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Milí lidičkové,

      Tak jsme vstoupili do nového roku 2010. 

Přeji Vám všem mnoho radosti, lásky a vnitřní rovnováhy.

Ať každý den se sen duše mění ve skutečnost.

                                                                    Veronika Blanka L. Obsah:
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Tak si představuji rok 2010 Toto přeji nám všem

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, 

Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz.

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí.  



  

Konstelační úvahy

1. Konstelace z pohledu transformace

    Rodinné konstelace založil Bert Hellinger. Klasické rodinné konstelace 
vznikly v době, kdy  byly společenské a morální normy celkem pevné a 
neměnné. Někdo řešil konflikt s rodiči, někdo s partnerem, někdo nemoc. Byly 
to krajní situace, krajní meze, kdy problém byl markantní. Když se problém a 
jeho příčina pomocí rodinné konstelace uvolnila, mohl člověk po určitých 
změnách dále fungovat podle určitých zaběhnutých zvyklostí, v rámci mnoha 
jistot a trvalých hodnot.
     Dnes je situace jiná. Vše se zrychluje a mění. Nic není jisté a morální, 
etické a společenské normy nejsou tak pevné. Dochází k celkovému uvolnění, 
jak ve společnosti, tak na osobní úrovni.
     Dnes se hodně mluví o transformaci, o zrychlování času a zvyšování 
vibrací naší Planety. Pociťujeme silnou potřebu něco v sobě vyřešit, 
vyplouvají na povrch nové a nové záležitosti, proto
dnes konstelace působí spíše nápomocně v tomto procesu a pomáhají k 
lepšímu pochopení sebe sama, svého života, k uvolnění starých pocitů, 
pomáhají nám se zorientovat sami v sobě a najít jistý nadhled. Takže je to o 
vývoji, o procesu sebepoznání a sebeléčení nás a také našich kořenů.
     Právě skrze prožívání duality po mnoho století a tisíciletí, jsme mohly dojít 
k určitému stupni evoluce, ke stupni vědomí, kdy skrze lásku dokážeme 
integrovat protipóly. Můžeme to vnímat jako hru, kdy vše, co se odehrálo v 
našem rodinném systému, v našem rodu, v naší zemi, na naší Planetě, je tu 
pro nás. Mi jsme středobodem a vše je poskládáno a propleteno tak, jak je 
třeba, abychom procitly ze snu. Abychom spatřily a žili svobodu a Lásku uvnitř 
sebe a ve své realitě. Lékem je soucit. Přijetí toho, že náš život je vlastně 
mnohem jednodušší, než životy našich předků. O to nás ta lehkost více tíží a 
nutí věci změnit. Předci museli často vyvinout mnohem větší odvahu než mi. 
Ovšem byla to odvaha z nutnosti, z touhy po přežití. 
       Mi musíme vyvinout jiný druh odvahy. Odvahu k ochotě podívat se na 
věci, které jsou vytěsněné, zapomenuté a připomenout je sobě i předkům v 
novém kontextu, v širších souvislostech, s možností, aby všichni zúčastnění 
mohly vidět skutečnost prožitou jednotlivci. Ne jen tu sovu část. Vidět situaci 
jako celek, a tuto situaci jako sled příčin a následků. 
      Vše je dokonale poskládané, a když odhalíme dost dílků mozaiky, 
užasneme, neboť uvidíme hluboký záměr a řád, který nám dá možnost 
pochopit celý náš život, naše Bytí.

 2. Konfliktní vztah

      Pokud máme s někým v rodině problém (s rodiči, 
prarodiči, partnerem), patrně vyplývá z vnímání projevů 
a jeho chování k nám. Uděláme si jistý úsudek, že nás nemá 
rád, nedává nám dost lásky, svobody, úcty, podpory, péče.
    Ovšem ten dotyčný k tomu má velmi pádný důvod. 
Který ovšem mi neznáme a často o něm neví ani sám 
jeho nositel, neboť mnoho informací o našich 
zkušenostech a zkušenostech našich předků jsou v 
nevědomí. 
     Rodinné konstelace umožňují tyto hluboké příčiny spatřit 
a uchopit. Nechat vyplavat napovrch traumata, bolest, 
smutek, vztek a nechat tyto negativní emoce odejít. Pak 
můžeme spatřit, že za Vším je Láska. Do své rodiny se 
rodíme z Velké Lásky. Lásky, která nemusí být jako Láska 
projevována a prožívána. Bolest a utrpení k Lásce patří. 
Pokud dokážeme projít našimi pocity samoty, opuštění, 
křivdy, nedostatku Lásky, dojdeme k pochopení a k soucitu. 
Najednou můžeme vidět bytost, s kterou jsme byli dlouho v 
konfliktu jako nádhernou, velkolepou, jako tu nejúžasnější, 
kterou jste měli v životě potkat..  
                                                                                    VBL



  

3. Proměna Lásky v čase

     Před narozením Krista byla láska mezi mužem a ženou 
jiná. Byla více pudová, více vášnivá, muž si ženu bral, žena 
se mu oddávala. Lidé byli více v kontaktu s Přírodou, s duší 
Země a svou duší. Nebáli se smrti, žili v síle.
    Po Kristu se tato přirozenost začala vytrácet. Byli jsme 
odtrženi od přirozenosti a začali toužit po něčem novém, 
větším, po Lásce, kterou Ježíš sliboval. Se světlem, které 
vnesl do lidského Bytí, byla prohloubena i temnota. Byla 
prohloubena dualita, lidem bylo církví vzato autentické 
vnímání Boha, Života a Sexu. Bůh a Láska k lidem měli 
přicházet zvenčí, jako odměna za jejich dobré skutky. 
Každý se propadl sám do sebe a hledání Lásky, nejen té 
Boží, ale hlavně té lidské. Přes prožívání, nacházení a 
ztrácení Lásky jsme se měli naučit milovat. Ne pudově 
či na základě přitažlivosti, ale čistě, bez pocitu vlastnění.
       Také jsme přijali do kolektivního vědomí a podvědomí 
Strach ze Smrti. Temnota s ním spojená v nás vykřesala 
touhu po Bohu, po Světle, po vnitřní čistotě. Hledali jsme to 
2000 let v lásce k muži, ženě, k dítěti, k Bohu. Ovšem 
zapomněli jsme na sebe. Protože světlo a spasení mělo 
přijít zvenku. Láska a Bolest se stali neoddělitelné. Kdo 
lásku našel, ztratil ji mnohokrát. Skrze bolest jsme se 
učili skutečně milovat, toužit a sdílet na úrovni srdce. 
Po tomto dlouhém období jsou naše srdce plná 
záznamů o ztrátě a bolesti.
     Dvě hlavní témata, která s Láskou a bolestí souvisí, je 
láska k muži a láska k dítěti. Dříve muži umírali ve válkách 
a děti umírali při porodu, z nemoci, chudoby. Láska, která 
chtěla být projevena, darována, často přišla na zmar. 
Srdce se uzavřelo o něco více při každé takové zkušenosti. 
Dnes se mnoho lidských srdcí bojí skutečně milovat  a 
čekají na uzdravení. 

