde vzhledem k před-
chozímu archetypálnímu výkladu 
nemusí být toto zřejmé. Každo-
pádně znamená nový směr, přichá-
zející příležitosti, možnost rozvi-
nout nové schopnosti a dovednosti. 
V jistém slova smyslu nabádá 
k důvěře, uvolnění a hovoří o přícho-
zích invencích. Na druhou stranu 
může varovat před přílišnou nai-
vitou, pošetilostí a lehkomyslností.

V pracovní oblasti tak zname-
ná nové pracovní příležitosti, práce 
dlouhodobého charakteru, oblast, 
ve které je zapotřebí kreativity, ko-

munikace nebo její uplatnění, pří-
chozí nápady nebo svobodné povo-
lání či podnikání.  Může znamenat 
i cestování.

V oblasti vztahů vypovídá o řa-
dě milostných dobrodružství, ro-
vněž několika vztazích, neobvyk-
losti a doslova nevázanosti. Může 
znamenat i nerozhodnost a v pří-
padě volby rozhodnutí srdcem ni-
koliv rozumem. Nezřídka je však 
předzvěstí, že nakonec ve vztahu 
zůstaneme sami.

Charakterově popisuje oso-
bu, která je otevřená, zvídavá, 
společenská, ale i prchlivá, bez 
smyslu pro disciplínu a pořádek. 
Někdy představuje osobu: „co na 
srdci, to na jazyku“.  V jistém slo-
va smyslu se však může jednat 
i o osobu moudrou nebo osobu, kte-
rá může být dobrým rádcem.            

TEXT: Azaela      INTUITIVNÍ KRESBA: Eleonora

SVŮJ VLASTNÍ TAROT 
si můžete sami namalovat, nebo můžete 
sbírat námi uveřejňované karty. Po vystřižení 
si je podlepte tvrdším papírem. Autorka 
Eleonora vám uděluje souhlas k použití.

SVŮJ VLASTNÍ TAROT
si můžete sami namalovat, nebo můžete 
sbírat námi uveřejňované karty. Po vystřižení 

Náš
TIP

Prezentaci AZAELY naleznete na: 
www.azaela.cz 

Cesta životem, výklady, karet, poradenství.
E-mail: azaela@azaela.cz
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aždá žena může být cí-
sařovnou – pakliže se 
pro to rozhodne se vše-
mi důsledky a je připra-

vena sama si určovat svůj život. 
V okamžiku svého narození je kaž-
dá žena jedinečná a dokonalá. Vše, 
co potřebuje, spočívá v ní. Podobně 
jako v semenech rostlin. Pokud se jí 
podaří rozvinout a prožít její skry-
tý potenciál, stane se císařovnou 
své vlastní říše – a je jedno, jestli 
je ta říše velká či malá. Jakmile 

se osvobodí od tradičních názorů, 
jaká má žena být, bude svou roz-
koš, moc, krásu a moudrost držet 
pouze ve svých rukou. Jedině na 
ženě samé záleží, zda se rozhodne 
pro cestu císařovny.

Ale pozor: Život císařovny není 
lehký. Místo aby se orientovala 
podle předem daných vzorců, žije 
císařovna nezávisle a svobodně. 
Neexistují žádné konvence a vyšla-
pané cestičky, jež by jí ukazovaly 
cestu. Každá životní etapa ji staví 
před nové úkoly a otázky. Odpovědi 
si musí najít sama. Následuje své 
vize, vnuknutí a sny, a uskutečňuje 
tak své vnitřní cíle. S každým úko-
lem, který si stanoví, má víc a víc 
síly a odvahy. Červený koberec si 
před sebe musí rozprostřít sama.

KNIHA PRO CÍSAŘOVNY
Císařovny kráčí svou vlastní ces-
tou. Předem dané odpovědi a zaru-

čené tipy pro těžké životní situace 
zde tudíž nenajdete. V deseti kapi-
tolách se odráží deset důležitých 
vývojových fází v životě ženy s je-
jich typickými výzvami a životními 
úkoly.

