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Milí a vážení, babí léto je plné slunečních paprsků, vůní a šumu suchých listů. Nádhera. Země
nám nabízí svoji krásu a na nás záleží, zda ji budeme vnímat každým nádechem a pohledem či
budeme hekticky pobíhat mezi svými povinnostmi.
A co že jsem si pro Vás za to léto nachystala. Celkem klasické téma, vše kolem miminek. Opět
jsem zaznamenala ve svém okolí velké přírůstky, a tak mne to navedlo na myšlenku, zaměřit pohled
na alternativní způsoby nahlížení a prožívání těhotenství, porodu a mateřství. Zajímavá je reportáž
Porod doma od Anny Röschové či rozhovor s Petrou Lammas - nejen o nošení dětiček v šátku.
Dozvíte se, co je to Dula a jak si těhotenství zpříjemnit aromaterapií.
Také naleznete povídání o metodě AFT – přitahovacích polí od Lidušky Strnadové., která nám v
minulém čísle přiblížila Kineziologii. Některé rubriky jsou nahrazeny novými: A Proč?, Tip na knihu.
Přeji Vám všem hodně klidu, radosti a povznášejících zážitků.
Veronika Blanka L.
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Vlasy ve větru – časopis pro zamyšlení a inspiraci, určený k volnému přeposílání.

Já a moje dcera
Když se narodila moje dcera, tak jsem prožívala večer po
příjezdu domů z porodnice poporodní psychózu? V tu chvíli mi
došlo, jak silné je mateřské pouto. Jaká je síla neomezené lásky,
jak jsou malicherné a pomíjivé všechny pocity křivdy a
neporozumění matkami a dcerami. Náhle jsem vnímala jen tu
sílu, která dává život a zahřívá. Sílu touhy dát to nejlepší a bolest
a frustraci, z toho, když život je těžší a staví překážky. Život dává
a bere.
V minulosti tisíce žen dávalo život a tisíce žen se vzdávalo
své mateřské lásky, když dítě nepřežilo. Ještě před sto lety bylo
procento přežití a dosažení dospělosti velmi nízké....Tisíce žen
počalo z lásky, čisté, neposkvrněné, tisíce žen bylo vydáno muži,
kterého nemilovali, tisíce žen bylo uchopeno, použito a odhozeno.
Tisíce žen se zvedlo z prachu a zanevřelo na muže a závislosti na
nich. Tady vzniklo jablko sváru, a počátek feministického hnutí.
Vztah matka – dcera je primární a všeprostupující. Odráží se
od něj vztah sama k sobě, k mužům, k životu, k přírodě, k matce
Zemi, k dětem, k budoucnosti. Tu rozvíjíme podle toho, jaké
osudy žen stojí za námi a jaké vlastní karmické lekce jsme si vzali
do tohoto života s sebou.
V některých afrických státech teprve před deseti lety získali
ženy právo vlastnit půdu. Získali možnost stát se nezávislými na
mužích. Ovšem ta nezávislost je síla, síla, kterou když uchopíme,
nastavíme možnost rovnosti mezi mužem a ženou. Vím, že
žijeme v Evropě, kde rovnoprávnost je samozřejmostí a možnost
svobody a rovnosti většinou ženy využívají.
Přesto pokud žena a muž jsou pohlceni do vztahu láskou,
tou hlubokou, co proniká skrze čas i prostor, začne do vztahu
prosakovat právě toto kolektivní vědomí, vzpomínky věku a síly
polarit a jablko sváru, zaseté kdysi dávno. Když jsou ti dva
moudří, můžou tímto procesem projít a vidět ho v širším kontextu
a naučit se milovat skrze bolest, skrze pochopení a odpuštění,
sobě i všem.

Podle budhismu jsme všichni součástí jednoho celku. Co bolí
jednoho, na té nejhlubší úrovni sebe sama to také cítíš. Ale dnes
se řítíme nesmírnou rychlostí někam, nikdo neví kam, ani snad to
nikdo vědět nechce, ale spíše se zdá jasné odkud, lépe řečeno od
čeho. Od bolesti, potlačené v minulosti, blízké i velmi vzdálené,
v křivdách páchaných na slabších v jiné zemi, na jiném kontinentu,
před skrytou bolestí partnera, který o ní nechce mluvit. Muži přece
nepláčou.
Ti, co tohle všechno ještě neví, ve vztahu používají různé
způsoby zachování jeho funkčnosti. Ani jeden z partnerů nevidí
pod povrch a život se tak zdá jednodušší. Ale je spíše placatější.
Tak jako kdysi dávno měla Země tento tvar v myslích lidí
a dogmata církve měli neomezenou moc. Ale země je kulatá, nemá
začátek ani konec. Má jen tenoučkou šlupičku toho, co je vidět
a ohromný objem toho, co vidět není.
Toto celé začalo před třemi lety a v těchto dnech mi dochází,
že skutečná svoboda ženy začíná tam, když pochopí své ženství
se vším, co obnáší a stane se Bohyní. Bohyní, která rozhoduje o
tom, jak se chce v životě projevovat a realizovat. Nejde jen o to,
najít ideálního partnera. Jde o to, najít hlasy žen, které v jejím nitru
naříkají, volají a touží, hlasy touhy po svobodě, po milovaném
dítěti, kterého se nejsou ochotny napříč časem vzdát, hlasy žen, co
spílají na muže, hlasy žen, co tajně čekají na velkou romantickou
lásku, hlasy žen, co nepřijaly svůj osud.
Až se tyto hlasy utiší, pochopíš a necháš život plynout, zlehka,
s radostí, s poklidným úsměvem v duši, proč jen jsem na tohle
nepřišla dřív. Jsem jedna z nich, a to, co bylo, už nepošlu dál. Moje
dcera už tohle všechno bude uvnitř sebe znát. Nechť čerpá
poznání a soucit a zároveň sílu z cesty, kterou ušly ženy před ní.
Nechť je její život prozářen světlem, pravdou a vědomím sebe
sama. Vědomím své svobody. Nechť je prostoupen přítomností
Lásky a sebepřijetím v každém okamžiku.
K tomu ji dopomáhej Bůh.
VBL