     Nadchází čas, kdy se mají naše srdce uzdravit, kdy Láska má 
vycházet z nás, Světlo má vycházet z naší duše, nikoli zvenčí. Máme se 
naučit lásku dávat i přijímat, pulsovat jí a s každým setkáním jí 
umocňovat. Už nemusíme pociťovat závislost na vztazích, na 
věcech, na práci. Tento starý způsob máme nahradit tvořivostí, 
svobodou  a sdílenou radostí a spoluprací.
     Láska jak jsme ji vnímaly dosud, umírá. Již nelze milovat jen svého 
muže a své děti. Je třeba milovat lidi, Život, Planetu. Jenom tak 
můžeme být v kontaktu sami se sebou a Lásku skutečně cítit. Tu 
nepodmíněnou.
   Je třeba odpustit svým předkům a najít k nim úctu a spojení, aby  nás 
stará schémata mohla opustit, aby nás již nezatěžovala. A to samé by 
měl udělat i partner, aby vztah byl schopen posílat Lásku dál, svým 
dětem a celé budoucnosti.
    Je to sen, který se začíná vynořovat. Proto nezoufejme,že se nic 
nedaří, ono to staré chce jen odejít, aby mohlo přijít něco nového, 
co nám to vynahradí.
    S Láskou vesmír.



  

Ženy s Drahokamem

     Uvnitř každé z nás je drahokam. Ty moudřejší ženy, 
ho dávají na odiv, s gestem, podívejte, mám drahokam, 
každý v němém úžasu se jim snaží vyhovět. Je to jak 
heslo do labyrintu světa, který jim dovolí procházet mezi 
jeho strážci a správci přímo. Oni mohou. Každý muž ví, 
že tyto ženy mají nad labyrintem moc a jsou jeho 
ozdobou v jeho temnotě. Muži jsou rádi, když taková 
žena projde jejich chodbou, kterou oni mají na starost. 

     Pak je mnoho žen, které o svém drahokamu neví, 
nebo ví či tuší, ale bojí se ho světu a mužům ukázat. 
Historie dává k tomuto počínání vysvětlení. Je v ní 
bolest, zklamání, zneužívání, podřízenost mužům a z 
toho pramenící strach, aby se toto neopakovalo. Ženy 
si toto pamatují. Jak na osobní, tak na kolektivní úrovni.

    Muži snadněji zapomínají, protože mají přece 
důležitější úkol. Spravovat labyrint a proto musí být 
soustředění na přítomnost, aby vše fungovalo. Mezitím 
jsou často víceméně zaměření na sebe a uctívání žen s 
drahokamy.
    
     Ženy, objevte svůj drahokam. Očistěte ho od nánosů 
smutku, zklamání či nedůvěry v sebe, svět či muže. 
Nechte ho rozzářit jako hvězdu na noční obloze.

     A co je ten drahokam? Krása? Ano, krása k němu 
určitě patří, je to vědomí své krásy, hrdost, ale i jemnost 
jeho struktury, průzračnost jeho těla, jeho duše, mysli. 
Je to jeho celistvost a lesk, jeho nedotknutelnost. Jak 
na něj dopadá světlo, zdá se jakoby se měnil a odrazy 
jsou stále jiné. Ale přesto zůstává stejný. Ženy s 
drahokamem  ví, kdo jsou, i když v každodenním shonu 
musí často měnit svoji tvář, jinak se chovají k muži, 
dítěti, lidem kolem sebe, ale pořád v kontaktu sami se 
sebou a s Životem.
                                                                            VBL

Pozvání na konstela ní seminá :č ř

9.1. 2010 na téma:

Vnit ní archetypy, Pohyby Du eř š :

    Na minul ch seminá ích – Rodi e – my – d ti a ý ř č ě
Partnerské vztahy lo o hledání souvislostí a vliv  na ná  š ů š
ivot, které pochází z na eho vztahu k jiné osob .ž š ě

      Na tomto seminá i se více zam íme na nás samotné. ř ěř
Na to, v jakém vztahu jsme k ivotu, Lásce, Radosti,  Ž
Svobod , a sami k sob . A na to, co nám brání tyto základní ě ě
kvality v na ich ivotech  pro ívat. Pro  máme pocit, e š ž ž č ž
pro íváme jen ást toho, po em v du i tou íme.ž č č š ž

     Poj me spolu prozkoumat vlastní nitro a navázat vztah ď
sami se sebou.                                        
                                                              

 ajovna Relax, Bolevecká náves 6-7, Plze  Č ň
 13.00 – 18.00 Hod

Cena   300,--Kč



  

Reflexní lymfatický systém v psychosomatice
   / reflexní terapie lymfatického systému /

Článek o této metodě pro nás připravila Jana Vejskalová. 

„Kurz Reflexní lymfatický systém v psychosomatice / dále RLM / jsem absolvovala u Mgr. Evy Nebeské, úžasné bytosti hodné 
svého jména. Tato terapie, zatím nepříliš známá a používaná, mě nadchla svojí jemností, ale přitom do hloubky jdoucí účinností nejen na 
fyzickém těle.“

Uvádí se, že reflexní terapie chodidel má svůj původ v Číně. Do Evropy se dostala již v době Marca Pola. Americká masérka 
Hanne Marquardtová (autorka Praktické učebnice Terapie reflexních zón na noze) poprvé přišla s nápadem využít reflexních bodů pro 
povzbuzení lymfatického systému a vytvořila unikátní postup reflexní lymfodrenáže plně nahrazující klasickou lymfatickou drenáž. 
Švýcarská zdravotní sestra Hedi Masafretová se zasloužila o rozšíření této metody v Evropě.