KOMENTÁŘ AUTOREK
Cvičení a magické bylinné elixíry 
pomáhají osvobodit ducha a duši 
a otevřít je novým poznatkům a ře-
šením. Účinek této knihy se ovšem 
projeví už při samotném čtení, aniž 
by pro to čtenářka musela něco 
dělat. Podobným způsobem vznik-
ly – téměř bez našeho přičinění – 
i velké části této knihy. Jen jsme 
si nachystaly k ruce vlastní vědění 
a zkušenosti jako nářadí a sou-
středily myšlenky. Záhadným způ-
sobem jsme pak narazili na lidi 
a situace, díky nimž se nám důklad-
něji objasnilo téma, na něž jsme se 
zaměřili.                                        

K

KNIHA

Ženy byly po mnohá tisíciletí považovány za 
méněcenné, vhodné pouze k uspokojování potřeb 
patriarchální společnosti. Avšak navzdory tomuto 
trendu můžeme v historii Země najít ženy, které našly 
způsob, jak řídit vlastní království mnohem dovedněji 
než muži. Jedním z příkladů je čínská císařovna 
Wu Zhao, o níž pojednává tato kniha, která se může 
stát vaší učebnicí k nezávislému životu.
TEXT: JV + výňatek z knihy 

CESTA  Císařovny,
MANUÁL
             úspě šné ženy

Kniha:
CESTA CÍSAŘOVNY
autoři: Christine LI,
Ulja Krautwald,
nakladatel: Anch books
www.anch-books.eu
1. vydání prosinec 2013



V
TEXT: Výňatek z knihy Barbara Simonsohn: Moringa zázračný jedlý strom   
FOTO: www.kvalitnizivot.com
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Výňatek z knihy Barbara Simonsohn: Moringa zázračný jedlý strom   

posledních 50ti letech 
v našich potravinách po-
klesl nejen obsah mine-
rálů, ale dramaticky se 

rovněž snížil obsah vitamínů. V sou-
časné době jablka obsahují pouze 
20 % původního obsahu vitamí-
nu C. Takže místo doporučení „jed-
no jablko denně...“ (...a nepoznáte 
lékaře) /´́an apple a day keeps the 
doctor away´́ /, bychom dnes muse-
li sníst denně pět jablek, abychom 

 Hladovíme
   nad
 PLNÝMI
 HRNCI

VÝŇATKY Z KNIHY

získali stejné množství vitamínu 
C jako ještě před pár desítkami 
let. Obsah vitamínu C v jahodách 
od roku 1985 do roku 2002 poklesl 
o celých 87 %, obsah vitamínu C 
ve špenátu je nižší o 65 % a obsah 
beta-karotenu ve fenyklu se snížil 
o 80 %. Časopis „Bio“ k tomu pozna-
menává: „U jiných druhů ovoce a ze-
leniny to nevypadá o mnoho lépe.“ 

Důvodem pro tento alarmující 
vývoj jsou pěstitelské metody sou-

časného průmyslového zeměděl-
ství, vyčerpání živin ze zemědělské 
půdy, dlouhé přepravní vzdálenosti 
a dlouhé, ne vždy právě pro obsah 
vitamínů šetrné, skladování, jakož 
i nesprávné postupy přípravy jídla, 
ať už v restauraci nebo doma. Slovy 
veršů Eugena Rothse: „Vitamín je 
prchavý element, který zmizí, jest-
liže ho spaříme. A pokud jej tedy 
chceme zachovat při síle, musíme 
jej přijímat syrový.“                       



TEXT: Renata Steinmetzová      FOTO: polévka Renata; česnek Pivari; 
kořenka www.kvalitnizivot.com

N a tyto a podobné dota-
zy odpovídáme velmi 
často. Proto zavádí-
me tuto rubriku „Na-

še originální moringa-recepty“, 
které mohou inspirovat či být ná-
vodem, jak moringu chutně in-
tegrovat do přijímané stravy. 
„Naše“ tedy všech příznivců a uži-
vatelů moringy z MoringaGarden. 
Zveme vás k návštěvě této rubri-
ky a jejímu spoluutváření. Buďte 
kreativní, obohaťte svoji stra-
vu o živiny v morinze ukryté a 
podělte se s námi o svoje nápa-
dy. Zjistíte, že mo-
ringu můžete jíst 
v každém jídle. 