Různě myslíme, různě cítíme
Když dva dělají totéž, není to totéž. I když mají dva lidé velmi
podobný pohled na život, podobné hodnoty a názory, snaží se žít
svůj život pozitivně a a v souladu s dobrem, může to každý uvnitř
své duše , mysli a těle vnímat velmi diametrálně odlišným
způsobem. Každý má v sobě jiné nastavení, způsoby reakce na
život a situace, které přináší, vzpomínky a zkušenosti, které
mohou být ukryté ve stínu jako dynamit.
Do hry vstupují emoce. Někdo jich má příliš (třeba já), někdo
akorát, někdo minimálně. To, co pro jednoho je ještě zatím pouhá
intelektuální debata, pro druhého už to může začínat být velmi
osobní. Už to přechází z roviny vědomí, na úroveň podvědomí a
hrozí zažehnutí šňůry od dynamitu s emocemi, které tam třímají,
kdysi dávno umlčeny. Lidé by se měly naučit v hovoru rozeznávat,
kdy už hrozí výbuch a umět včas svému protějšku říci dost, už
jsme si toho pro tuto chvíli řekli dost zajímavého, a ten druhý by to
měl respektovat (čerpám tuto úvahu z naší manželské
předpůlnoční debaty o globální situaci).
Přestože si lidé v mnoha ohledech rozumí, čím více jdou do
hloubky a pod povrch věcí, tím je riziko nálezu ukrytého dynamitu
pravděpodobnější. Povídání o počasí, fotbale či novém filmu asi
nic nezkazíme. I když to asi také není stoprocentní. Jednou jsme
byli s kamarádkou v kině na jedničce Pána prstenů.
S kamarádkou máme v povaze hodně společného, ale i mnoho
rozdílného. Když jsme vyšli z kina, ona jásala, jak to bylo úžasné
a já byla celá zkoprnělá, jak to byl děsné. Ona viděla dobro, které
se potýká se zlem, odvahu a hrdinství a krásu. Já viděla
podobnost příběhu s realitou. Jak síly temna bují a nikdo kromě
pár vyvolených si toho nevšímá.
V tu chvíli jsme byli jak černá a bílá, jak plus a mínus z jedné
rovnice. V každé z nás rezonovalo něco jiného. Přestože obě
jsme fandili dobru, ona v tu chvíli věděla, že by mohla být Arwen a
dokázat to, co ona.
Já jsem v tu chvíli věděla, kolik stínů má moje duše, a že
mne a mnoho lidí čeká těžká zkouška. Nepodlehnout temnotě
a najít světlo pro svou duši.

Tento zážitek se přihodil snad před 6-7 lety. Pořád hledám
to světlo, někdy se ho dotýkám, někdy se mi vzdaluje. Lidé, jak
se mi zdá, jsou na tom podobně. Ale proč je tak těžké to světlo
udržet? Proč zazáří a pak zmizí? Je to jak den a noc? Je to
zkouška, jestli vydržíme kráčet tmou do dalšího úsvitu? Je to
zkouška našeho skutečného ANO a našeho skutečného NE.
Jsou lidé Slunce a jsou lidé Luny. Když říkají totéž, každý
může cítit a mínit něco naprosto jiného. Lidé Slunce říkají ano,
a také to tak myslí. Lidé Luny říkají Ne, ale touží říkat ano.
Proto možná jejich ano může znít váhavě. Ale o to víc po něm
touží a hledají tisíc způsobů, jak vykřesat světlo ze tmy, jak
navléknout hvězdy na zářivý náhrdelník a dát ho matce Zemi do
klína. Lidé Luny touží říci ano, ale někdy může znít váhavě,
protože vědí, že nic není jen černé nebo jen bílé, že světlo
nelze oddělit od tmy. A často přecházejí most mezi tím, co je
zřejmé a tím, co je skryté. Možná proto jejich ano zní někdy
váhavě a jejich ne nezní příliš pevně. Ale lidé Slunce je to jistě
naučí.
Děkujeme předem. Mi vám za to řekneme tajemství Bytí.
VBL

Rozhovor s Petrou Lammas
Zajímavá osobnost, která našla své poslání v práci s těhulkami a
novopečenými maminkami. Skrze své vlastní hledání našla způsob, jak
pomoci ostatním ženám v době mateřství, nacházet cestu ke své
přirozenosti, ke své ženské síle a harmonii se sebou a s novým životem,
který přichází.......
Jak jsi se dostala k této cestě?
Když jsem byla těhotná, chtěla jsem alternativní přístup při cvičení v
těhotenství. V Plzni jsem nic nenašla. Až v Praze, v A centru, a tak jsem
občas jezdila do Prahy. Když jsem tam byla, přišel ke mně nápad - chtěla
bych mít podobné kurzy v Plzni. To byl prvotní impulz. Když Matějovi byl
necelý rok, tak jsme otevřeli naše prostory. Během synovo 1. roku jsme se
rozhodli, rýsovalo se to pomaloučku.
Co všechno ve studiu Lammas maminkám nabízíš?
Začala jsem masážemi dětí a kojenců a vázáním šátků. Později jsem
absolvovala kurzy v A centru –(únor 2008) Světýlka – speciální cvičení pro
děti – na rozvoj psychomotorického vývoje dítěte.
Těhotenské cvičení (taktéž A centrum únor 2008) – není zde pouze důraz na
cvičení, je tady i prostor pro setkávání, sdílení. Na začátku se dělá otevírací
kruh, ženy si sdělují co se vede, nevede, zeptají se na to, co potřebují vědět,
najdou nasměrování, někdo tím již prošel, prožil a může poradit. Toto cvičení
je spíše tanec známí jako Tanec rodiček – vychází z břišních tanců, střídá se
tanec a harmonizační cvičení v těhotenství.
Po porodu – kurz cvičení pokračuje dál, je to upravené pro ženy po porodu,
aby se vrátily do kondice. Miminka leží uprostřed kruhu, okolo se tančí, cvičí.
Opět je tu sdílecí kruh, opět proběhne tak důležitá výměna zkušeností,
povzbuzení, novopečené maminky můžou zjistit, že to, co prožívají, je
normální. Není to zaměřené na výkon, ale na prožitek, aby se ženy naučili
vnímat svoje tělo a byly ve svém těle.

Jaká byla tvoje cesta k duchovnu?
V šestnácti, na střední škole jsem měla
kamarádku a chodily jsme do státní
vědecké knihovny, půjčovali jsme si Moc
podvědomí, Edgara Cayce a další
literaturu, prostě devadesátá léta,
najednou to přišlo a už mě to nepustilo.

Jaký byl tvůj porod – normální nebo alternativní?
Na začátku těhotenství muž stáhl knížky o přirozených
přístupech k porodu. Možná je to tím, že pochází z Anglie, navedl
mne na cestu přirozených porodů, hodně jsem to načetla. Lákal
mě porod doma, ale neměla jsem v té době sílu ustát to vůči
okolí.
Nakonec jsme jeli do Vrchlabí, kde preferovali alternativní
přístupy, minimálně zasahovaly do porodu - minimálně nástřihů
(4%, ostatní porodnice 30-50-70 %, 4% porodů císařským řezem,
normální porodnice 10 – 15 %, což také o něčem vypovídá –
údaje z knihy Průvodce porodnicemi ČR z roku 2004.). Nechávali
prostor na výběr polohy, k dispozici byla porodní židlička, běžně
se rodilo do vody.
I přesto, že malý šel nakonec ven císařským řezem, jsem
stále zastáncem názoru, že je dobré, pokud ta možnost
alternativy je ženě nabídnuta. Věřím, že když to bylo tam, že
nedošlo k pochybení.
Do Vrchlabí (Krkonoše) je to z Plzně dost daleko? Kdy jste
vyrazili k porodu?
Našli jsme ve Vrchlabí úžasný penzion (spíše podhorskou
chatu), kde jsme trávili s mužem poslední dny mého těhotenství.
Tam jsme odjeli asi 5 dní před termínem porodu.
Ve studiu Lammas se také bubnuje?
Ano, bubnování vede můj muž Dennis, já mám dar intuitivního
zpěvu, a připravuji také nějaké kurzy, čekám na ten správný
impulz.
Najde u Vás nějaký kurz u žena, co má svá robátka odrostlá,
ne-li samostatná?
Od září 2008 vedu také výtvarné kurzy a tvořivé večery pro
ženy. Beru to jako vytvoření prostoru, kde se ženy můžou sejít a
navzájem se podpořit a odpočinout si od svých povinností. Pokud
nemají plně rozvinutou svojí kreativitu, během večera zjistí, že
jsou vlastně šikovné, že jsou schopné něco vytvořit.