Lymfatický neboli mízní systém se podobá krevnímu oběhu a je významnou součástí imunitního systému. Po celém těle sbírá a 
shromažďuje škodliviny, odpadní a toxické látky a odvádí je z těla ven. Děje se to tak, že jemné lymfatické kapiláry nasávají v tělesných 
tkáních veškeré nežádoucí zplodiny a přes lymfatické cesty (cévy a uzliny) se dostávají do krevního oběhu a následuje jejich vyloučení 
z těla ven (močí, stolicí, potem). Základním předpokladem úspěšné činnosti lymfatického systému je udržet lymfu v pohybu. Je-li 
organismus přetížen, toxické látky se v něm hromadí.

   Nadměrné zatížení lymfatického systému se projevuje zvýšenou únavou - prolínáním lymfy do tkáně, takzvaným hromaděním 
vody v těle, často zaměňovaným za tloustnutí - podrážděností - sníženou odolností vůči infekcím - váčky či tmavými kruhy pod očima - 
otoky nohou, rukou, břicha - celulitidou,  která vzniká především z důvodu usazených odpadních látek v rozšířených tukových buňkách, 
hlavně v oblasti boků, stehen a paží.

Reflexní lymfatická masáž uvádí tělo do rovnováhy. Je to komplexní, velmi účinné ošetření lymfatického systému. RLM se 
provádí na ploskách chodidel, kde se stimulují orgány, které úzce souvisí s imunitním systémem a také orgány, které odvádí lymfu z těla 
ven (ledviny, srdce, slezina, střeva, brzlík, játra). Dále se provádí na nártech, patách a lýtkách, kde se lymfa odvádí do hlavních 
lymfatických uzlin systematickým a cíleným hlazením konečky prstů.  Dokonale „otevře“ vnitřní lymfatické cesty, umožní lymfě proudit, 
tedy pročišťovat tělo. Má výrazný a okamžitý vliv na fyzický stav a psychiku. Častokrát přináší do života klientů příjemné změny - mění se 
náhled na sebe sama, své blízké … Toto ošetření je velmi vhodné opakovat  po třech ( tedy 3 – 6 – 9, atd. krát ). V každé této sérii 
dochází k ukončení určité fáze očisty těla.

       Lymfa je obraz emočního stavu člověka. Lymfatický systém zadrhává, pokud zadrhávají emoce. Přijmout emoci, nechat ji projevit, 
prožít, zpracovat, zhodnotit – to je to, co většina z nás  v dnešní uspěchané době opomíjí. Proto se často vyskytují různé bloky, které tato 
terapie pomáhá rozpustit, odplavit. Kvalitní proudění lymfy nám pomáhá v rovině duchovní zbavovat se zloby, křivd a bolestí, pomáhá 
nám čistit myšlení, neulpívat na zbytečnostech, zachovat si čistou hlavu a radost v životě.



  

Na  fyzické úrovni  RLM     -   uvolní svalové napětí
                 -   urychlí hojení po úrazech, operacích /rychlejší regenerace poškozených tkání/
                 -   upravuje činnost srdce, ledvin, střev /výborné při chronické zácpě/
                 -   upravuje rovnováhu v hormonálním systému
                 -   pomáhá při různých otocích a lymfedému
                 -   oceníte ji i při paradentóze, 
                 -   při dlouhotrvajících a opakujících se zánětech /angíny, ledviny, močové cesty, 
                     ženské orgány/

      - při poškozené imunitě, při senné rýmě, alergiích
      - při celulitidě, akné a dalších potížích vzniklých zanesením organizmu odpadními látkami

                -    po těžkých chorobách typu borelioza
                -    zkvalitní spánek

                Je vhodná i pro lidi s křečovými žílami /na rozdíl od klasické lymfatické masáže/                                                                  
                                                                                                                      
 
RLM není vhodné provádět v těchto případech:-   závažné onemocnění srdce, kardiostimulátor
                                                                                -   závažné onemocnění ledvin, dialýza
                                                                                -   silikonové a kovové implantáty – endoprotéza apod.
                                                                                -   onemocnění nádorová s metastázami
                                                                                -   první trimestr těhotenství, těhotenství po umělém oplodnění
                                                                                -   velmi vysoký krevní tlak
                                                                                -   šedý zákal v pokročilém stádiu
                                                                                    /Šedý zákal je toxické zanášení oční čočky, které trvá řadu let. Jestliže je však
                                                                                     zákal  v počátečním stádiu, je tu ještě možnost se jej přirozeným způsobem         
                                                                                     zbavit/

    Reflexní lymfatická masáž je velmi příjemný způsob, jak začít s celkovou detoxikací těla. Uvážíme-li co jíme, pijeme, dýcháme, 
v jakém prostředí žijeme, je jen málo těch, kdo nepotřebují pročistit a uvolnit tělo. Ano, pánové, týká se to i vás .
RLM je účinná cesta, nejtěžší je však cesta vlastní změny. Krátkodobých problémů se zbavíme rychleji, mnohdy už po první sérii tří 
ošetření. 
       Dlouhotrvajících problémů se nezbavíme za týden, chce to trpělivost, ale šance na uzdravení je veliká.      

                                                                                                                                                               Připravila Jana Vejskalová
                                                                                                                                                               Kontakt : 775 320 714



  

 Vyžeňme „NE“ a „MUSÍM“ ze svého slovníku a života

     Někdo moudrý mi nedávno řekl:“Všimni si, jak často lidé používají slovo „musím“, a to i v případech, kdy mluví o věci, 
kterou  mají rádi, kterou si sami zvolili, že chtějí dělat. Přitom slovo „muset“ v sobě obsahuje zápor, negativum, věc, kterou 
děláme nedobrovolně, z donucení. A tak slýcháme: Musím na cvičení, musím se najíst, musím ke kadeřnici, musím na 
fotbal...... Těmito slovy si od začátku kazíme zážitek z původně chtěné záležitosti, programujeme si, že daná záležitost je 
z donucení, omezuje nás.“

      A tak vyzývám všechny čtenáře – zkuste po dobu jednoho týdne sledovat, kolikrát zbytečně použijete slovo „MUSÍM“. A 
nehádejte se se mnou, že opravdu musíte pro dítě do školky, ráno musíte do práce, musíte uvařit oběd a musíte umýt 
chodbu. Ne, věřte mi, všechno je jen a jen vaše volba, vaše rozhodnutí. 

