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Milan Šimáček se
o hraní nezajímá

Co zabírá na angínu?

Více
na str.
2

Uvnitř listu:

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

Pluto tíhne
k okultismu
Cvičení
na obnovu
energie
Angína je poměrně
snadno léčitelná a mnozí
bylinkáři jsou dokonce
přesvědčeni, že se dá
zvládnout i bez antibiotik.
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
pro tento
týden
najdete
uvnitř

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Pro Blížence by měly být nyní
povinnosti na prvním místě.

Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Legendární
středověké
lékařky
Rok 2021
v kostce
Planety
radí
i varují
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v krizi
O krizi manželství se hovoří už od poloviny 19. století a přesto tato rodinná instituce přežívá dodnes, třebaže už dávno ztratila svoji někdejší
nedotknutelnou ortodoxní podobu. Průměrná délka manželského soužití se u nás podle posledních statistik z roku 2020 pohybuje kolem
13 let, často však spolu partneři vydrží pouze jen 5 až 7 let, přičemž
téměř každé druhé manželství končí rozpadem.

SOUŽITÍ
BEZ ODDACÍHO LISTU

Psychologové jsou přesvědčeni, že
po tisícileté historii trvání manželského soužití tato instituce sice nezanikne,
ale budou přibývat rovněž další formy
soužití. Také u nás je už v posledních
desetiletích běžné, že přibližně třetina
populace spolu sice žije v páru, avšak
bez toho, aby do oﬁciálního svazku
manželského vůbec vstupovala. Takováto soužití pak mají sice trochu jinou
formu, ale jinak představují prakticky
totéž jako běžná manželství. Jakákoli jiná soužití, jako třeba skupinové
vztahy nebo série na sebe navazujících
monogamních vztahů, se doposud v západní kultuře Evropy nevyskytla. Přesto však v naší společnosti ztratil oproti
dřívějšku sňatek dvou lidí na celý život
určitou hodnotu.

RODINA ZNAMENÁ
JISTOTU

V polovině 19. století představovala
rodina zákonitou jistotu. Mít rodinu
zkrátka znamenalo, že lidé vlastnili
jakousi hodnotu. Později však nastala pragmatičtější doba, která trvá dodnes. Jedná se zejména o to, že lidé
poměřují hodnotu manželství tím, co
jim dává – tedy záležitosti ﬁnanční,
emoční, společenské a samozřejmě
v okamžiku, kdy se podnik zvaný
manželství začíná jevit jako ztrátový,
tak z něho vystupují. Stále více přitom platí, že než by se manželé nějak
snažili svůj pošramocený vztah napravit, tak ho raději vymění za jiný.
Po deseti až patnácti letech v manželství často dochází k různým rozmíškám, kdy jeden či oba partneři
zapochybují o tom, zda jejich vztah

stále ještě patří k živým a funkčním.
Proto zajisté neuškodí, když si manželé v zaběhnutém stereotypu alespoň
některými drobnými pozornostmi připomenou, že toho druhého ještě registrují. Psychologové často upozorňují,
že manželství není nějakým podnikem na to, aby člověk patřil k neustále šťastným. Manželství má však
i jiný význam, neboť v něm zpravidla
vyrůstají děti a oba partneři se mohou
vzájemně doplňovat i zaskakovat.
Manželství má nakonec z mnoha hledisek též své praktické výhody, neboť
je oproti samostatně žijícím jedin-

cům ekonomičtější, jeden druhého má
vždy po ruce a oba si mohou kdykoli
povídat a radit se. S příchodem skepsí
po letech strávených v manželství se
sice oba mohou smířit, ale jsou též zapotřebí, aby je nadále něco spojovalo.
Nejen děti, ale i některé společné zájmy a záliby, jako je třeba zahrádka,
výlety, kulturní i společenský život,
setkávání s přáteli apod. Podstatné
tedy je, aby měli alespoň něco společného, u čeho jim je oběma dobře.
Pokud ovšem nemají společného už
vůbec nic, tak si tací lidé přestávají
pochopitelně rozumět.
(pak)

Cvičení na obnovu energie
Kdo se pravidelně věnuje józe, nemůže si její účinky vynachválit, neboť přináší spoustu
pozitivních efektů. Nejen že se
postará o správné držení těla,
zlepšuje jeho pružnost, předchází problémům se zády, ale
dechová cvičení zvyšují obsah
kyslíku v těle. Také napomáhá
k větší psychické pohodě, snižu-

je napětí a stres, zvyšuje schopnost mentální koncentrace.
Kdo zápasí s nedostatkem času
a vymlouvá se, že na kurzy jógy nemá čas, může cvičit doma
v obýváku. Stačí si udělat pár minut na sestavu cviků, které jsou
skvělé pro obnovu energie, příliv
dobré nálady, na podporu zdraví, na perfektní naladění do no-

vého dne. Přináší také emocionální stabilitu, přispívá k úbytku
hmotnosti, zlepšuje spánek.
Pozdrav slunci, jak se následující
sestava nazývá, vychází ze zkušeností starých jogínů, kteří pozorovali zvířata, jak se protahují
a tímto způsobem uvolňují napětí. Po těžké jednotvárné práci
si zase instinktivně protahují zá-

da. A protože dýchání bylo vždy
spjaté s tímto procesem, k výsledku účinného cvičení nebylo
daleko. Kterých sedm cviků stojí
za to vyzkoušet?
1. Ve stoji spatném sepněte
ruce na hrudníku a hluboko vydechněte.
2. S nádechem zatlačte nohy
do země, zdvihněte ruce nad

hlavu do oblouku a prohněte záda do mírného záklonu.
3. S výdechem předkloňte
hrudník směrem dolů ke kolenům
a chyťte se rukama za kotníky.
4. S nádechem posuňte pravou
nohu dopředu tak, aby se koleno
a prsty levé nohy opíraly o podlahu. Pravá noha má být skrčená,
aby směřovala kolmo na spodní
část nohy. Hlava je nahoře, ruce
jsou opřené o podlahu.
5. Při zadržení dechu přibližte
pravou nohu k levé a zdvihněte
břicho, čímž vytvoříte jakýsi trojúhelník. Snažte se, aby se paty
nedotýkaly podlahy.
6. S výdechem se opřete o podlahu nejprve kolena, potom hrudník
a čelo. Břicho má zůstat zdvižené.
7. S nádechem se pomalu zdvíhejte na rukách, než záda vytvoří
oblouk, hlavu mějte vzpřímenou. Váhu těla držte na rukách
a špičkách nohou.
Při józe je důležité dýchat nosem, což má svůj význam. Vzduch
se v nosní dutině čistí a zahřívá
a též se zpomaluje, čímž do cvičení přináší meditativní kvalitu. (es)