Může je to podpořit a inspirovat k další tvořivosti a otevření se
kráse a jemnosti.
Jsem zastánce waldorfské pedagogiky a z ní také čerpám.
Ve výtvarných kurzech šijeme waldorfské panenky, jsou to
ručně šité panenky pro děti. Ale šijeme také různé skřítky i
víly.
Další zajímavé a dnes opět moderní téma jsou šátky na
nošení miminek – pro koho jsou vhodné?
Od narození do dvou, tří let dítěte. Nejintenzívnější období je
od narození do 1 roka. I v minulosti jich v Čechách ženy často
využívaly. Kočár vznikl až v 19. století. Má to tradici, je to
stoletími ověřený prostředek pro přenášení dítěte. Dítě
kojenec je nazýváno také nošenec. Když dítě pláče, v náručí
matky se uklidní. Dítě po devíti měsících v bříšku potřebuje
kontakt s matkou, proto není spokojené, když je dlouho samo
v kočárku, postýlce.
A co děti, které v šátku pláčou?
Nějaké procento dětí to odmítá a v šátku být nechtějí. Záleží
na tom, jak silné je předsevzetí, rozhodnutí u rodičů, že budou
nosit. Nabyla jsem dojmu, že u rodičů, kteří nejsou plně
rozhodnuti, je tam skryté ne, dítě se příčí, pláče. Ale může to
mýt i jiný důvod.
Někdy přijde maminka, stačí šátek utáhnout nebo
popostrčit a pak to funguje. Proto dělám i šátkové poradenství
– maminka může přijít i s dítětem, i několikrát, a
zkontrolujeme způsob úvazu, aby to bylo příjemné miminku i
mamince.
Jak dlouho můžeme dítě v šátku nosit?
Je důležité vnímat svůj pocit, jestli je to pro mě příjemné,
podívat se do sebe, vnímat dítě, řídit se intuicí. Výhodou šátku
je to, že odpadá stres při dojíždění autobusem či jízdou
hromadnou dopravou a zdolávání schodů. Pro mne byl šátek
nedocenitelným pomocníkem.

Ve Studiu Lammas také nabízíš širokou škálu eko
výrobků?
Ano – přes eko-drogerii a prací prostředky, šperky,
knihy s alternativní tématikou až k eko – plenám. Je to
návrat k látkovým plenám, ale jsou propracovanější co
se týče střihu a využívají i nové materiály jako bambus,
konopí, tencel. K dispozici jsou různé střihy a tipy a je
vždy dobré vybírat dle anatomie miminka, aby se cítilo
jako v bavlnce.
Petro, co bys chtěla vzkázat nastávajícím i
novopečeným maminkám?
Aby se řídily svým zdravým selským rozumem a
poslouchaly svojí intuici. Protože hlavně ony ví nejlépe,
co je pro ně nejlepší a nejlepší pro jejich miminka. Je
dobré zjistit, co říká dětská lékařka, co říkám já,
kamarádky, moje maminka.... Ale nad to vše je důležité
si udělat svůj vlastní úsudek.
Více najdete na:

www.studiolammas.cz

Proč používat látkové pleny?
Finanční důvod

– ačkoliv se to nezdá, ale za 2 roky (což je

průměrné plenkové období dítěte. A to ještě s jednorázovkami se může
prodlužovat.) používání jednorázovek utratíte 28.000,- Kč. Ačkoliv
některé reklamy tvrdí, že finančně jsou obě alternativy nastejno, není
to pravda. Na látkové plínky budete potřebovat 1700 – 6000 Kč na
pořízení plínek (záleží jaký druh plínek si vyberete) a cca 3000 - 4000,Kč na praní plínek po dobu dvou let (cena zahrnuje cenu vody, prášku i
elektřiny). Takže si to spočítejte, co je pro Vás výhodnější.

Ekologický důvod – při používání jednorázových plínek během 2
let jedno dítě vytvoří 1 tunu odpadu, který je navíc i těžce odbouratelný.
Plena je vlhká, takže se špatně spaluje, což ani vzhledem
k chemikáliím, které obsahuje, není moc vhodné. A pokud se plena
skládkuje, tak se odhaduje cca 200 let na rozklad jedné pleny. Což je
příšerně dlouho. A tak je třeba se zamyslet nad tím, jakou tedy
budoucnost a Zemi připravujeme pro naše děti. Opravdu chceme pro
ně to nejlepší? Navíc výroba jedné jednorázové pleny vyžaduje velké
množství surovin a energií. Její výroba zatěžuje životní prostředí,
odpadní vody.

Šetrné k děťátku – klasická jednorázovka je jednak bělená chlórem
Cenové srovnání různých druhů plen:
V průběhu 2 let dítěte to vychází takto:

Jednorázové – 20-25 tisíc
Moderní látkové pleny
(včetně praní) 12 tisíc
Klasické látkové (včetně praní) 6 tisíc
Praktickou variantou je kombinace používání
moderních látkových plen (nošení doma) a
jednorázových (cestování), a co se týče látkových
plen, je samozřejmě vhodné používat eko-prací
prostředky.

(což je vlastně k ničemu. Jen plena je bělostně bílá). Avšak chlór může
přestupovat do tělíčka dítěte. A dále plena, aby nemusela být hodně
objemná, aby mohla pojmout to obrovské množství tekutin, musí
obsahovat chemické gely, které stahují tu tekutinu dovnitř. A tyto
chemické gely mohou mít opět tendenci přestupovat do tělíčka dítěte.
Navíc varlátka chlapečků jsou záměrně od přírody uložená mimo
tělíčko dítěte, a to z toho důvodu, aby se nepřehřívala. Což
s jednorázovkami není splněno, tam k přehřívání může docházet. Dítě
je v látkových plenách abdukčně baleno. Nedochází tak často
k opruzeninám. Na jednorázovkách nebyla vychována ještě ani jedna
generace, takže ani vlastně nevíme, jaký to ještě může mít dopad na
naše děti. Jednorázové pleny se vyrábějí z polypropylenu, polyakrylátu,
polyethylenu a chlorově bělené buničiny.