       Můžete si přece vybrat – jdu dobrovolně do práce, abych vydělal peníze. Nebo nepůjdu, protože jsem schopen přežít i 
bez zaměstnání, vím o jiném zdroji peněz, mám dostatečně našetřeno, příp. mi nevadí spát pod mostem – je to moje volba, 
mé dobrovolné rozhodnutí.
Stejně tak buď chci potěšit rodinu a proto jim uvařím oběd – nebo si zajdeme do restaurace, příp. je každý schopný se o sebe 
postarat sám, v lepším nejsem doma jediná a dnes se o jídlo postará manžel, dcera.... Budu-li přesto vařit, je to mé 
dobrovolné rozhodnutí a uvařím s radostí. Objednala jsem se ke kadeřnici, ano, mám jistou zodpovědnost a proto termín 
nezruším. Nicméně jsou to moje vlasy a já chci vypadat upraveně, proto jdu ke kadeřnici dobrovolně a ráda.
Musíte umýt chodbu? Ne, nikoli. Vy jí chcete mít čistou a rozhodla jste se, že chodbu místo vás neumyje jiný člen rodiny, ani 
placená služba – umýváte ji tedy na základě svého dobrovolného rozhodnutí.

      Ti odvážnější postoupí do dalšího levelu a najdou si v dané věci zalíbení a skrytý  smysl – jdu umýt chodbu nejen proto, 
že mám ráda čisto, voňavo, ale i proto, že mám jinak nedostatek pohybu (a navíc třeba potkám prima souseda odnaproti).
Uvařím oběd nejen proto, že tím ušetřím čas a finance za restauraci a potěším rodinu, ale i proto, že můžu uvařit to, co mi 
chutná a je zdravé, navíc podařený recept můžu poslat do soutěže nebo se o něj podělit s kamarádkami.  

      A ještě domácí cvičení pro celou rodinu – dokážete alespoň půl hodiny 
mluvit bez použití negativ? Nejen, že negativní slova sama o sobě mají 
nepříjemné vibrace, ale hlavně si jimi programujeme neúspěch. 

      Vyzkoušejte sami – položíme-li někomu otázku ve smyslu „nemohl bys...“ 
automaticky naskakuje odpověď „ne, nemohl“. Ptáme-li se ale v pozitivním 
smyslu „prosím tě, pomůžeš mi s...“ obvykle dotyčný odpoví kladně „jasně, kdy 
se ti to hodí?“. Je to jen pár slůvek, zpřeházení slovosledu – smysl věty se 
nezmění, ale její působení ano. Zkuste, prosím, popřemýšlet...

                                                                                                                                
                                                                                                         Irena M.



  

Ho – oponopono

   Tato havajská metoda mne v posledních měsících hodně 
ovlivnila v nahlížení své spoluúčasti na všem, co se v mém bytí 
odehrává. Základní myšlenou je, že jsme součástí jednoho 
celku a jsme všichni nějakým způsobem propojeni,  všichni v 
sobě máme ať v nepatrném množství vlastnosti, pocity, 
schopnosti, temperamenty, myšlenkové a emoční vzorce, 
karmické zkušenosti, které máme společné. Jde o to, že u 
každého převažují jiné části v jiných poměrech. Také platí 
to, že stejné přitahuje stejné. 
    Pokud to přirovnám například k bílé a třeba červené 
barvě, máme ji v sobě 50% na 50%. Tak jako všichni ostatní. 
Ovšem někdo vědomě žije spíše princip bílé barvy (klid, 
rozvaha, spojení s Bohem) a zástupce červené ho může 
pěkně iritovat (aktivita, věcnost, přímost). Můžou být spolu v 
konfliktu, neboť každý vidí jen tu jednu část sebe sama.
    Pokud si jeden z nich uvědomí, že to, co vidí u druhého je
i jeho součástí a toto u sebe přijme a zpracuje, jistě to do 
značné míry posílí jeho a vztah k tomu druhému bude také 
jiný. Již tam není místo pro konflikt, neboť přišlo uvědomění, 
že co jsi ty, jsem i já.
      Pokud uvedu příklad s dobrem a zlem, tak to možná bude 
ještě pochopitelnější. Dejme tomu, že jsme integrovali své 
vlastní stíny do určité míry. Pak tedy již známe relativnost 
pojmu dobra a zla. Přesto nás může ještě rozčilovat nebo 
zraňovat mnoho aspektů lidského jednání v našem okolí.
      Například nás může rozčílit politická debata v televizi. 
„Politici si dělají co chtějí, myslí jen na své zájmy, zříkají se 
zodpovědnosti za celek, a že řešení jsou krátkodobá, bez 
koncepce a už vůbec ne smysluplná.

 Pokud se naladíme pod povrch a podíváme se de své duše a  na svůj 
život, můžeme vidět, že mi se také více méně  staráme jen o sebe a 
své blízké, vztah k celku je rozporuplný, neboť stále dělíme 
společnost a děje v ní na dobré, špatné a neřešitelné. Tím pádem 
nevidíme smysl v tom, cokoliv za druhé řešit. Náš život také často 
postrádá hlubší smysl a budoucnost máme naplánovanou do určité 
míry podle toho, jak jsme žili v posledních letech, tedy že 
reagujeme na to, co jsme dříve zaseli.
      Pokud si toto uvědomíme, můžeme se na ně přestat zlobit. 
Protože můžeme spatřit jistou podobnost. Když se zbavíme této 
frustrace, můžeme přijmout zodpovědnost za sebe, za svůj podíl 
zodpovědnosti za celek.
     Pokud vidíme někde ve sém životě problém, konflikt, je 
dobré ve vztahu k lidem, kteří v něm hrají svoji roli, najít to, 
co s mini ve svém bytí nitru sdílíme.



  

      Jednou večer jsem procházela ulicí a u jedné večerky seděl bezdomovec. Nějak instinktivně jsem šla obloukem. Říkala jsem si: 
“no to jsi se předvedla. Hraješ si na duchovního člověka, myslíš si o sobě, jak si dobrá a tady to máš. Jsi stejná jako všichni. 
Opovrhuješ jím a ještě se ho bojíš. Čeho se vlastně bojíš?   Na to řekla moje Duše: „ bojím se jeho samoty, bojím se jeho bolesti, 
která ho nutí být sám, bojím se jeho nedůvěry v lidi a sebe.  Odsuzuji v něm vše, co odsuzuji v sobě. Když se vyhýbám jemu, vyhýbám 
se pocitu frustrace, že mé spojení s duší a Životem přichází a pak zase mizí, abych pochopila další část sama sebe, své karmy a toho, 
jak to v životě vlastně je a proč. Zlobím se na něj i na sebe, že jsme vyděděnci za systému. On i já jsme se vzepřeli, žít  život přes 
kopírák. Já jsem možná větší pokrytec a alibista, ale také jsem určitě dostala více lásky a péče do vínku. T tomto ohledu jsme stejní.
       A tak bych mohla pokračovat dál, v příkladech, jak zdánlivě věci, které s námi nesouvisí, jistou spojitost mají. Ve své hluboké 
podstatě velmi silnou. Pokud si začneme uvědomovat tuto propojenost, můžeme kousek po kousku začít měnit sebe a tím i celek.
     Uvedla jsem příklady spíše ty společenské, ale princip Ho-oponopono  funguje též v mezilidských a partnerských vztazích.
                                                                                                                                                                        Veronika Blanka

     Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním 
výtvorem.
      Můžete vyléčit všechno, co se vám nelíbí a co prožíváte: milovat sebe samého je nejlepší způsob, jak se zlepšit a jakmile se zlepšíte, 
zlepšíte i svůj svět.

