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Trápí vás něco?
Více
na str.
4

Pomůže vám Zpovědnice!

Slzy skrývají
Slzy roníme proto, že nám třeba
něco spadlo do oka nebo prožíváme
hluboké emoce. Jenže je toho
mnohem více, co za slzami stojí
a není dosud řádně probádáno...
(Pokračování na str. 2)

TAJEMSTVÍ
Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Býci mohou častěji narazit na
nepříjemné a egoistické jedince
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Uvnitř listu:

3x příloha:
HOROSKOPY
A VĚŠTBY +
TV PROGRAM +
ZÁBAVA

Omlazující
koupele
královny
Kleopatry
Nenechte se
ovládnout
stresem

Tajemné
schopnosti
Tibeťanů

Čínský
horoskop
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Nenechte se ovládnout

STRESEM

O stresu platí to, co o ohni –
je to dobrý sluha, ale zlý pán.
Slouží nám, když je přiměřený, ale chronický a dlouhodobý
stres nás může dostat do velkých zdravotních potíží. Projeví
se úplně všude – na pleti, kůži,
na očích, vlasech, na trávení (průjem nebo zácpa, pálení
žáhy, dokonce žaludeční vředy),

lin a kortizol, svaly se napnou,
dýchání i tep se zrychlí. Pokud
je to situační reakce, je to v pořádku. Možná díky tomu dokážeme zabránit dopravní nehodě
nebo úrazu. Pokud je ale stres
chronický, to znamená, že trvá
dlouho, tělo je stále zaplaveno
stresovými hormony, přestává
nám sloužit.

na kvalitě spánku i intimního života, na krevním tlaku, oslabené
imunitě, souvisí i s výskytem
rakoviny a psychosomatických
onemocnění.
Jak reaguje tělo?
Stres je mentální nebo fyzická
reakce těla na život ohrožující
situaci, kdy potřebujeme více
nabuzení a soustředění, abychom ji zvládli a přežili. Bojem
nebo útěkem.
Do krevního oběhu se v tu
chvíli vylučují hormony adrena-

„Doporučení nestresovat se
je jistě smysluplné, ale chápu,
když někdo říká, že ho rady tohoto druhu stresují. Pokud se nevěnujeme tomu, co cítíme a zažíváme, nedokážeme ani dobře
zvládat stres, a to vytváří další
stres. Víme, že bychom se měli
uklidnit, ale otázka je jak,“ říká
socioterapeutka Lucia Skladanová.
Vzniká začarovaný kruh, kdy
se produkuje další stres ze stresu. A to vede k nemoci.

Pod bratislavským hradem se
uvnitř starobylého centra slovenské metropole ukrývá kostel Povýšení svatého Kříže. Ten
vzbuzuje pozornost netypickou
ladnou věží, která svým jemným provedením kontrastuje

s hrubými zdmi. Za půvabným
doplňkem chrámu stojí nenaplněné horoucí srdce středověkého rytíře.
Podvedený rytíř
U kostela se nachází klášterní
komplex. Zprvu tam žily sestry
cisterciačky, později je vystřídaly klarisky. Cely kláštera prý
obývala i nádherná novicka Matylda, do níž se bláznivě zamiloval rytíř Kristián. Oslovil matku
představenou, zda bude souhlasit, aby půvabná Matylda opustila klášter a provdala se za něj.
Jelikož ještě nesložila řeholní
slib, tak to bylo možné. Abatyše se na celou věc podívala ryze
prakticky. S návrhem rytíře souhlasila. Ovšem vymohla si podmínku, že Kristiánovi vyhoví
jen tehdy, pokud klášterní svatyni ozdobí hezčí věží, než jakou
se pyšnil kostel bratří františká-