POROD DOMA
Zkušenost maminky Anny Reschövé
Svého prvního syna jsem přivedla na svět v prosinci 1999 v Podolí. Když jsem čekala svého druhého synka, toužila jsem porodit
do vody. V porodnici mi to však nebylo dovoleno. Narodil se v lednu 2005 v Hořovicích. Díky informacím získaných ve Škole
vědomého rodičovství a další prací na sobě jsem dopřála sobě i svému synovi porod v domácím prostředí a moc jsem se na něj
těšila. Tentokrát se moje přání porodit do vody splnilo.
Přála bych každé ženě zážitek z klidného a pohodového domácího porodu a ty krásné a šťastné chvilky v rodinném
kruhu bezprostředně po něm.
Rodila jsem našeho třetího synka v půli března 2009 s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou za podpory mého muže.
Narodil se nad ránem, při svíčkách, v klidu domova a skokem do vody. Což je více než symbolické, neboť je narozen ve znamení
Ryby. Porod probíhal klidně a spontánně, bez jakékoli injekce, jen za podpory masážních aromaolejíčků a esencí.
Ačkoli byl tento třetí z mých synů největší, neměla jsem
poprvé žádné poranění. Starším kloučkům jsem večer před
porodem přečetla pohádku, pak mi dali pusinku na bříško se
slovy „bráško, už se na tebe moc těšíme“ a klidně prospali celou
noc. V noci mne probudily kontrakce. A tak ráno po probuzení
synkové s úžasem už vítali nejmladšího brášku pusinkami na
jeho čelíčko necelou hodinu po jeho příchodu na svět.

Byl to nádherný a neopakovatelný zážitek rodinného štěstí
pro nás pro všechny. První společné hodiny a dny byly nádherné,
tulivé a mazlivé a jsou vryty do naší paměti i těch starších
sourozenců, kteří své zážitky nadšeně sdělují.

Jsem šťastná, že jsem rodila doma, neboť to byl pro
mne i pro mojí rodinu nádherný zážitek. Bylo příjemné zůstat
po porodu doma pod kontrolou porodní báby, která za námi
obden dojížděla a v případě potřeby byla stále na telefonu.
Pediatr přijel dvakrát za námi na kontrolu domů.
Malý krásně prospívá a je to velmi klidné a spokojené
miminko. Nejmladším synkovi jsme vysadili na zahradě
strom, pod kterým je zakopána jeho placenta.

Vážení a měření v den porodu s porodní bábou
Ivanou Königsmarkovou

Moje rodinka s novým jejím členem

Aromaterapie v průběhu těhotenství
Ráda bych se s Vámi podělila o to, jak moc mi aromaterapie v průběhu těhotenství a porodu dělala
dobře na těle i duchu.
Bylo to něco úžasného. Růžová pleťová voda s rozprašovačem se stala stálou výbavou mé kabelky.
Mojí učitelkou aromaterapie a baby masáží byla Jana Hašplová ve Škole vědomého rodičovství
(www.vedomerodicovstvi.cz).
Podle knihy Ingeborg Stadelmann – Zdravé těhotenství, přirozený porod jsem si začala míchat
doporučené směsi, které se u mne těšily velké oblibě. Výraznou úlevu jsem cítila u směsi na křečové
žíly, které mne velmi trápily.
Můj nejoblíbenější masážní olej na rostoucí bříško byl mandlový olej
s levandulí a neroli. Tak 1-2x týdně se masáže mého rostoucího bříška
s radostí ujali oba moji synkové.
V době, kdy jsem se cítila velmi pracovně přetížená, vyměnila jsem
směs za jojobový a mandlový olej s heřmánkem římským, palmarosou,
neroli a cedrem. Když pracovní stres pominul, vrátila jsem se zpět k první
směsi.
Po celou dobu těhotenství jsem si vždy večer masírovala do oblasti
ledvin kapičku jedle či borovice, podle toho, co mi v danou chvíli více
vonělo. To je dobré pro posílení energie ledvin.
Na křečové žíly mi velmi ulevovala směs mandlového oleje s citrónovou
trávou (lemongrass), myrtou a řebříčkem. Jalovec a cypřiš jsem do této
směsi doplnila až po porodu.
Pro čas porodu jsem si připravila doporučenou směs v jojobovém oleji – růže, jasmín, muškátová šalvěj a ylang-ylang,
který mi opravdu velmi příjemně voněl v čase asi měsíc před porodem až do porodu. Tuto směs jsem také použila s mořskou
solí do lázně v první době porodní.

Pro masáž při bolesti v kříži v době porodu jsem měla připravenou směs v jojobovém oleji s esencí jasmínu, mandarinky,
rozmarýnu a jalovce. Masáž v té době aplikovaná manželem od kříže dolu směrem ke kostrči byla velmi příjemná a ulevující
při kontrakcích.
Pro případ slábnoucích kontrakcí a protahujícího se porodu jsem měla připravený masážní olej na horní část břicha, tzv.
Děložní tonikum (hřebíček a skořice v jojobovém oleji), které jsem nemusela nepoužít.
Těsně po porodu jsem měla při ruce na nočním stolku rozmarýn, ke kterému jsem si přičichla vždy, když jsem chtěla vstát
z postele, aby se mi nezatočila hlava.
Po kojení na bolestivé stahy dělohy mi velmi ulevovala geraniová voda rozprašovaná na podbřišek a na obličej.
Měsíc před porodem jsem však měla možnost pocítit sílu jedné kapičky abortivní esence. Můj muž si jednou večer stěžoval
na bolest zubu. Kápla jsem mu tedy jednu kapičku hřebíčku do dlaně, aby si ji rozetřel po tváři. V noci mi však začalo hodně a
často tvrdnout břicho a cítila jsem časté návaly horka do obličeje. Můj muž již klidně spal vedle mne v hřebíčkovém obláčku.
Pro mne to však byly horké chvilky. Musela jsem si vzít magnésium, vyvětrala jsem celou místnost a musela jsem jít spát
jinam, jinak bych předčasně porodila. Druhý den dopoledne bylo již břicho klidné, ale návaly horkosti přetrvávaly. Na
doporučení Jany Hašplové jsem každou chvilku přičichla k mátě kadeřavé a do několika hodin návaly ustaly. Dostala jsem tak
názornou ukázku toho, co znamená abortivní esence a co opravdu může způsobit pouze jedna kapička.
Děkuji za tuto lekci o síle aromaroterapie.
V průběhu těhotenství jsem si několikrát dopřála uvolňující a relaxační celotělovou aromamasáž, což byl balzám pro tělo i
pro duši.

