tajemno
směru dobré zkušenosti. Jejich „mladé“ totiž před časem trápily nepříjemné jevy v bytě – například skleničky, které se z neznámých příčin zničehonic pohybovaly po stole. Někdo by možná přizval vědce, tisk, televizi,
nechal věc zkoumat… Zde dali raději přednost paní Leně. A mají pokoj.
Čím to, že její chození se svíčkou po jednotlivých koutech v bytě, sypání
posvěceného máku a kropení svěcenou vodou zabralo? Vysvětlit vám to
nedovedu, ale je to tak… Za zmínku stojí i další zjištění: Já jsem čištění
prostoru mimoděk přirovnala k léčení. Jaroslav Zajíček zas považuje za
podstatu léčení nás lidí – čištění organismu. Vlastně to do sebe docela
dobře zapadá…

Mezi nebem a zemí
Seznámit léčitele a autora
pravidelné rubriky v našem
časopise Jaroslava Zajíčka
s vyhlášenou ukrajinskou
léčitelkou Lenou Pinkasovou
(psali jsme o ní v čísle 1/2010)
by člověk mohl mít tak trochu
i za riziko. Vždyť zatímco ten
první se přednostně zaobírá
něčím tak „přízemním“, jako je
naše trávicí soustava, ten druhý
pracuje s energií, kterou má dle
vlastního mínění „od Boha“…

Tajemné cosi

g V první, nejdelší
fázi čištění prostoru
obchází paní Lena
se svíčkou v ruce
všechny kouty v domě.
Nevynechá ani okenní
a dveřní otvory…

Připravila: Ivana Hudcová, foto: Štěpán Luťanský

H

ádanice se však nekonaly. Paní Lena
přišla pokorně řešit svoji stravu, protože zde je ona učednicí. Jarda Zajíček
zase s respektem komentoval schopnosti své
návštěvnice: „Tohle já dokážu jen do určité
míry, když se namedituju…“ Pozoruhodná
však byla jiná věc. U řady léčitelových rad
a návodů, jak ve svém organismu srovnat
to či ono skrze stravu, zjišťovala paní Lena:
„To znám od své babičky.“ A stejně tak jevy,
o kterých mluvila paní Lena a my ostatní
bychom je řadili do kategorie „tajemno“, tak
ty uměl zase náš hostitel v rámci „alternativy“
dopodrobna vysvětlit.

Nevíme proč, ale funguje to

Možná jste viděli televizní Všechnopárty Karla
Šípa věnovanou tématu alternativního léčení.
Vystupoval v ní i zapřísáhlý odpůrce „alternativy“ prof. Heřt. Ten má za šarlatánství
i akupunkturu – v duchu hesla: Co neumím
vysvětlit, to je nutně nesmysl. Jako na potvoru šel druhý den v televizi populárněnaučný
dokument o lékařích, zkoumajících právě
akupunkturu. Porovnávali reakce dvou skupin
lidí. Jedněm napíchali do těla akupunkturní
jehly. U druhých pak speciálně upravenými
„jehlami“ vzbudili dojem, že jim do těla rovněž vpíchli jehličky; ty však ve skutečnosti pod
kůži nepronikly. Vědci tak zjišťovali, zda se
u akupunktury neuplatňuje princip placebo.
Reakce mozku u skutečné akupunktury se
však od té „jenom jako“ diametrálně lišily.
Metoda fungovala! Výzkumníci to museli
uznat, i když se jim nepodařilo osvětlit proč.
Tzv. „či“, životní síla, na kterou se akupunktura a celá tradiční čínská medicína odkazují, pro
ně zůstala i nadále záhadou. Ostatně – bývaly
doby, kdy lidé nevěděli, co je to (třeba) elektřina, a ta přesto existovala…