Jednoduchý postup jak na to:  Uvědomění si toho, co máme společné,
                                                   Toto téma v sobě vyléčit, (pochopením , usmířením, přijetím), 
                                                   Poprosit o odpuštění sobě i druhým (omlouvám se, prosím odpusť mi),
                                                   Chápu Tě, dívám se na Sebe i Tebe s úctou, Láskou a pochopením.



  

Jsme motýli, kteří opouští své kukly, aby svými barvami rozzářili svět

Motýl je symbolem růstu, změny a 
transformace.

Psyché (řecká bohyně, které vděčíme 
za kořen našeho slova psychologie) 
dostala jméno, které Řekové dali duši. 
Bylo to také řecké slovo, které původně 
znamenalo motýl. V raném řeckém 
umění byla tato bohyně, jako duše, 
představována motýlem.

Časem začal motýl (psyche) 
symbolizovat duši a naše slovo 
psychosomatické znamená působení 
duše (či mysli) na tělo (které se řecky 
řekne soma).
Motýl, zvíře moci, symbol změny, duše, 
kreativity, svobody, radosti a barev

Motýl je symbolem změny, duše, 
kreativity, svobody, radosti a barev. 
Jeho moc spočívá v transformaci, 
změně tvaru a evoluci duše. 
Představuje prvek vzduchu, který se 
rychle mění a jeho pohyb je vždy ladný.
Upomíná nás, abychom nebrali věci 
příliš vážně, vzchopili se a pokračovali. 
Učí nás, že růst a transformace nemá 
být traumatickou zkušeností. Může to 
být radostné. Motýli mají schopnost 
růst a měnit se, opouštět bezpečí 
svého zámotku, aby objevili nový svět 
v nové formě, beze strachu, s důvěrou 
ve svá nevyzkoušená křídla, kdy létají 
bez jakýchkoliv pochyb v jejich mysli.

Motýl je mocným symbolem pro ty, kdo 
uvažují nebo procházejí velkou změnou. 
Motýl je také jedním z nejvíce inspirujících 
symbolů zvířecího světa, který přesně zná 
správný čas pro opuštění pohodlí a 
omezení svého zámotku, a který vyletí 
svobodně do světa.

 Velmi často si nejsme příliš jistí. Zámotek 
našich myšlenek a strachů může být 
omezující, jsou také bezpečné a známé. 
Můžeme se začít obávat toho, co je mimo 
naše omezující myšlenky a systémy víry, 
co nás drží v pasti a zdržuje nás před 
sebou samými, brání nám v našich snech 
a přáních, našemu neomezenému 
potenciálu.

Můžeme se naučit, jak se posunout, jak 
růst a zlepšovat situaci tím, že zjistíme, 
v jakém stádiu se nacházíme. Může jít o 
stádium vejce, počátku – kde se zrodí 
myšlenka, avšak nikoliv zatím realita. V 
larválním stádiu začnete svoji myšlenky 
fyzicky provádět, obvykle po přípravách, 
jakými je plánování. Stádium zámotku 
rozvíjíte své myšlenky, projekty nebo 
talent. Posledním stádiem transformace je 
vystoupení z kukly, zrození motýla. Toto 
poslední stádium je o sdílení barev a 
extáze vaše stvoření se zbytkem světa. 
Zjistěte, v jakém stádiu jste, jestli 
potřebujete více času na dokončení 
jednoho stádia, než budete připraveni 
přejít do dalšího. Dávejte si pozor a 
nespěchejte, ale ani neuvízněte.



  

Ne všechny změny jsou úmyslné, mohou být velmi jemné. Jako 
ztráta práce, a pak okolnosti, které vás tlačí jiným směrem. 
Mohou se ve vás dít věci, které vás připravují na změnu 
podvědomě, které ani nezaregistrujete. Pokud se cítíte nejistí 
ohledně toho, co se ve vašem životě právě nyní děje, pak se 
ohlédněte, co se ve vašem životě dělo nedávno nebo dokonce 
před dlouhou dobou. Přáli jste si někdy, že chcete jinou práci? 
Jste schopni vidět, že na nějaké úrovni se vaše přání plní? 
Jsem si jistá, že si vzpomenete na staré pořekadlo „buďte 
opatrní na svá přání“. Na co se soustředíte, to se jistě 
manifestuje.

Motýl vám může pomoc vidět, že vystoupení ze zámotku náhle 
otvírá nové dveře, že v důvěře a zranitelnosti je síla. O nic 
méně, než vy, motýl neví, jestli může létat, ale otevře svá křídla 
s dokonalou důvěrou, a zjistí, že jejich jemnost umožňuje ladný 
let, tanec ve vzduchu. Když pochopíme, že transformace může 
být stejně přirozená, jako dýchání, když se budeme brát 
s lehkostí, když budeme důvěřovat svým vlastním 
nevyzkoušeným křídlům, pochopíme motýlí zprávu, že život 
samotný je radostným tancem. Tanec nám přináší sladkost 
života.

Čtyři stádia motýlího růstu jsou paralelou vývoje vytvoření naší 
první myšlenky manifestovat se v okolním světě. Pochopení, že 
změna může stejně tak přirozená, jako dýchání. Nemusí být na 
sebe tak tvrdí, důvěřujme svým neodzkoušeným křídlům, že 
unesou naši váhu. Tehdy získáme motýlí dar: život samotný je 
mimořádný a úžasný. Pokud vás motýl našel, povšimněte si 
nejdůležitějších věcí ve svém životě, a podívejte se, co je třeba 
změnit.