A samozřejmě dobré kondici mého těla přispělo též každodenní opečování chodidel a stimulace reflexních bodů.
Aromaterapii nachází své důležité místo i v péči o miminko a také o moji celou rodinu. Ale o tom třeba zase jindy.
Přeji Vám spoustu krásných nejen voňavých zážitků
Anna Reschová
www.zahradasrdce.eu

Dula – podpoří Vás při porodu
"Dula" je starý řecký název, který se dnes používá pro
speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především
psychickou (ale i fyzickou) oporu nově se rodící matce a
přispívá k dobrému startu celé nové rodiny.*
Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace
během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je
nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Klade si
za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a
novorozenců. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nesupluje ani
nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich
kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími
členy rodiny. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským
způsobem pečovat o nově zrozenou matku ("mothering the mother").

Jaké služby dula nabízí?
-psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a
šestinedělí.
-doporučení týkající se životosprávy v těhotenství.
-spolupráci na přípravě porodního plánu.
-nepřetržitý doprovod během porodu
-masáže, pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických
úlevových prostředků během porodu.
-usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
informace potřebné pro informovaná rozhodnutí ženy, např. i v
případě nutnosti lékařského zásahu.
-podporu pro partnera a rodinu.
-informace a podporu při zahájení kojení.
-podporu nové rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o
dítě.
-drobnou pomoc v domácnosti.
Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici,
tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti (za samozřejmé
asistence porodní asistentky nebo lékaře).

V čem spočívá přínos duly pro rodičku a její rodinu?
Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě
ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí
na svět ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe
fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula zná
rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pečuje o ženu,
která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození
dítěte.
Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena
cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný
porod.
Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho
délku a možný výskyt komplikací.
V proslulé knize o významu duly (M. Klaus, J. Kennell, P.
Klaus: Mothering the Mother, 1993) se uvádí, že

přítomnost duly u porodu snižuje:
-počet císařských řezů o 50%,
-délku první doby porodní (fázi "otevírání") o 25%,
-použití oxytocinu o 40%,
-užívání léků proti bolestem o 30%,
-použití kleští o 40%,
-žádosti o epidurální anestezii o 60%

Péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv
-na kojení
-na délku času, který matka s dítětem tráví
-na výskyt poporodní deprese
-na teplotu rodičky
Převzato z www.duly.cz

Povídání o AFT (Teorie přitahovacích polí)
Autorem metody je Dr. Kurt Ebert – doktor klinické
neuropsychologie, který pracoval 30 let v lékařském prostředí a
učil na několika vysokých školách studenty psychologii, psychiatrii
a neurologii.
K nám do Čech ho přivedla známá učitelka a propagátorka
Kineziologie „One Brain“, Carol Ann Hontz.
Techniky AFT vycházejí z rozsáhlých výzkumů vědců jako Dr.
Cho, Shang, Sheldrake, Hawkins a další, které potvrzují, jak naše
myšlenky ovlivňují náš mozek a naše tělo. Výzkumy Erika Kandela
dokonce vyústily v udělení Nobelovy ceny, kdy on přesvědčivě
prokázal, že vytvoření jedné jediné myšlenky vyvolá v těle proces,
při kterém jsou vyjádřeny nebo potlačeny geny, uvolňují se
chemikálie a hormony, což vede k růstu nebo plasticitě nervů
v CNS, tzn. že naše myšlenky mění naše těla.
Další vědec Dr. David Hawkins se zabýval studiem lidského
vědomí. Zkoumal vědomí lidí, jak se dívají na svět a typy jejich
energií a 25 let své práce shrnul do tabulky, kterou nazval MAPA
VĚDOMÍ. (Tato tabulka se užívá k testování, na které úrovni
vědomí se člověk nachází v souvislosti se svým problémem).
Mapa vědomí je rozdělena na jednotlivé úrovně vědomí od
nejnižší, což je HANBA – ÚrV 20, po nejvyšší, což je OSVÍCENÍ –
ÚrV 1000.
Člověk tvoří své myšlenky. A myšlenky vytvářejí energetická
pole. Souhrn energetických polí tvoří energetický kontext, neboli
úroveň vědomí. A naše úroveň vědomí je neviditelný zdroj –
přitahovač událostí a nemocí, které nás v životě potkávají.
Podíváme se teď podrobněji jaké nemoci nás mohou potkat,
budeme-li přemýšlet převážně na jednotlivých úrovních vědomí.

ÚrV – 20 HANBA ….(nejnižší frekvence energie) – žena
nemůže otěhotnět, mužská sterilita, všechny typy pohlavních
nemocí, psychózy, sebevraždy
ÚrV – 30 VINA – problémy se zažívacím ústrojím, diabetes
….
ÚrV – 50 APATIE – ztráta vůle, kvasinkové a houbové
infekce ….
ÚrV – 75 ŽAL – všechny typy alergií, astma, TBC, rakovina,
deprese, bolesti zad ….
ÚrV – 100 STRACH – většina virových onemocnění,
chřipka, rýma, opary, bolesti kloubů, anorexie, bulimie,
problémy se zrakem, bolesti hlavy, chronická únava …
ÚrV – 125 ŽÁDOSTIVOST – všechny typy závislostí
(kouření, alkohol, drogy …)
ÚrV – 150 VZTEK – nemoci srdce vč. infarktu, vzdorovité
chování ….
ÚrV – 175 PÝCHA – Alzheimerova choroba ….

U vyšších ÚrV 200 – 1000 již nemoci nevznikají, tyto myšlenky v našich meridiánech vytvářejí anabolické neboli život podporující
vzorce.
Jsou to ÚrV – ODVAHA, NEUTRALITA, OCHOTA, PŘIJETÍ, DŮVOD, SMYSL, LÁSKA, RADOST, MÍR, OSVÍCENÍ.

Meridiánovou energii tedy můžeme ovlivňovat energetickými
vzorci našich myšlenek, ale také můžeme ovlivňovat
energetické vzorce našich meridiánů přímým poklepem na
akupunkturní body.
AFT ve svých energetických korekcích používá celkem 24
bodů, což je dostatečný počet na to, aby se dala ovlivnit většina
fyzických či psychických nemocí. Za tímto účelem byly Dr.
Ebertem vyvinuty předpisy – vzorce, kterých je dnes již na 600 a
působí na rozličné nemoce od běžného nachlazení až třeba po
různé typy rakoviny.
Tyto předpisy upravují energii meridiánů a CNS a umožňují
eliminovat energetická pole, která jsou u zdroje fyzických a
psychických problémů.
Na stejném principu jako poklepy fungují i CD. Dr. Ebert zjistil,
že existují tóny, které též přerušují energetická pole a nazval je
Akutóny. Stimulují meridiány stejně jako poklepy.
Další technika, která se v AFT používá je Odpouštění.
Tato technika je velice jednoduchá a využívá právě toho, že
slova jsou symboly věcí, symboly naší mysli a mají obrovskou
moc.
Existuje Japonec Masaru Emoto, který ve svých knihách
krásně graficky vysvětluje, jakou moc mají slova právě na vodu.
A dospělý člověk je složen tak ze 70% z vody.
Nalepí se nálepka se slovem na lahvičku, nebo se vodě
hraje, pak se lahvička zmrazí pod určitou teplotou a krystaly se
pod mikroskopem fotografují. Slova jako třeba Láska, Krása,
Matka Tereza vytvářejí krásné pravidelné krystaly a slova jako
třeba Hanba, Strach, Hitler tvoří krystaly poškozené, jsou tam
černé díry a šmouhy.
Je třeba se napojit na tu vzpomínku, kterou jsme v dětství
měly a přes tu energii odpuštění to tam rozpouštět – negativní
vzpomínka se transformuje a člověk se pak už nemá k čemu
vracet.

