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Potřebujete si vylepšit chatu nebo chalupu?

Pak si nenechte ujít speciální přílohu „Vyžeňte duchy ze své chalupy“,
která vyjde jako součást týdeníku Spirit v čísle 31!

DOZVÍTE SE MNOHO ZAJÍMAVÉHO – OD OČISTNÝCH RITUÁLŮ
AŽ PO OSVĚDČENÉ RADY A TRIKY NAŠICH PŘEDKŮ.

EXISTUJÍ
MOŘŠTÍ
LIDÉ?

Mořská panna je mytická
bytost, která má podobu
člověka a místo nohou rybí
ocas. Žije v moři a dlouhý pobyt
na souši je pro ni smrtelný…

Uvnitř listu:

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

JE ARCHA
ÚMLUVY

mimozemskou
TECHNOLOGIÍ?

Numerologie
v praxi:
Energie dní – 5

(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram Lucia di Moriani připravila předpověď
pro tento
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:
týden Lvi by měli věnovat větší
najdete
péči svému zdraví
uvnitř
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami
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Planety
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i varují
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Představujeme: Lin, thajskou masérku

Tradiční thajská
masáž se může

ZDÁT DRSNÁ

Základy tradiční thajské masáže vznikly v Indii před více
než 2 500 lety a spolu s poznáním těla podle čínské medicíny
se přetransformovaly do konečné podoby v Thajsku. Samozřejmě i u thajské masáže
platí, že je důležitá kvalita. Je
proto vhodné svěřit se do péče
školené a akreditované thajské
masérky, kterou je například
Chutirat Khamnadee. Lin, jak
si zjednodušeně říká, thajské
masáže vystudovala doma
a věnuje se jim čtvrtým rokem, v České republice působí
rok. A nejspíš to tu pro ni není úplně jednoduché, protože
česky neumí vůbec a anglicky
jen trochu.

Lin, jak byste popsala klasickou thajskou masáž?
Je to účinná regenerační masáž, při níž se působí na tlakové
body, čímž se uvolňují svaly,
klouby, chodidla, natahují se
šlachy i páteř, dochází k fyzickému i psychickému relaxu.
Používají se při ní palce, dlaně,
ale také lokty, kolena a chodidla,
aby byl vyvinutý potřebný tlak
na tu kterou část těla. Tlakové
působení se přitom kombinuje
s jógovými protahovacími cviky
a akupresurou. K této klasické
thajské masáži se nepoužívají
žádné oleje ani emulze, dělá se
přes pohodlné oblečení na zemi
na matraci nebo na lehátku. Někteří lidé tuto masáž vnímají ja-

S Lin a dalšími profesionálními masérkami můžete
vyzkoušet ozdravující masáže v Sanatoriu Europa:
www.sanatoriumeuropa.eu.

ko bolestivější, ale to se jen ozývají problematická místa, která
masáží musí projít, aby mohla
zregenerovat. Citlivější jedinci
tuto masáž označují jako „lámací“. (smích)
Tato masáž každopádně velmi
důkladně protáhne svaly, rozhýbe klouby, zvýší rozsah pohybu
a sníží psychický stres. Ovšem
se stresem si neporadí tak šikovně, jako olejová thajská masáž.
Jaké další thajské masáže
lze u vás absolvovat?
Už jsem zmínila olejovou,
úžasná je královská thajská
masáž, která je obohacená
o přikládání speciálních horkých bylinných sáčků na místa, kde proudí energie. Thaj-

ské bylinky a koření obsažené
v sáčcích napomáhají dokonalému uvolnění a účinnému
odbourávání stresu. Člověk
se pak cítí jako znovuzrozený. Pak jsou masáže speciálně
zaměřené na záda a šíji nebo
na nohy. Pro ženy je velmi zajímavá relaxační a zkrášlující
thajská masáž teplým kokosovým olejem, která zároveň
zjemní a hydratuje pokožku,
případně jim doporučuji thajskou prohřívací kúru. Ta je
propojením peelingové masáže a tlakové masáže teplým
olejem. Nejen, že odstraní
odumřelé buňky a nečistoty
pleti, uvolní tělo a zbaví ho
únavy a nahromaděného stre-

su, ale také povzbudí mysl
a přináší pocit svěžesti.
Čemu se tady v České republice věnujete kromě práce? Máte nějaké zájmy?
Ve volném čase se snažím hýbat, mám ráda přírodu, a tak se věnuji turistice, jezdím po výletech.
Moc se mi líbilo třeba v Karlových Varech. Mám tu kamarádky
z Thajska, které rovněž pracují
jako masérky. Setkáváme se, společně vaříme, pomáháme si.
Jste v kontaktu s rodinou
v Thajsku?
Mám velkou rodinu. Často si
telefonujeme a jednou ročně se
domů na dva měsíce vracím,
abych si všechny užila.
LUCIE ZEMANOVÁ