Kdo chcete, po-
šlete nám svůj 
recept s fotkou 
jídla a jménem, 
které máme zve-
řejnit, na adresu 
redakce@caso-
p i s k v a l i t n i z i -
vot.cz. (Posláním
receptu se rozumí 
váš souhlas se zve-
řejněním a publiko-
váním.)                      

RECEPTY
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Polévka zeleninová s moringou
ČAS: 13 minut

sádlo  �  5 stroužků česneku  �  pórek  �  mrkev  �  růžičková kapusta  
�  těstoviny do polévky  �  moringa řezané listy  �  moringa balsamico sůl  
�  moringa pepř

POSTUP: na pánvi rozpálím sádlo, osmahnu pórek, přihodím celé 
a neloupané stroužky česneku, mrkev a moringa řezané listy. Při-
dám horkou vodu, růžičkovou kapustu a těstoviny. Vařím, až jsou 
těstoviny měkké a na talíři dochutím moringa pepřem a moringa 
balsamico solí.

AUTOR: Renata, Praha

Naše originální
MORINGA 
recepty

Polévka zeleninová s moringou

Začínáme naším oblíbeným receptema těšíme se na ty vaše.
a těšíme se na ty vaše.

Jak máme používat moringu v kuchyni? 
Kam můžeme moringu přidat? 
Jak s ní máme vařit?  



sou to vlastně plody dvou-
děložných rostlin z če- 
ledi proteovitých původem 
z deštných pralesů Queen-

slandu v Austrálii, konkrétně dru-
hů Macadamia integrifolia nebo 
Macadamia tetraphylla. Je popsá-
no více druhů, ale pouze ořechy  
z těchto dvou stromů jsou jedlé. 
Makadamie je pojmenována po 
vědci Johnu Macadamovi, příteli 
známého australského botanika 
Ferdinanda von Muellera. Tyto 
ořechy jsou pěstovány po celém 

světě, přičemž největším producen-
tem je Austrálie.

Makadamy obsahují nejvíce pro-
spěšných mononenasycených mast-
ných kyselin mezi všemi ořechy, 
jejichž pravidelný příjem snižuje 

riziko vzniku srdečních onemocně-
ní, jsou také vynikajícím zdrojem 
manganu, thiaminu (vitaminu B1) 
a důležitých antioxidantů – vitami-
nu E a selenu. Makadamy dokonce 
obsahují všechny esenciální ami-
nokyseliny důležité pro růst a re-
generaci svalů a imunitní systém.

Ořechy z makadamií seženete
většinou již bez tvrdé skořápky, 
a to buď v syrovém či praženém sta-
vu. Rovněž olej z makadamových 
ořechů je vysoce kvalitní a používá se 
v potravinářství a v kosmetice.      z

J

Víte, že makadamový (puma) ořech je označován králem mezi ořechy?  
Poptávka po něm je stále vysoká nejen pro křupavou a jemnou chuť,  

nýbrž také pro jeho složení. Makadamy jsou nejdražšími ořechy na světě  
kvůli obtížnému pěstování a následnému zpracování. 

TIP: ochutnejte výbornou 
zmrzlinu s makadamovými  

ořechy, kterou si můžete i sami 
vyrobit nebo vyzkoušejte  
Moringa tělové mléko  

s makadamovým olejem  
na www.kvalitnizivot.com.

KRÁL 
mezi OŘECHY

TEXT: redakce

VÍTE, že...?
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inzerce
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Chcete se prezentovat 
v Časopise pro Kvalitní ŽIVOT?
Využijte výhodné a zaváděcí ceny řádkové 
i plošné inzerce do konce roku 2014

Řádková inzerce do konce roku 2014 sleva 30 % z uvedených cen
Soukromá inzerce 1 řádek (30 znaků vč. mezer) 60 Kč 
Podnikatelé/fi rmy inzerce 1 řádek 70 Kč 
Inzerce v rámečku + 100 Kč 
K cenám se připočítává 21 % dph.