Tady uvedu 1. příklad z praxe, aby bylo jasné jak tyto afirmace
působí.
Přišla mladá dívka 25 let – Problémy v komunikaci s lidmi.
Před 5 lety se s ní rozešel chlapec a ona přestala komunikovat
s lidmi. Když přišla z práce, zavřela se doma a nikam nevycházela a
přestala i jíst.
Vytestovala jsem úroveň vědomí tohoto problému – 50 Apatie,
zoufalství, vzdává se, bezmoc. Šly jsme do věku, kdy se začal
formovat energetický vzorec tohoto problému. Byly to 4 roky – právě
se jí narodila sestra a ona musela v té době do školky, kam nechtěla
chodit. Ona z trucu přestala ve školce jíst, nehrála si s dětmi, nechtěla
chodit na plavání, ani na chatě si nehrála s dětmi. Zjistila jsem, že si
v této době vytvořila dvě silná přesvědčení.
Nikdo mě nemá rád. Nejsem dost dobrá
Takže ona si teď musela tato silná přesvědčení odpustit. Napojila se
na tu vzpomínku ve školce a odříkávala Odpouštěcí afirmaci. Tato
afirmace se říká 3x v minulosti, 3x v současnosti a 3x v budoucnosti.
Já se po každé větě ptám, jak se cítí. Když už jsme byli téměř u
konce, ona se najednou začala smát a říká: Jé, já už si hraju s dětmi
a jím a tatínek mě tam nedal že by mě neměl rád, ale abych se
otrkala. Najednou to z ní všechno spadlo. Když se s ní rozešel
chlapec, ona se dostala do podobné situace, jako v té školce a v tu
ránu se z ní stala ta 4-letá zranitelná holčička, která věřila, že jí nemá
nikdo rád a že není dost dobrá a začala se tak i chovat.
A teď už se dostáváme k tomu, co jsou to vlastně ta přitahovací
pole, podle kterých je tato metoda nazvána. Přitahovací pole jsou
energetické síly, které vznikají ze vzorců myšlení, chování a bytí a
následně je organizují. Jsou lepidlem, které vytváří soudržnost
v životě jedince. Dr. Sheldrake je nazval „morfogenetická pole“
(morfogenetická energie formuje tvar).
Einstein a po einsteinovští vědci zjistili, že vedle našeho fyzického
světa existuje i svět energetický, kde je nekonečné množství
energetických polí. Dokázali tak starověký čínský citát.
„ První nebesa stvořila čchi: na zemi viditelné jako forma.
Čchi a forma se ovlivňují a tak vzniká bezpočet věcí.“

My svým myšlením, jednáním, konáním se napojujeme na různá
energetická pole, která nás zpětně potom ovlivňují. Je to stejné, jako
když si naladíme určitou televizní stanici. Podle fyziků naše myšlenky
ovlivňují pravděpodobnost toho, co se stane v příští chvíli. Když se
ladíme k vině, hanbě, strachu – tyto situace si potom přitahujeme. Dá
se říci, že to, čemu v životě věříme, to potom dostáváme.
Na závěr uvedu ještě 2. příklad z praxe, aby bylo jasné, jak
takové celé sezení probíhá.
Matka uvedla, že chodí se 14-ti letým Martinem k psychologovi.
Má problémy ve škole – denodenní stížnosti na chování a špatný
prospěch.
Diagnóza psychologa: Snížená inteligence, dyslexie, dysgrafie,
hyperaktivita, neidentifikovatelný strach – bojí se tmy, musí mu celou
noc svítit, bojí se psů, bouřky, leká se, zkrátka se bojí všeho.
Když byl u mě na druhém sezení pracovali jsme na problému
„Neidentifikovatelný strach“ metodou AFT.
Úroveň vědomí tohoto problému – 20 HANBA, STUD – život byl pro
Martina mizerný a cítil se ponížený, pokořený, to vše jsem vytestovala
z MAPY VĚDOMÍ.
Po té jsem vytestovala věk, kdy se začal formovat energetický
vzorec tohoto problému – bylo to v 9 letech + 1 měsíc.
Do případu byla zapletena jeho matka, sestra a 1 kamarád.
Martin si vůbec nevzpomněl, co se stalo – měl 2 bloky.
Nezasloužím si, abych si vzpomněl a svého problému se zbavil
Pro ostatní není bezpečné, abych si vzpomněl a svého problému se
zbavil.
Tyto bloky jsme z podvědomí odstranily pomocí Odpouštěcích
afirmací. Po té si Martin okamžitě vzpomněl. Stalo se to o
prázdninách, přišel pro něj kamarád, aby šel ven. Před dům vyšla
matka a jeho sestra. A kamarád začal na Martina žalovat, že si včera
postavili krásný hrad z písku, a Martin jim ho zbořil. Matka okamžitě
začala na Martina nadávat, že je kazisvět, a že všechno zničí a jeho
milovaná sestra se jen ušklíbla: „No jo, náš Martin“, otočila se na
podpatku a zmizela v domě. Martin se cítil ponížený a zahanbený a
nezmohl se na slovo. Martin si v této situaci vytvořil 2 silná
přesvědčení:
Jsem nemilovatelný a zasloužím si být odstrčen
Jsem k ničemu, hlupák a nic neumím

Tato přesvědčení jsme v afirmačním procesu transformovali,
aby se v současnosti neměl již k čemu vracet. Martin však
nejevil velké známky zlepšení, něco tu nesedělo. A tak se ho
ptám – a udělal jsi to vůbec? A on dlouho mlčel a pak povídá –
my jsme tam měli vodu, a on nám jí někdo vylil.
A mě napadla spásná myšlenka a povídám mu: Ty už jsi
dnes velký chlapec a víš, že písek není beton a ta voda se do
něj prostě vsákne. A stalo se to v červenci, kdy sluníčko pálí od
rána do večera, písek se prostě vysuší, a hrad spadne sám!
A jakmile jsem toto vyslovila, stal se „zázrak“ – Martin se
najednou začal řehtat, on měl takové světlé zelenomodré oči –
ty oči najednou ztmavly a začala se v nich dokreslovat černá
kresba. A já měla možnost vidět to, za co dostal ten Erik Kandel
tu Nobelovu cenu – že jedna jediná myšlenka dokáže změnit
naše tělo.
A tak se Martin zbavil strachu ze všeho. On podvědomě
očekával ponížení a pokoření i od těch nejbližších. Nevěděl co,
kdy a odkud přijde a tak se bál preventivně všeho.
Martin u mě absolvoval celkem 3 odblokování a dnes se hlásí na
střední školu mimo svoje bydliště. Rozhodně neměl sníženou
inteligenci, měl jen v podvědomí velký stres na ÚrV – 20, což je
velmi nízká energie.
Velice záleží na tom, jaký význam svým myšlenkám dáváme.
Připravila Ludmila Strnadová
Kontakt: Tel. 605 758 923

