
  

Není škoda, že bylo napsáno desatero, je jen smutné , že napsáno být muselo.  
-an- 

Nedávo jsem na jedné větší křižovatce 
řízené světly uviděla mladíka. Přispěchal ke 
stojanu a urputně začal mačkat přepínač, aby 
mu co nejdříve naskočila zelená a on mohl přejít 
na druhou stranu. Pikantní ale bylo, že ono tam 
to volno pro chodce už svítilo! Mládenec tak 
moc chtěl mít zelenou, že si ani nevšiml, že už ji 
dávno má. 

A tak to chodí i v životě. Někdy se dom-
níváme, že nás někdo nemá rád. Ani si při tom 
našem myšlení nevšimneme, že to není pravda. 
Jsme vztahovační, myslíme si, že všechny 
připomínky patří právě nám a jen proto, aby nám 
ublížily. Zbavme se těchto pocitů... Budeme mít 
snadnější a spokojenější život, my i ti druzí. A 
pokud nás někdo kritizuje, berme to jako 
příležitost ke zlepšení. A možná zkusme i 
poděkovat. 

Vrátím-li se k mladíkovi na křižovatce: proč 
vůbec potřebujeme rychle mačkat přepínač, 
proč musíme být o půl minuty rychleji na druhé 
straně? Co pro nás může „druhá strana" znamenat? Přijít 
někam o tu chvilinku dříve? O půlminutku rychleji mft koupený 
rohlík? Nevydržet stát 30 vteřin na chodníku a pozorovat lidi 
kolem? Kam tak spěcháme, pádíme, běžíme? Jednou ráno se 
takový dnes dvacetiletý mladík vzbudí, bude mu přes padesát 
a bude se divit, kdy se to vlastně stalo... Važme si každé 
vteřinky našeho života, právě nyní jiný 

Foto: -jt- 

nemáme... Využijme ho tak, abychom, až přijde ta doba, 
mohli říci - nic jsem neudělal zbytečně, ničeho nelituji. Žijme 
každý den jako by byl dnem posledním, najděme si minutu na 
obejmutí svých milých, dvě vteřiny na to, abychom někoho 
pohladili po ruce, vteřinku na úsměv. A celý den hledejme a 
nacházejme ve svém srdci lásku. 

-fab- 

EDITORIAL  

Po měsíci přicházíme s dalším vy 
dáním vašich-našich KAPEK. Ač 
připravujeme vydání na sklonku 
léta - o horku nelze hovořit. Prý ale 
bude teplý podzim... Doufáme, že 
jste si o vaší zasloužené dovolené 
odpočinuli. Máte-li nějaké zajíma 
vé nebo zvláštní zážitky, napište 
nám nebo pošlete fotografie. 
Budeme rádi, pokud se o své 
dojmy s námi podělíte. 
Nyní kobsahu: tématem měsíce je 
zdravé těhotenství, pokračují ale 
ještě také témata z minula - Srdce 
a cévy, a také Jak se žije s ekzé 
mem. V tomto čísle představujeme 
v rubrice osobnost měsíce odbornici 
na FENG-SHUI Janu Majtnerovou, 
přinášíme opět Davidův pantakl, 
v posledním díle seriálu o FENG 
-SHUI dáváme prostor vašim dota 
zům. V pravidelném cyklu Potraviny 
z druhé strany se tentokrát věnujeme 
želafině. V srpnu jsme zavítali do 
firmy s krásnými kameny a o zážitky 
se s vámi podělíme. -feb- 

Chybí nám pokora... 

Od původní práce v zemědělství přes 
zaměstnání na poště se během let Jana 
Majtnerová, odborná poradkyně 
FENG-SHUI, přesvědčila o tom, že 
harmonizace prostředí, ve kterém žijeme a 
pracujeme, je jednou z nejdůležitějších věcí v 
životě. 

„Nejprve jsem pro sebe hledala cestu. 
Tak jsem se dostala k numerologii, polodra-
hokamům, regresím, absolvovala jsem 
andělské semináře, SU JOK, tři stupně 
REIK1 a státe jsem hledala Po přečtení 

první knihy o FENG-SHUI jsem ale věděla, 
že to je to pravé," říká Jana Majtnerová. 

Absolvovala Evropskou školu FENG -
SHUI v Praze, kde přednášeli lektoři z 
Jihoafrické republiky a Anglie, kteří stu-
dovali v Číně. Následovalo další soukromé 
studium a postupné praktikování. „V Číně 
studium trvá více než dvacet let, než se 
stane z žáka mistr. U nás ate mnozí absol-
venti po jednom víkendovém semináři 
otvírají praxi. Chybí nám pokora před 
věděním a respekt před klientem. Čím déle 
FENG-SHUI studuji, tím více informací ještě 
chci vstřebat, protože objevuji stále další a 
další, které mi doplňují mozaiku. Splnila jsem 
si sen a postavila jsem si dům podle těchto 
principů. Není to ten ideální dům bez hran a 
nohů, není postaven jen z přírodních 
ekologických surovin, ale nám je v něm 

 
krásně a návštěvy zapomínají na čas. Jsem 
zastáncem střízlivého myšlení. Nežijeme v 
ideálním světě. Většina lidí nemá možnost žít 
v ideálních podmínkách. Snažím se zhar-
monizovat prostředí lidí na maximum tam, 
kde žijí. Pokud žijí v panelákovém domě, pak 
panelákový byt. Pokud žijí v domečku, 
snažím se jim poradit jak rozestavit nábytek, 
jak vymalovat, kde odpočívat a kam umístit 
léčebné prostředky, aby energie, která je 
všude kolem nás, proudila nám ku prospě-
chu," nevidí problém Jana Majtnerová s tím, 
že pak postupně přehází a usazuje se 
zdraví, láska, úspěch, bohatství. 

Mé životní krédo? Nedělej druhému to, 
co nechceš, aby druzí dělali tobě. V životě 
se mi to mnohokrát vyplatilo. 

-fab- 

PANTAKL SLUNE ČNÍ 

 
Přináší expanzi, štěstí, rozpínavost - 
touhu se realizovat, dobrosrdeč-
nost, vřelost. Je ochranným pan-
taklem na cestách, dává dobrý 
úsudek a vede nás ke správným 
rozhodnutím. V neposlední řadě je 
symbolem radosti, síly, přátelství. 
Je dobré si jej vystřihnout, nosit u 
sebe či dát na viditelné místo. 

 

ZDARMA  

měsíčník alternativního životního stylu  

MYŠLENKA MĚSÍCE 

 

HLÍDEJTE SI VAŠI ZELENOU!  

Prvňáčci se většinou do školy těší, cítí se být starší, váženější. Čas, kúy si jen hráli, už 
jim ale končí... 

OSOBNOST MĚSÍCE 

 