Pokud se ekosystém poškodí, motýli mizí obvykle jako první, 
protože jsou velmi citliví na harmonii Země. Pokud vás motýl 
najde a není v dobrém stavu, je zraněný nebo chycený, je to 
známkou, že musíte přestat narušovat přirozený chod života a 
plout s událostmi jemněji a přirozeněji.
 



  

Úvahy o mase a vegetariánství

     Když jsem jednou pracovala na čištění kolektivního nevědomí, 
respektive těch částí, které máme společné, narazila jsem na 
téma oddělení od Země. Došlo mi, že dosud se mé nohy 
energeticky  matky Země nedotkly. Cítila jsem kolektivní pocity,  
pocity utrpení, vše, co se na Zemi odehrálo a odehrává a já se 
bránila do tohoto zcela zapojit. Nebo lépe řečeno moje duše se 
nechtěla zcela ponořit do nevědomí a přijmout to, co se 
všeobecně přijímá. Má duše si chtěla uchovat alespoň část 
vědomí, vzpomínku na čistý záblesk světla. 

     Ale přišla jsem na Zem, abych se tu něco naučila, abych se jí 
dotkla, i negativních energií, za mnoho situací a tisíc let zde 
nastřádaných. Když jsem si toto uvědomila a vedlo mne to dál, 
náhle jsem pocítila ohromný smutek, smutek způsobený 
pojídáním masa, smutek zvířat, která jsou zneužívána a smutek v 
našich srdcích, neboť pojídání masa nás od sebe odděluje, na 
emocionální rovině rozděluje. Neboť pocity obětí, tedy zvířat, 
přijímaných s jejich pojídáním přechází do našeho informačního 
pole. Pramení  z toho pocity strachu, fobie , pocit odcizení, 
samoty, neschopnost cítit Lásku (na osobní ale i na univerzální 
úrovni) a Radost. 

     Někdo může namítnout, já lásku cítím. Ano, může to tak být. 
Láska překoná mnoho a jsou jedinci, kteří toto dokáží vyvážit 
svým pozitivním nábojem a cítěním a hlavně přijetím a 
dodržováním etických a morálních hodnot, které je do určité míry 
chrání a dávají jim alibi a ochrnu, že jsou na straně dobra.

    Ovšem pokud se podíváme na naši společnost v globálu 
a z nadhledu, uvidíme „jatka“ jak mi na zvířata tak i na sebe. 
Společnost jako taková nefunguje, panuje v ní odcizení, strach a 
nejistota, každý si hlídá svůj kousek prostoru pro život. Své 
bezpečí, své názory, postoje, city. Co zde chybí. Láska. Láska, 
která by vyplňovala prostor mezi jednotlivci a stmelovala jej. 
Láska, která nelpí, nesoudí, je svobodná.

    

      Když se podíváme do chovu drůbeže, může nám dojít, že se 
často cítíme dost podobně. I moderní fabriky se staví v podobném 
stylu, jen lidi nahnat dovnitř a ždímat z nich energii a když už není 
co, vyplivnout je.  Abychom toto neprokoukly, tak nám dávají tolik, 
abychom měli pocit, vlastního dostatku a svobody. Jistý díl, který 
nám nedává příčinu se proti systému bouřit. 

     Pojídání masa nás odděluje od naší duše a kontaktu s ní. Ta nás 
uvádí ve zmatek a strach a vede k přijetí všeobecných norem a 
zvyklostí. Naštěstí je dnes stále více prostoru pro to,  více a více si 
souvislosti uvědomovat, svou osobitost projevovat a zjišťovat, že její 
hranice jsou uměle udržované. Zjišťujeme že naše možnosti jsou 
mnohem větší, než nám kdysi říkali a že duše existuje.

      Vím, že mnozí se mnou nebudou souhlasit.  Vždyť maso je tak 
dobré a tak šťavnaté.  Ano. To je pravda. Na tom se shodneme Také 
nás pěkně uzemňuje Máme sílu a stabilitu fungovat v tomto 
materiálním světě . Ovšem zkuste týden dva nejíst maso. Začnete 
mít pocit, že jste lehčí a že to co jste prožívali za rámec zkušenosti 
se zvolna trochu rozšiřuje, prohlubuje či hroutí. Podle toho, jak to 
máme zrovna vy. Maso nás utvrzuje v tradici a v tom, jak to má 
fungovat. Když si dovolíme něco změnit, často objevíme něco 
nového.

     Další důvod, proč si maso užíváme v takové míře,  pramení jistě i 
z nedostatku v minulosti. I pocity strádání, hladu a bezmoci nad 
svým osudem se může kdekomu v nevědomí vyvolat jen při slově 
vegetarián a při představě pojídání obilí a luštěnin. Protože v nás je 
uloženo vše, i tyto vzpomínky, které nám zatím nedovolují, masa se 
zcela vzdát. Vždyť jídelníček byl v minulosti pro většinu populace 
velmi skromný, často bídný. Proto zde nechci k vegetariánství 
nabádat, jen poukázat na jisté souvislosti. 

       Maso podporuje aktivitu, vytrvalost, pocit zarputilosti
 a odhodlání. Mužský princip, princip, který je ve společnosti 
dominantní. Možná právě proto je boj a výkon hlavním motem doby. 
Mužský princip také často převažuje i u žen, díky jejich emancipaci.  
    



  

      V Tibetu maso jedí i mniši, neboť v tamních podmínkách není 
tak dostupné dostatečné množství půdy pro zemědělství, Ovšem 
mniši říkají mantru „Óm mani peme hum“,
pak fouknou na pokrm z masa, aby vše 
negativní odešlo  a prosí tím o milost duše
 zvířete. Na to  mi zapomínáme. Tím, jak 
maso za nás  zabíjí někdo jiný, ztratili 
jsme kontakt se  Smrtí. Dříve si lidé doma
zvíře vykrmili,  odchovali mladé a pak si ho
zabili. Život a Smrt byly blíže jejich vnímání 
a vědomí Smrti dává sílu přijímat život 
v jeho plnosti, v radosti i bolesti.

     Dnes jsme téma Smrti vytěsnily, Smrt je něco vzdáleného, 
něco, co se bere jako tragédie, nikoli jako součást většího cyklu. I 
zde jsou příčiny našeho vykořenění ze sebe samých. Zde pramení 
fixace na vnější aspekty života a neochota nahlížet více do své 
duše. Vnímat se s úctou, vnímat s úctou  Matku Zemi, neboť ona 
dává, ale také bere.