VELKÉ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN
Ani dnešní osobnost jistě není třeba příliš představovat, aby každý věděl, o kom že
to bude řeč. Máme na mysli českého hudebního skladatele, proslulého i v zahraničí a
víc než srovnatelného s věhlasným Bedřichem Smetanou. Víte? Pokud ano i přesto
doporučujeme pokračovat v četbě a možná Vás překvapí, co všechno jste se ve škole
nedozvěděli. Dnes se totiž ani tolik nezaměříme na autorovo dílo, jako spíš na jeho
soukromý život.
Cesta tohoto velikána se započala v Nelahozevsi 8.9.1841 v chudé rodině
vesnického řezníka. Otec vedl syna k řemeslu a doufal, že ten po něm jednoho dne dílo
převezme. Možná by se tak i skutečně stalo, nebýt docela malé nešťastné události.
"Jednou šestnáctiletý mladík vlekl na provaze jalovičku z trhu a ta se po cestě
splašila. Utíkala cestou necestou a útlého jinocha táhla za sebou. „Byl jsem jako vyžle,
několik sáhů mě táhla po zemi. Odřel jsem se tehdy důkladně... A tu jsem si umínil, že
řezníkem nebudu.“
Mladého muže stejně víc, než vůně masa a zvuk řinčících řeznických seker, lákala
hudba. Chtěl do Prahy. Jenomže nebyly peníze a tak otce obměkčil až příslib švagra ze
Zlonic, že bude Antona finančně podporovat.
Roku 1857 tedy konečně nastupuje na varhanickou školu v Praze a již o dva roky
později se protlouká životem jako violista, varhaník a učitel klavíru. Přestože mladý, talentovaný a bez peněz, bohémem se
nikdy nestal. Jeho sestřenice si zapsala: “Více než společnost ho lákaly švestkové knedlíky. Spořádal jich vždy aspoň třicet.
Nikdy nepřicházel domů pozdě, ženské známosti ani pletky neměl a říkalo se v rodině, že se Anton ženských bojí.“
Ať to již byla pravda nebo ne, obě, pro něj, osudové ženy potkal na jednom místě, v jedné rodině. Zlatník Čermák si jej tehdy
najal aby vyučoval jeho dcery klavíru. Tam také prvně spatřil Josefínu, starší ze dvou dcer, ke které okamžitě zahořel láskou.
Citem vášnivým, bohužel neopětovaným. Josefína mířila výš. (Později se provdala za hraběte Kounice.)
A tak na řadu přišla Anna, mladší zlatníkova dcera. Nebyla tak půvabná, avšak o to víc oddaná. Když posléze Anton žádal o její
ruku, byla již Anna ve čtvrtém měsíci těhotenství. Bohatý zlatník Čermák však nechtěl o tak nerovném sňatku ani slyšet. Když
se i přesto oba mladí lidé vzali, dceru vydědil.
Teprve až po jedenácti letech živoření v orchestru Prozatímního divadla si jeho talentu všimla Vídeň, Johannes Brahms a
díky němu i nakladatel Fritz Simrock. A se Simrockem konečně přicházejí peníze, sláva a nekonečné cesty po státech i
kontinentech.
Jak těžce však je to všechno vykoupeno. Tak jako u mnoha jiných i u Dvořáka (nemá cenu nadále tajit dávno odhalené),
nejsilnější z jeho děl vznikají na prahu osobní tragedie. Po dvou dcerách, které zemřely na tehdy obvyklé dětské nemoci, přišli
Dvořákovi v roce 1877 i o prvorozeného syna Otakara. Stalo se to v den Dvořákových narozenin, 8. září. V bytě mladých
manželů pobývala tou dobou návštěva a někdo nechtěně shodil ze skříně sirky do hrnce s mlékem. Tři a půlletý chlapec se z
něj napil a rozpuštěný fosfor ze sirek jej otrávil. Jen měsíc předtím pohřbili roční Růženku. Bylo to nejhorší léto Dvořákova
života - ještě v červenci se s přítelem Leošem Janáčkem bezstarostně toulal po jižních Čechách, v září měl pustý byt a ženu na
pokraji zoufalství.

Dvořák sám, snad postižen tragédii, se poznenáhlu stává výstředním až podivínským mužem. Nosí křiklavé vesty, utrhuje se
na studenty, chodí s rozcuchaným vlasem i vousem. V pozdějších letech trpí agorofobií - bez doprovodu nevychází na ulici, bojí
se přejít cestu, má panický strach z rušných ulic a davů. Nic už není jako dřív.
Ale protože nebývá všechno jenom černé i Dvořákovi se později přeci jen dočkali rodiny. Šesti dětí, které se dožily dospělého
věku. Mezi nimi i Otylka, pozdější choť Josefa Suka, od níž pokračuje hudební tradice rodu až po současnost.
Zbývá jen připomenout nešťastný datum 1.5.1904, kdy v Praze opustil národ veliký muž. Autor Moravských dvojzpěvů,
Slovanských tanců, Čerta a Káči, Rusalky, Polednice ... (a takto bychom mohli pokračovat na minimálně celou jednu další
stránku). Odešel umělec a skladatel, Antonín Dvořák.
Kdo je naším dnešním velikánem už víte. A tak ani tentokrát nehledáme jméno. Zajímá nás jak se nazývá jeho nejznámější symfonie.
Malá nápověda: Vznikla v USA. Víte?
Pokud budete chtít ověřit pravdivost svých domněnek, máme pro Vás malou osmisměrku. Po jejím vyplnění zůstanou písmenka,
která seskládaná dají titul hledané skladby. Přejeme příjemnou zábavu.
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A proč?
Kdo z nás by onu okřídlenou větu, tolik oblíbenou u malých
dětí, neslyšel. Kolik bezesných nocí již tahle dvě slůvka vyvolala,
kolik rozmrzelosti a příkoří způsobené vlastní neznalostí? „Že
bych to zapomněl? Ale ne, to nám určitě neříkali ani ve škole.“
A tak je mnohem jednoduší využít své autority dospěláka,
dítě okřiknout a dál se tvářit jako souhrn veškeré moudrosti.
Stejně tak jako já onehdy:
„A stlejdo, ploč je med sladký?“
„Protože ho včeličky vyrábějí z pylu a nektaru kytiček.“ No to jsem
tomu dal.
„A jak?“ Nic jiného jsem si ani nezasloužil.
Teď mi povězte, kolik z vás ví, jak se dělá med. Jasně. Včelička
pilně létá z kytičky na kytičku. Všude pečlivě sbírá pyl, sbírá nektar a
když toho má dost, hurá do úlu. A pak? Střih, a včelař vyndává plástve
s medem. Hmm, no jo, ale kde se tam ten zpropadený med vzal?
Pokud nevíte, ale chcete vědět, pokračujte. Odpověď máme:
Samotný vznik medu je vlastně poměrně dost složitý proces
vzájemné dělby práce všech včel jako celku. Včela medonosná
přinese sebraný nektar nebo medovici v medovém váčku (asi 1g)
do úlu a tam ji předá úlovým včelám, které přejímají donesenou
sladinu k dalšímu zpracování. Donesená kapka je spolknuta a
znovu „předána“. A to několikrát v opakujícím se cyklu. Za tuto
dobu „předávání“ se rozběhne chemicko - fyzikální proces, ve
kterém dochází k obohacování sladiny o látky pocházející z
hltanových a pyskových žláz včel dělnic, jako jsou enzymy,
aminokyseliny a další látky ve stopovém množství (tuky, vitamíny
skupiny B, atd.).
Chemické změny representuje štěpení vyšších cukrů na
cukry nižší. Kdežto mezi fyzikální změny patří zahušťování
sladiny - tento proces je nutný a v podstatě zabraňuje množení
mikroorganizmů (med je konzervován na neomezeně dlouhou
dobu). Když je med dostatečně zahuštěn, je naplněn do buněk
plástu až po okraj a následně zavíčkován voskovými víčky.