Důležé je znát příčinu
„V první řadě je důležité si
uvědomit, že jsme ve stresu.
Připustit si, že žijeme nebo jednáme tak, jak ve skutečnosti nechceme, je dobrý začátek a vede
to k dalšímu kroku. Pokud je to
možné, je třeba odstranit příčiny
stresu, což je náročný, ale ne nezvládnutelný úkol,“ doporučuje Lucia Skladanová a dodává:
„Pomoci může terapie, meditace, rozhovor s blízkým člověkem, kdy postupně objevíme, co
se za tím, co nás stresuje, skutečně skrývá. Pokud se například žena bojí, že přibere na váze a je pod neustálým stresem
z toho, co jedla, příčinou může
být nízké sebevědomí.“
Situačně pomáhají zvládat
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PÁR DOBRÝCH RAD
Zastavte se a dýchejte. Soustředěně, pomalu, do břicha.
Vnímejte, jak vzduch proniká do těla a jak proudí ven. I pět
minut tohoto cvičení přináší uvolnění.
Poslouchejte relaxační hudbu. Účinné jsou zvuky přírody (déšť), ale i indiánské, keltské a indické skladby, ve kterých znějí strunné nástroje, flétny a bubny.
Smějte se. Možná nemáte moc chuť, ale dejte smíchu
šanci. Zkuste číst vtipy, podívejte se na vtipná videa nebo
komedie. Někdy stačí sledovat, co dělají vaše děti nebo domácí mazlíčci, a budete se muset smát.
Meditujte. Stačí zavřít oči a sedět v tichu. Nemusíte opakovat žádnou mantru, i když i to je užitečné. Můžete sledovat, kam vás vaše myšlenky zavedou, a beze strachu se jimi
nechat vést hlouběji do svého nitra.
stres dechová cvičení, zaměření se na současnost, dobrá psychohygiena, sportovní aktivita,
dodržování spánkového režimu
i vyvážená strava.
Zpět k rovnováze
Při zvládání stresu a jeho následků pomáhají i vitaminy
a doplňky stravy. Pokud právě intenzivně nesvítí slunce, je
nutné dodávat tělu dostatečné
množství vitaminu D.
„Dostat organismus do rovnováhy pomáhají i beta glukany, tedy složené cukry z hlívy
ústřičné. Je dokázáno, že posi-

lují některé buňky imunitního
systému, podporují rychlejší
rekonvalescenci a sehrávají
klíčovou úlohu i při psychosomatických onemocněních kůže
či při astmatu,“ říká Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu z biotechnologické laboratoře Natures.
Stres není jen záležitostí dospělých, trpí jím i děti. Je důležité pro ně vytvořit podmínky, ze
kterých nebudou zbytečně vystresované, a učit je se stresem
pracovat. I vlastním příkladem.
(tz, luv)

Unikátní věž postavená z lásky

TIP
NA VÝLET

nů. Nehynoucí láska popohnala
rytíře do díla. Okamžitě sem
pozval italské mistry kameníky,
kteří odvedli vynikající práci.
Kostelní věž představuje naprostý unikát. Zkušení stavitelé
ji originálně posadili na nárožní pilíře. Oproti všem zvykům
za půdorys nekonvenčně zvolili
pětiúhelník. Ve výsledném dojmu věž působí, že se jen lehce
dotýká kostelní lodě a zároveň
se vznáší nad průčelím chrámu.
Kristián dohodu splnil. Matka
představená ale nikoli. Matyldu

mezitím poslala do jiného kláštera, kde složila řeholní slib.
Podvedený a zklamaný Kristián
se pak smutně toulal světem.
Ničivé zemětřesení
Klášter, kde se odehrál tento
romantický příběh, později prošel přestavbou. Nyní se ke vznešenému gotickému chrámu přimyká komplex renesančních
budov s harmonicky ozdobeným
portálem.
Křehká věžička, která tvoří
pomník hlubokého citu rytíře
Kristiána, zažila krušné časy.
Roku 1700 zasáhlo Bratislavu
silné zemětřesení a na věži se
objevily praskliny. Tehdy během oprav pozbyla svoji ostrou
kamennou špici a místo ní obdržela barokní báň. Až počátkem
minulého století, kdy se zvedla
vlna zájmu o umělecké památky, se navrátil její starodávný

ráz. Za josefínských reforem byl
klášter zrušen. Pamětní deska
připomíná, že tu studoval vynikající maďarský hudební skladatel Béla Bartók, v jehož tvorbě se odráží slovenský folklór.
Text a foto: Jakub Hloušek