     Ovšem i toto se trochu změnilo. Mi bereme tolik, že už to 
přestává být únosné, a ona touží po tom, abychom přijali její 
nabídku po rovnováze, po Harmonii. Nepropásněme její podanou 
ruku. Zastavme se a přemýšlejme, zda potřebujeme vše to, co 
jsme si dosud mysleli, že potřebujeme.
                                                                                    VBL

Pokrm Pokory: pohanka(loupaná), brambory, zelenina, sůl,           
                            w'ürzl (bio vegeta)
                           20 min povařit a s chutí do toho

Ekologické, sociální, globální vlivy z konzumace masa

       Ochránci zvířat zdůrazňují etické, zdravotní i ekologické 
aspekty vegetariánství. Etické argumenty podporující 
bezmasou stravu představují výhrady k praxi chovu zvířat v 
intenzivních systémech - člověk by neměl způsobovat utrpení 
jiným bytostem.  Lidé, kteří se nechtějí podílet na krutém 
zacházení se zvířaty, odmítají konzumovat maso a další 
živočišné výrobky. To je jeden ze základních principů 
vegetariánství. 

       K vegetariánství také často vedou zdravotní důvody.  
"Světová zdravotnická organizace uznala vegetariánství 
jako prospěšné jak pro dospělé osoby, tak pro děti a kojící 
matky. Podle některých studií jsou vegetariáni a vegetariánky  
dokonce v lepší tělesné kondici než osoby konzumující maso. 

       Dotřetice ochránci zvířat upozorňují, že masná výroba s 
sebou nese velmi vážné zatížení životního prostředí - ať již v 
podobě odpadu z chovu a zpracování hospodářských zvířat, 
tak i v podobě nepoměrně vyšších nároků na prostor, energii a 
přírodní zdroje. Stejná plocha, která uživí jednu osobu 
konzumující maso, uživí čtrnáct vegetariánů nebo dokonce 
padesát veganů, tedy těch, kdo odmítají veškeré živočišné 
produkty. Pro vegetariánství tak existují i závažné důvody s 
environmentální podstatou. "Na výrobu jednoho kilogramu 
živočišné bílkoviny (masa) je potřeba zhruba 38 kilogramů 
bílkoviny rostlinné. Je faktem, že chov skotu je spojen s 
kácením deštných pralesů. Tato stáda jsou také 
nezanedbatelným původcem vzniku metanu, který narušuje 
ozónovou vrstvu země," upozorňuje sdružení Svoboda zvířat. 
Ekologické výhody vegetariánství 

MUDr. Zbyněk Luňáček
Česká společnost pro výživu a vegetariánství

www.vegetarian.cz

    V současné době se podle průzkumů hlásí k vegetariánství 
v České republice asi 1-2 % populace. Jde tedy o 100 000 - 
200 000 lidí. Je velmi pravděpodobné, že se tento počet bude 
v budoucnu zvyšovat. V západní Evropě se počet vegetariánů 
v populaci pohybuje mezi 2 - 9 %, v USA a Kanadě mezi 2 - 4 
%.



  

Konec dětství

Kdesi jsem četl báseň, plnou citového zbarvení…

„Vzali mi Boha, když řekli že není.
Že neexistoval, že upadl v zapomnění.

Zničili mi svět!“
…

Bláhová troufalost té myšlenky mě děsí.
Snad pro těch pár hloupých slov,

ztratíš zábrany, rozum? Zmocní se tě běsy?

Dobrá, jsi jen zvíře, 
tvor stejnostejný jak ostatní v okolí.

Ale je to špatně? Máš mysl, vědomí.
Možná není peklo. A možná není ráj,

kam Bůh ti vstoupit dovolí.
Přesto jsi nadán udržet své skutky, 

v rámci morálního soukolí.

Nebreč a naříkej „Vzali mi smysl života – 
- Boha – mou berličku.“

Já teď řvu „STOP! Jen ještě chviličku.“
Víš co je Bůh? Souhrn morálních zákonů.

A já zde skládám poklonu, 
těm jasnozřivým autorům,

co pochopili, 
že člověk je jen pouhopouhé malé dítě.

„Když budeš hodný, odměním tě!“

Neříkej tedy, že vzali ti Boha,
 že vzali ti život věčný.

To jen velcí, zkusili vzít dítěti, slíbené cukroví.
Přinutit ho dospěti.

Postav se rovně a křič, co plíce dovolí, 
řvi na celý kraj.

„Už nejsem dítě!
Můj život a tenhle svět, dokáže být ráj!“

                                      
                                                  Bohuslav Nýt

Zastav se

Šmolka na obloze,
na dlani růžový květ,

klaním se životu,
zázračný je svět.

Plný tajů a zázraků,
až dech se mi tají.

Když na kopci stojím
a hledím do kraje,

všechen led v srdci,
na horkou lávu se roztaje.

Okamžiky štěstí,
ničím nepodmíněné.

Pak sejdu dolů,
mezi domy, lidi a stroje

a ptám se,
proč tady jsem.

Někdy je hůř, někdy líp
a někde uvnitř je mi ouzko.
Přes staré křivdy a bolesti,

dívám se na svět
a zbytečně spěchám.

Ale dny nelze vrátit zpět.

Zastavit se a lásky se nadechnout,
je to jediné, proč tady chci být.

                                                 VBL

Máš básně v šuplíku? Poděl se  o své myšlenky a pocity.
Ráda je přidám do příštího čísla. Blanka 



  

VELKÉ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN

     O  tomto muži jste jistě již také mnohé slyšeli a nepochybujeme, že důvěrně znáte 
jméno, které Vám za nedlouho prozradíme.. Nebudeme jej nijak tajit a místo toho se 
raději  soustředíme přímo na důležité momenty ze života dnešního velikána
 Náš muž se narodil 27.10.1913 v Prostějově do poměrně známé rodiny. Jeho dědeček, 
František Wichterle, byl nejen majitelem největší československé továrny na 
zemědělské stroje a lokomobily, ale také malé automobilky Wikov (později, po 
znárodnění, přejmenované na Agrozet). Navíc byl  taktéž bratrem známé sochařky H. 
Wichterlové. Vzhledem k těmto informacím nepřekvapí, když napíšeme, že řeč bude 
dnes o slavném muži jménem Otto Wichterle.
       Po maturitě na prostějovském klasickém gymnáziu se mladý O.Wichterle přihlašuje 
na chemickou fakultu ČVUT a jasně tak určí svoji další budoucnost . Již během studia 
pracoval jako asistent profesora E. Votočka. Po uzavření vysokých škol, začátkem roku 
1940, nastoupil O. Wichterle jako vedoucí oddělení polymerů ve výzkumném ústavu 
firmy Baťa ve Zlíně. V roce 1941 se mu podařilo vyvinout postup spřádání polyamidové 
příze tryskou i její navíjení na cívky, což umožnilo výrobu ponožek a punčoch z našeho 
prvního umělého vlákna - silonu, a to nezávisle na americké výrobě nylonu (1938). V 
roce 1942 zatklo Wichterleho gestapo, ale po několika měsících byl propuštěn. Po válce 
se habilitoval na organickou chemii a mimo Vysokou školu chemicko-technologickou 
(VŠCHT) přednášel také na univerzitě v Praze a technice v Brně. V roce 1951 se mu 
podařilo v Žilině zavést výrobu kaprolaktamu, základní látky pro výrobu plastických hmot 
- polyamidů. V roce 1952 byla v Praze zřízena VŠCHT a profesor Wichterle byl 
ustanoven jedním z jejích tří děkanů.