Tak a teď tohle zkuste říct tříletému dítěti ...
Ještě něco navíc. Víte že:
- z jednoho letu, při silné snůšce, přinese včela asi 40 mg
sladiny?
- na 1 gram medu musí včela navštívit 7 000 květů?
- životní dílo 1 včely je půl čajové lžičky medu ?
- na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem
rovníku?
- zahuštění sladiny na med trvá přibližně 108 hodin,
tj. 4 a půl dne?
Máte i vy doma zvědavého rošťáka nebo zvídavou
slečnu? Potřebovali by jste pomoci s nějakou všetečnou
otázkou? Napište nám a pokud budeme znát odpověď,
rádi se podělíme.
Připravil Bohuslav Nýt

Vzali mi Boha
Vzali mi Boha. Řekli mi, že není.
Zavřeli mi srdce a já se začala bát. Bát se o sebe.
Bát se dávat a brát.
Zastavil se čas, zastavil se život.
Srdce tlouklo, ale život jím neprocházel.
Vzali mi světlo, to zářivě zlaté,
co rozpouští tíseň a dává cit a smysl pro krásu.
Pak mi řekli, že nejsem hezká.
Uzamkli mé tělo, uzamkly ho lásce.
Tak sama jsem si připadala, až do této chvíle.
Teď už to vím, vzali mi Boha,
abych k němu mohla sama najít cestu.
Slzami vykoupenou, tisícerými pády a nutností znovu vstát.
Ublížila jsem tisíckrát.
Když spadla jsem do temnoty, do nekonečna.
Ublížila jsem tisíckrát jiným a sobě,
když byla jsem poustevníkem.
Navenek otevřená, plná optimismu, uvnitř opancéřovaná samotou.
Vždyť Bůh není, znělo duší mou.
Je to muž a ten zemřel na Golgotě.
Já nejsem Lilie, která ho vezme do svých dlaní, jsem temnota
uzavřená do sebe.

Bůh je víc,
tisíce a milióny příběhů nás všech,
nás lidí,
smíchaných s ledovou tříští a vášnivým ohněm.
Bůh je procitnutí, odpuštění a Láska.
Bůh je pochopení,
pochopení svého příběhu v pojivu příběhů našich bližních.
Bůh ti dá sílu se z toho přediva vztahů vymanit
a stanout v záři sebe sama,
celiství, klidný a milující.
Odevzdaný životu, světlu a sám sobě.
VBL

Čarodějka z Portobella – Paolo Coelho
Tip na knihu
Hlavní hrdinka Athéna hledá svoji cestu k Bohu. Její hledání ji zavede k hledání svých kořenů, své biologické matky a zároveň
symbolicky odhaluje sílu Matky – Bohyně – Země, Přírody a Ženské síly, založené na prožívání vlastní vnitřní zkušenosti. Jde o obraz
protipólu hledání smyslu bytí v po staletí uznávaném mužském pojetí Boha:

Citáty z knihy:
„Když my, ženy, hledáme smysl života nebo cestu
poznání, vždycky se ztotožňujeme s jedním ze čtyř
klasických archetypů:
Panna (a teď nemám na mysli sexualitu) je ta, jejíž
hledání předpokládá naprostou nezávislost, a vše, co se
naučí, je plodem její schopnosti čelit výzvám sama.
Mučednice objevuje v bolesti, v odevzdání a v utrpení
způsob, jak poznat sama sebe.
Světice nalézá v bezmezné lásce, ve schopnosti dávat,
a nic za to nechtít skutečný důvod své existence.
A konečně Čarodějka jde za naprostým a neomezeným
potěšením – a tím ospravedlňuje vlastní existenci.
Athéna byla současně všemi čtyřmi archetypy, zatímco
my bychom si obvykle měly zvolit jen jednu z těchto
ženských tradic.
„V Dubaji jsem se naučila kaligrafii. Tančím vždy, když je
to možné. Ale hudba existuje jen proto, že existují pauzy.
Když něco dělám, připadám si úplná, ale nikdo nevydrží
zůstat aktivní celých čtyřiadvacet hodin denně. V
okamžiku, kdy se zastavím, cítím, že něco chybí.“
„ Co je to hřích? Hřích je bránit, aby se mohla
projevit Láska. A Matka je láska. Jsme nyní v novém
světě, můžeme si volit vlastní kroky, a ne ty, jež nám vnutila
společnost.“

„Je den, obloha plná mraků, a lidé věří, že za těmi mraky žije
nějaký všemohoucí Bůh, který řídí jejich osud. Podívej se však na
svého syna, na jeho nohy, naslouchej zvukům kolem: tady dole je
matka, nám mnohem bližší, která dává radost dětem a energii
všem, kdo po Jejím těle chodí. Proč lidé raději věří v něco
vzdáleného a zapomínají na to, co je vidět, na skutečný projev
zázraku?
Znám odpověď: protože tam nahoře, schovaný za mraky a
nezpochybnitelný ve své moudrosti, kdosi lidi řídí a udílí jim příkazy.
Kdežto tady dole máme fyzický kontakt s magickou realitou,
svobodu zvolit si, kam povedou naše kroky.“

