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„Nechtěl jsem, ale musel jsem. 

 Bál jsem se, ale dospěl jsem. 

Otevřel jsem bránu, chystám se vstoupit. 

Otevřel jsem bránu, vykročím z ní. 

Na cestu tímto světem…“ 

„b4njamin“ 
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VVVíííššš   cccooo   jjjíííššš???   KKKaaammmuuuttt   
Pšenici známe všichni, je nejčastěji konzumovanou potravinou u nás, hlavně v podobě bílé 

mouky tedy pečiva. Pšenice známe asi 20 druhů, nejznámější je pšenice setá, nebo-li obecná, 

ale známe i pšenice tvrdou jako je špalda nebo semolina. V poslední době se Vám moţná do 

povědomí dostal Kamut, u něhoţ bych se teď ráda zastavila, protoţe ještě není běţnou 

součástí našich kuchyní a nejen mé chuťové buňky rozhodně říkají, ţe stojí za to mu dát 

šanci. 

Kamut je starodávným druhem pšenice, také se mu říká prapůvodní obilí. Prapůvodní má své 

opodstatnění, protoţe Kamut si doposud dokázal zachovat svou původní identitu. První 

zmínky o něm pochází z Egypta a díky místním drobným rolníkům přeţil a mohl být znovu 

objeven v devadesátých letech minulého století. V dnešní době je Kamut pěstován pouze v 

podmínkách ekologického zemědělství v Kanadě a Severní Americe, kde půda a příznivé 

klima předurčují optimální kvalitu zrna. 

Kamut je výbornou alternativou veškerých pekárenských výrobků, při jejichţ přípravě se 

uţívá běţná pšenice. Kamut má oproti běţné pšenici dvojnásobnou velikost a vyšší obsah 

ţivin. Má zlatavou barvu a nasládlou chuť připomínající chuť oříšků. Kamut obsahuje o 20-40 

% více bílkovin, má vyšší obsah tuků, aminokyselin, vitamínů a minerálů neţ běţná pšenice. 

Za zmínku stojí také selen, kterého máme v běţné evropské stravě nedostatek. Tento stopový 

prvek je v našich půdách vzácný a pro naše těla velmi důleţitý, protoţe pomáhá chránit náš 

kardiovaskulární systém a vychytává volné radikály. 

Nejběţnější uţití Kamutu u nás je jako příloha, kde svou funkci plní na jedničku. Jediná 

nevýhoda je, ţe se déle vaří. Dále z něho můţete ochutnat výrobky jako je chléb, sladké i 

slané pečivo, těstoviny aj. Vzhledem ke svému sloţení a obsahu esenciálních aminokyselin 

(lysin a theronin) určitě doporučuji vegetariánům, aby na něj ve svém jídelníčku 

nezapomínali. Velkým přínosem je také pro děti, protoţe svým sloţením podporuje jejich 

správný růst. 

Další výhodou je, ţe většina lidí, kteří trpí alergií na běţnou pšenici Kamut dobře snášejí. 

Pozor tato skutečnost, ale naplatí pro celiaky.Je bohuţel smutnou skutečností, ţe alergií na 

pšenici stále více přibývá a to nejen v Evropě, ale ve všech západních zemích. Přitom je nám 

pšenice vlastní, měli bychom být na její zpracování geneticky vybaveni, kde se tedy stala 

chyba? 

Příčinu alergie lze mimo jiné hledat v postupech moderního zpracovávání pšenice. Dříve se 

obilí mlelo převáţně mezi mlýnskými kameny. Mouka z něho vzniklá obsahovala celé zrno – 

tedy včetně klíčku a obalu. Takto vymletá mouka byla hodna názvu mouka celozrnná a 

obsahovala vše, co bylo nezbytné ke správnému trávení. Bohuţel vzhledem k tomu, ţe takto 

mletá mouka nebyla dlouhodobě uchovatelná, coţ zapříčinil právě obsah klíčku (obsahuje 

tuky a enzymy = způsobují ţluknutí), začala se mouka vyrábět válcovými mlýny. Touto 

technikou nejprve dojde k oddělení klíčku, pak vnější části zrna a zůstane bílá mouka, tedy 

lepek se škrobem. Tato mouka je zbavena klíčku, a i kdyţ je později přidán obal zpět v 

podobě otrub, bohuţel jiţ není pro nás dobře stravitelná. Lepek se přirozeně tráví v ţaludku, 

ale kvůli absenci klíčku a jeho enzymů se zde škrob, na který je navázán lepek, nezačne štěpit, 

a také díky zapečení nedojde ke správnému oddělení lepku od škrobu a lepek přechází do 

střev. Ve střevech zalepuje klky a brání vstřebávání. Postupně se zhoršuje i imunitní systém 

střeva a dochází k přecitlivělosti na lepek nebo aţ k celiakii. Takţe lze jen 

doporučit, ochutnejte Kamut
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VVVíííššš   ppprrroooččč   jjjíííššš???   
   

aneb Jak rozlišit emoční hlad a fyzický hlad? 

V tomto jednoduchým manuálku inspirovaným poznatky získané od 

DoreenVirtue si představíme rozdíl mezi Emočním a Fyzickým hladem.  
 