    O rok později podal patentovou přihlášku na řídce síťované hydrogely, z nichž bylo možné později vyrábět kontaktní oční čočky. V roce 
1955 byl jmenován akademikem a o tři roky později při politických prověrkách vyhozen z VŠCHT. Následujícího roku ale Wichterle už buduje 
Laboratoř vysokomolekulárních látek ČSAV, pozdějšího Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, jehož se stává prvním ředitelem. Ovšem 
jen do roku 1970, kdy byl opět vyhozen za podpis dokumentu 2000 slov a odvážnou interpelaci v parlamentu proti postupu "posrpnového" 
ministra vnitra. Teprve po listopadu 1989 se mu dostává satisfakce - byl prezidentem ČSAV až do ukončení její činnosti. 
Koncem roku 1961 se mu podařilo ve svém bytě vyrobit první čtyři gelové oční čočky. Odlil je za pomoci své ženy na vlastnoručně 
zhotoveném zařízení.
     Tak byl objeven způsob hromadné výroby čoček odstředivým odléváním. ČSAV prodala nepochopitelně Wichterleho patenty bez jeho 
vědomí americké firmě National Patent Development Corp., a dokonce souhlasila se zrušením licenčních smluv! Wichterle se však nevzdal 
a v roce 1978 zhotovil prototyp nového kontinuálního zařízení umožňujícího rychlejší a jednodušší výrobu kontaktních čoček. Jeho "gely" se 
však využívají i v řadě dalších oborů medicíny a také v kosmetickém průmyslu, a to včetně plastických operací při úpravách poprsí.
     Vědec a vynálezce Otto Wichterle je znám nejen jako autor více než 150 vynálezů a 200 publikací, ale i jako člověk ryzího charakteru, 
kterého nezlomila ani fašistická, ani komunistická moc. Svůj život zasvětil vědě a jeho vynálezy pomohly miliónům lidí. Ze života odešel
18. 8. 1998.



  

     Kdo je dne ním velikánem ji  op t víte. A tak ani tentokrát nehledáme jméno. Pro dne ek nás zajímá, š ž ě š
z  eho bylo vyrobeno za ízení, na n m  byly odst ediv  odlity první gelové o ní o ky. Víte?č ř ě ž ř ě č č č
      Pokud budete chtít ov it pravdivost sv ch domn nek, máme pro Vás malou osmism rku. Po jejím ěř ý ě ě
vypln ní z stanou písmenka, která seskládaná dají název hledaného p edm tu. P ejeme p íjemnou zábavu.ě ů ř ě ř ř
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ČOČKA, FOTBÁLEK, CHEMIK, KRABICE, KROCAN, KUŘE, LEJNO, LEPIDLO, NOČNÍK, POMNÍK, PRAČKA, ŘÍJEN, 
TELEVIZOR, TOTEM, ZÁKONÍK, ZÁZVOR
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Kuchyňské nádobí GreenPan™ 
a technologie nepřilnavého povrchu Thermolon™: 

      Lidé na celém světě si uvědomují, že globální oteplování, 
znečištění a ničení životního prostředí jsou zásadními tématy 
pro 21. století. Ve firmě GreenPan™  se zaměřili na zdravotní a 
ekologické hlediska při výrobě nového typu pánví.

     GreenPan™ je belgická společnost založená v roce 2007 s 
myšlenkou zlepšit kvalitu života moderní společnosti a aktivně 
se zapojit do zlepšování životního prostředí nás všech. 

     Na rozdíl od klasické technologie nepřilnavých povrchů 
založených na PTFE (která využívá při výrobě látku PFOA), při 
výrobě nádobí s povrchem Thermolon™ se do ovzduší 
uvolňuje o 60% méně plynů, které ničí ozónovou vrstvu.

      Při zahřátí této pánve na vysokou teplotu se neuvolňují 
ŽÁDNÉ nebezpečné látky. 0% PTFE & 0% PFOA 

      Výroba je šetrná k životnímu prostředí, výrazné snížení 
emisí CO2 během výroby. Jako materiál se používají 
recyklované materiály.

ZDRAVÍ. Nepřilnavý keramický povrch THERMOLON™ 
pánví GreenPan™, narozdíl od jiných nepřilnavých pánví, 
neobsahuje PTFE. Při přehřátí se totiž tato látka rozkládá na 
směs výparů, které obsahují částice PTFE, oxidované částečky 
TFE, plyny HFP, DFA, SFA, FiS4… Tyto plyny  stojí za 
zdravotními potížemi, známými jako „horečka z polymerových 
výparů“. THERMOLON™ je neorganický (keramický) potah 
složený  zejména ze surovin pocházejících z písku. Neobsahuje 
PTFE, PFOA ani silikátové oleje a v přírodě je velmi snadno 
odbouratelný.
.
PROSTŘEDÍ. To je maximální důraz na znovuvyužití již dříve 
použitých materiálů a tím pádem snížení nové těžby nerostů a 
přírodního bohatství. Tělo pánve je vyrobeno z recyklovaného 
hliníku, jemuž dalo nový život. Ocelová rukojeť je z 
recyklované oceli, obaly, návod a propagační materiály 
GreenPan™ jsou z recyklovaného neběleného papíru, pro jehož 
potisk se používá minimum barev. THERMOLON™ je vyráběn 
ekologicky šetrným způsobem bez použití PTFE a PFOA a při 
jeho aplikaci je do ovzduší uvolněno o 60% méně CO2 než u 
jiných nepřilnavých pánví. 