60

prima nápadů

Mluvila jsem před časem s mladým mužem, který má neobvyklou profesi – je koordinátorem čarodějnic, řečeno s nadsázkou. V rámci přípravy
jednoho televizního pořadu komunikuje den co den s desítkami léčitelů,
kartářů, lidí zabývajících se esoterikou… Sám na sobě v rámci svých pracovních povinností musí zkoumat jejich schopnosti, aby oddělil schopné
od neschopných, zrno od plev. Dospěl k zajímavému závěru: „Ať tomu
říkají jakkoli – reiki, tchi (či), Bůh, síla taková či onaká – pořád je to jedno
a to samé.“ K čemu někdo potřebuje karty, musí mít jiný kyvadlo, zatímco další nepotřebuje nic… Nahlíženo z tohoto úhlu se zdá, že podstatné
tedy nejsou propriety, ale speciﬁcké schopnosti toho kterého člověka;
každý je přitom uvádí do pohybu něčím jiným… Někdo jimi pak vládne
natolik, že k jejich nastartování nepotřebuje nic. Pak by tedy i svěcený
mák a svěcená voda byly při čištění prostoru důležité jen do té míry, do
jaké jsou důležité pro paní Lenu. Tomu tajemnému cosi sama pro sebe
říkám energie. Často také vzpomínám na to, co nám v 60. letech vštěpovali do hlavy ve škole: Energie je forma hmoty. Dnes mi totiž připadá
logičtější pravý opak: Hmota je formou energie. Třeba to jednou lidé rozpletou. I když si často vybavuji větu, kterou mi před lety řekl MUDr.
Miroslav Plzák: „Zdá se, že příroda se od určitého stupně brání tomu, aby
ji člověk poznal.“ Sympatické na rodině pana doktora je, že zatímco on je
skrz naskrz vědátor, jeho paní vykládá karty…
INZERCE

i Na zatím poslední návštěvu u léčitele J. Zajíčka
jsme přivezli i ukrajinskou léčitelku L. Pinkasovou.
Ačkoli každý z nich užívá odlišnou metodu, mají
oba úspěchy třeba i při léčení rakoviny.

h Ve druhé fázi
rozhodí léčitelka
v každé z čištěných
místností trochu
svěceného máku.

Léčit se dají i domy

Užijete-li termín genius loci, nikdo se nad tím
nepozastaví. Jak ho přeložit? Duch místa?
Atmosféra místa? Magično místa…?
Nezměříte ho, nezvážíte, a přece tu je, i když ho
„pouze“ cítíte. Čím to vůbec je, že se v některém domě člověk cítí dobře, zatímco v jiném
nikoli!? A čím to, že někde spíte jak zabití
a jinde se neklidně převalujete celou noc? Lena
Pinkasová coby léčitelka (kontakt viz adresář na
str. 82) pracuje i s tímto prvkem. Dá se říci, že
neléčí jen lidi, ale i jejich obydlí; v druhém případě ovšem hovoří o „čištění“. Cítíte se v domě či
bytě, který jste koupili, nepříjemně? Vadí vám
tam něco a nevíte proč? Nechejte ho vyčistit!
Doprovodila jsem paní Lenu na jednu takovou
akci do malé vesničky u Kolína. A i když zatím
nemohu poreferovat, do jaké míry byl její zásah
úspěšný, vím, proč si ji obyvatelé domu k čištění
přizvali: Mají už s jejími schopnostmi v tomto
h Zatímco svíčka, s níž paní Lena dům obcházela,
během čištění takto zčernala, stejná a rovněž
zapálená svíčka, s níž se téže akce zúčastnila
autorka článku, zůstala žlutá a čistá.

Svěcený mák

g Na závěr se očištěný
prostor vykropí
svěcenou vodou.

SETKALI JSTE SE S NĚČÍM TAJEMNÝM?
Pokud jste se i vy setkali ve svém životě s něčím tajemným
a neobvyklým, znáte nějaké místo, které je považováno za
léčivé atd., dejte nám prosím vědět. Třeba přispějete ke vzniku
dalších pokračování této nové rubriky.
prima nápadů
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