RUBRIKY řádkové inzerce
�   Terapie a poradenství   �   Vzdělávání, kurzy a cvičení   �   Produkty pro zdraví
Léčebné pobyty   �   Seznámení   �  Různé

Text inzerátu nám zašlete na:
E-mail: inzerce@casopiskvalitnizivot.cz, poštou na adresu: Časopis pro Kvalitní ŽIVOT, Mirešická 358, 
252 25 Jinočany, telefonicky: +420 730 678 368. Následně vás zkontaktujeme s cenou a platebními údaji. 

Data vydání a harmonogram v roce 2014
Číslo datum vydání datum uzávěrky pro inzerci:
1/2014 04. 08. 2014 30. 06. 2014
2/2014 06. 10. 2014 01. 09. 2014 
3/2014 01. 12. 2014 27. 10. 2014

Do konce roku 2014 vyjdou 3 čísla, počet stran 48. Od roku 2015 vychází měsíčník.
Časopis pro Kvalitní život si můžete zakoupit na stáncích v ČR i SR nebo využít předplatného.
Cena ČR: volný prodej 39 Kč, předplatné 32 Kč. 
Cena SR: volný prodej 1,65 EUR, předplatné 1,4 EUR.

Pro ceny a možnosti plošné inzerce a PR nás kontaktujte: 
inzerce@casopiskvalitnizivot.cz, tel.: +420 730 678 368

  Platbu v ČR provedu
  složenkou A (na základě údajů ze složenky A, 
  kterou od nás obdržíte, lze platit převodem)

  fakturou, v tom případě uveďte
  IČO....................................   DIČ...................................

  prostřednictvím SIPO, v tom případě uveďte 
  spojovací číslo.............................

Objednávky pro ČR přijímá jménem vydavatele fi rma 
SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, 
Horní Počernice, tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425, 
mobil: 777 333 370, SMS: 605 202 115, 
E-mail: send@send.cz, www.send.cz. 

Objednávky pro SR přijímá jménem vydavatele poštou 
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o., P.O.Box 169, 
830 00 Bratislava 3, telefonicky: 02 / 6720 1931 – 1933, 
faxom: 02 / 6720 1930, 1910, e-mailom: predplatne@press.sk, 
prostredníctvom WS: www.press.sk.
V objednávke uveďte svoje meno/názov fi rmy (IČO, IČ 
pre DPH) a presnú adresu. Faktúru v pdf formáte 
(pre úhradu bankovým prevodom). 
Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  roční (12 čísel) 384 Kč 16,8 EUR
  čísla: 1, 2, 3 / 2014 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / 2015

  ušetříte za rok:  84 Kč nebo 3 EUR 

  půlroční (6 čísel) 192 Kč 8,4 EUR 
  čísla: 1, 2, 3 / 2014 + 1, 2, 3 / 2015

  ušetříte na 1 vydání:  7 Kč nebo 0,25 EUR 

Titul.................. Jméno.........................................

Příjmení.................................................................

Organizace............................................................

Ulice....................................... č. popisné...............

PSČ....................  Město....................................... 

Tel.:............................... E-mail............................

(Pokud se liší adresa zasílání od výše uvedené 
adresy, doplňte ji prosím)

Objednávám předplatné Časopisu pro Kvalitní ŽIVOT
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   Autentické VÝPOVĚDI LIDÍ
                  s užíváním produktů

Paní BURDOVÁ, (v důchodu), Praha
Mám celý život problém s pletí, znaménky, pigmentové 

skvrny a bradavice po celém těle. Už jsem vyzkoušela mnoho 
metod tradičních i alternativních a nic nepomáhalo, 
naposledy mi navrhovaly vše vyřezat, ale to jsem odmítla. 
Od ledna beru moringu v kapslích a natírám se olejem 
ze semen a mám již první výsledky. 
Některé bradavičky uschly a odpadly, 
znaménka se mi zmenšila 
a pigmentové skvrny 
blednou. Navíc jsem 
ještě zhubla 3 kila 
a cítím se plná energie. 
Jsem z toho překvapená. 

