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Brzobohatý a Kuchařová:
Osamoceni, přestože v páru

Co říká
kartářka
Nadine?

Nebezpečný
DÉMON
JENGLOT

Záhadný tvor nazvaný Jenglot pochází
z Indonésie. Je velký jako panenka,
ale dokáže být člověku velmi nebezpečný.
Údajně jde o démona.
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Lvy může jistá situace
zastihnout nepřipravené
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Uvnitř listu:

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

Krotitel
démonů
Šalomoun

Živý sen
o nebi
MÉDIUM
NEBO
podvodník?
Harmonizační
mandala pro
očistu a posílení
funkce jater

Čínský
horoskop
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VŠELÉK
časů minulých

Před lety nechyběla Alpa neboli francovka v žádné domácnosti. V současné době se používá hlavně na masáže
svalů a kloubů, ale kdysi to byl takový
všelék na kde co. Jejím základem je
alkoholický roztok éterických olejů, silic, vonných látek a bylin a přírodního
mentolu. Naše babičky Alpu využívaly
při různých vnitřních bolestech, zvláště
při bolestech břicha nebo zubů. K tomu
jim sloužila kombinace Alpy s cukrem.
Kostka cukru se položila na polévkovou lžíci, zalila čajovou lžičkou francovkou a pak vložila do úst malého či
velkého „pacienta“. Tato léčba bolesti
břicha zabírá prý velmi rychle a úleva
se dostaví okamžitě.
Jak jinak se dá také francovka uplatnit v rámci zdravotních potíží?
RECEPTY
Na kuří oka, mozoly
či popraskané paty
Vezměte 10 tablet aspirinu. Rozdrťte
je, nasypte do do skleněné uzavíratelné nádoby a zalijte 250 ml Alpy. Směs
nechte dva dny odležet při pokojové
teplotě, každý den ale nádobu důkladně protřepejte, aby se aspirin rozpustil.
Směs pak nanášejte na postižená místa

pomocí navlhčeného vatového tampónu. Ten přiložíte na mozol či kuří oko
a zabalíte končetinu do potravinové
fólie. Natáhnete přes to ponožku
a necháte působit přes noc. Ráno
nohu opláchněte, dobře vysušte
čistým ručníkem a natřete krémem.
Na bolesti zápěstí a syndrom karpálního tunelu
Nalijte 500 ml Alpy Lesana do skleněné dózy nebo
zavařovací sklenice. Přidejte pět listů listů aloe vera
(měly by být zhruba 15 cm
dlouhé a tři centimetry široké). Přidejte 15 aspirinů a nechte směs louhovat
v lednici celý týden. Každý
večer před spaním si pak natírejte bolestivá místa. Směs
se aplikuje po dobu tří týdnů. Tato kúra prý pomáhá
i na tenisový loket.
Na bolesti zad a kloubů
Připravuje se na podzim,
když padají kaštany. Vezměte 10 kaštanů a zalijte je střední láhví klasické francovky. Nechte louhovat tři týdny v chladu a na tem-

ném místě.
Následně
směs používejte k natírání bolavých míst.
Na bolest
zubů
V malé
francovce
(60 ml) vyluhujte 15 až
25 kusů hřebíčku, stačí nechat směs

odstát 24 hodin. Vznikne tinktura
hnědé barvy, kterou můžete použít,
kdykoli je třeba (hřebíček z ní nevybírejte). Bolavý zub ošetřete pomocí vatového tamponu namočeného
v tinktuře (dětem stačí bolavý zub potírat vatovou tyčinkou). Tinktura by
měla zabírat i na afty.
Na oteklé nohy
Napusťte si teplou vodu do vany
a do lázně přilijte trochu Alpy. Koupel
se aplikuje po dobu 20 minut. Potíže by
se měly zmírnit.
(šál)

Jak bojovat proti bolesti?
Co je to vlastně bolest? Jedná se
o nepříjemný smyslový i pocitový zážitek, jež je pro nás obrannou
reakcí a varováním před hrozícím
nebo již i skutečným poškozením
tkání. Proto bychom ji nikdy neměli
ignorovat. Každý z nás ví, jak bolest
umí znepříjemnit život. Navíc každý

vnímá bolest jinak. Je to dáno tím,
že máme různě vyvinuté mechanismy, kterými tělo bolest tlumí. Někdo
bolestivé podněty vnímá méně, někdo velmi výrazně.
Vnímání bolesti ovlivňuje celá řada
faktorů, jako například aktuální psychická kondice, genetika, sociální prostředí,

výchova a rodinné prostředí,
rovněž i to, jak často se členové rodiny s bolestivými stavy
setkávají a jak
na ně reagují. Odlišné
vnímání
bolesti
mají zcela
jistě primitivní
kmeny
v Amazonii, které se s bolestivými podněty setkávají
častěji, oproti člověku
z města, který se s nimi setkává mnohem méně. Při
vnímání bolesti nám může
prospět například i akupunktura. Ověřili to vědci z univerzity v německém Essenu, kteří
pomocí magnetické rezonance
sledovali, jak odlišně reaguje mozek na bolest v případě použití této
tradiční metody. Oblasti mozku, které reagují na bolest, se po aplikování
jehel zmenšily. Bylo zjištěno, že
akupunktura dokáže působit
nejen na vnímání bolesti,
ale rovněž i na receptory.
Když totiž člověk očekává bolest, působí
akupunktura jako
placebo.
(mat)