Časopis pro Kvalitní ŽIVOT
Ročník 1. číslo 0
Vydává Kvalitní život.com s.r.o., 
Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha
www.casopiskvalitnizivot.cz

Šéfredaktor Jaroslav Vyoral, B.A. (Hons)

Kontakt redakce@casopiskvalitnizivot.cz

Telefon +420 739 549 899

Inzerce inzerce@casopiskvalitnizivot.cz

Předplatné predplatne@casopiskvalitnizivot.cz

Telefon inzerce 
a předplatné +420 730 678 368

Grafika, DTP Martina Sekyrková

Nevyžádané podklady se nevracejí. Vydavatel neodpoví-
dá za obsah inzerátů. Bez svolení vydavatele nelze obsah 
časopisu rozšiřovat. Vydavatel nenese zodpovědnost 
za možné následky nesprávného použití uveřejněných 
léčebných návodů a receptů. Neoznačené fotografie 
– zdroj internet. Redakce si vyhrazuje právo na vlastní 
názory  svých autorů i všech přispívajících.

Pan VLADISLAV, 49 let, Severní Morava

Již po 3 týdnech užívání  prášku z moringy 

jsem se zbavil zácpy, která mě dlouho trápila 

a uvolnila se mi páteř. Děkuji.

RENATA, 42 let, Praha
Moringu z ostrova Tenerife užívám již 

více než rok a to jak ústně tak i zevně, 
především behenový olej a další kosme-
tické produkty. Za tuto dobu mi zmizela 
bolest hlavy, kterou jsem dříve trpěla 
několikrát do měsíce, vymizely premen-
struační příznaky a menstruační bolesti, 
mám od rána do večera mnohem více 
energie. Moje myšlenky jsou jasnější 
a mám více nápadů. Zlepšila se mi pleť, 
zmizely mimické vrásky. Cca o 80 % se 
mi zlepšily pigmentové skvrny na rukou. 
Lépe spím, váha se mi upravila o 2 kila 
dolů. Nebolí mě večer po celodenní práci 
oči. Netýká se mě žádná sezónní choroba 
– jako chřipka či nachlazení.

                  s užíváním produktůs užíváním produktů

  MORINGA OLEIFERA
z Kanárských ostrovů

FOTO: www.kvalitnizivot.com

MARIE S., 69 let, Lipůvka 
Byla jsem na tom zle, byla jsem strašně unavená, mám 

revmatoidní artritis a osteoporózu,  dělalo mi potíž přejít 
jenom kuchyni. Po půlročním užívání kapslí moringy 
a prášku z moringy do polévky v poledne se cítím výborně, 
mám vitalitu, bez bolestí se pohybuji, můžu zase pracovat 
na zahrádce. Taky nosím brýle, ale teď nemusím používat 
ty nejsilnější a vrátila jsem se ke slabším. Navíc se ještě na 
noc natírám obličej olejem z moringy a výsledky jsou po 
třech měsících viditelné, zmizely mi malé vrásky a velké se 
značně zmenšily, pleť vypadá mladší a září. A taky jsem od 
září zhubla 7 kilogramů, aniž bych držela dietu či cvičila. 
Už jsem si koupila o 1 číslo menší jarní kabátek.





   

  Astrologická předpověď do konce 
     roku 2014

  Automatická kresba

  Monstera na talíři

  Čtenářská soutěž, recepty a zajímavosti

  Psychoterapie – nenechte 
     se zneužívat blízkou osobou

Další interaktivní obsah na www.casopiskvalitnizivot.cz

  Aktivace brzlíku

  Existuje dokonalé přítelství  
     ženy a muže?

4. srpna 2014 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

se těšte na zajímavý rozhovor 
  a například tyto články

Kam cválá rok koně?

Svět 
GMO
kolem nás

 Hadí síla ukrytá 
  v KUNDALINI
         józe

Jak funguje
FENG SHUI
seznamka?

V příštím čísle
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