Emoční hlad 
*Je náhlý. Překvapí Vás. Může se vyskytnout po nějakém setkání, 
nepříjemné situaci. V jednom okamžiku na jídlo nemyslíte a nejednou vás 

přepadne vlčí hlad. Váš hlad nabírá na intenzitě bleskovou rychlostí. 
*Je na konkrétní jídlo. Touha se týká určitého typu jídla, jako je čokoláda, 
těstoviny nebo hamburgery se sýrem. U emočního hladu máte pocit, že si 

potřebujete dát „to“ konkrétní jídlo a žádné jiné. I když si dáte něco jiného, 
tak Vás toto jídlo neuspokojí a pořád myslíte např. na čokoládu nebo housku 

se sýrem. 
*Je „od krku nahoru“. Emočně podmíněné bažení po jídle začíná v ústech a 
mysli. Pusa chce ochutnat pizzu nebo koblihu s čokoládou. V hlavě se Vám 

honí myšlenky na jídlo, po kterém toužíte. 
*Je naléhavý. Emoční hlad chce jíst TEĎ HNED! Za chvíli neexistuje. 

Potřebujete svoji emoční bolest okamžitě zmírnit a to okamžitě, tedy pomocí 
jídla. 
*Dostaví se na základě nepříjemné emoce.Emoční hlad přichází se situací. 

Jak jsem uváděla již na začátku, přichází s nepříjemnou situací, něco podle 
Vás pokazíte, někdo se k Vám chová nepřiměřeně, naštve Vás nebo se 
nechová podle Vašich představ aj. 

*Jde o automatické nebo bezmyšlenkovité jedení. Prostě co vidíte jíte, 
neumíte se zastavit. Můžete mít pocit, jako by vám úplně cizí ruka nandala 

zmrzlinu a strčila vám ji do úst („automatické“ jedení). Nebo si vůbec 
neuvědomujete, že jste právě snědli celý pytlík sušenek („bezmyšlenkovité“ 
jedení). Až když vyluxujete ledničku nebo Vás rozbolí žaludek, uvědomíte si 

co jste vlastně snědli a můžou se objevit výčitky. 
*Neustává, i když už jste najedeni. Emoční přejídání vychází z touhy 

přikrýt bolestivé pocity. Cpete se, abyste otupili emoce, které Vás trápí, a 
klidně si několikrát přidáte, třebaže Vás už možná žaludek bolí z přejedení. 
*Navozuje pocit viny z toho, že jíte. Paradoxem emočního přejídání je, že 

jíte, abyste se cítili lépe, a nakonec si nadáváte, že jste snědli dort nebo 
hamburger. Slibujete si, že to odčiníte („Budu cvičit, držet dietu, vynechám 
jídlo atd. – zítra!“) 
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Fyzický hlad 

 
*Je postupný. Kručí Vám v břiše. O hodinu později je kručení intenzivnější. 
Fyzický hlad vám postupně dává najevo, že je čas se najíst. 

*Tento hlad si příliš nevybírá. U fyzicky podmíněného hladu můžete 
některé jídlo upřednostňovat, ale dokážete se přizpůsobit. Připouštíte  
i možnost jiné volby. 

*Začíná v žaludku. Fyzický hlad se pozná tím, že ho cítíte v žaludku. Máte-li 
fyzicky hlad, cítíte v žaludku kručení, škrundání, prázdno, nebo dokonce 

bolest. 
* Fyzický hlad je trpělivý. Fyzický hlad by rád, kdybyste se brzy najedli, ale 
nepřikazuje Vám jíst teď, v tomto okamžiku. 

*Přichází na základě fyzické potřeby. Fyzicky podmíněný hlad se dostaví 
proto, že už jste čtyři nebo pět hodin bez jídla. Jste-li příliš hladový/á, 

můžete cítit závrať nebo mít pocit, že máte málo síly, slabé nohy. 
*Jde o uvážený výběr jídla a uvědomování si příjmu potravy. U fyzického 
hladu víte, jaké jídlo máte na vidličce, v puse a v žaludku. Vědomě se 

rozhodujete, zda sníte půlku housky nebo celou. 
*Přestane, když je uspokojen. Fyzický hlad vychází z touhy doplnit tělu 
palivo a živiny. Jakmile je tento záměr splněn, přestanete jíst a nemáte 

potřebu na jídlo myslet. 
*Vnímá jídlo jako nutnost, je naším palivem. Pokud je důvodem k jedení 

fyzický hlad, nenastupuje pocit viny nebo studu. Uvědomujete si, že přijímat 
potravu, stejně jako dýchat vzduch, je nezbytnou součástí života. 
 

Určitě každý známe emocionální a fyzický hlad. Pokud u Vás převažuje 
emocionální hlad, vůbec to není špatně, berte ho jako informaci o tom, že je 

potřeba „poladit“ některé oblasti našeho života a začít s tím hned. 
 
 

A jak zmírníme náš emoční hlad, abychom se zbytečně neobalovali 
tukem a netočili se v kruhu? 

 
Až pocítíte obrovský hlad, mohou Vám pomoci následující kroky: 
1. Dejte si 15 minut na to, abyste „vychladli“. Řekněte si, že čtvrt hodiny teď 

nemůžete jíst. Pokud po této době stále budete mít chuť jíst, klidně to 
udělejte. Během těch 15 minut budete provádět zbylé čtyři kroky a Vaše chuť 
k jídlu se za tu dobu zřejmě natolik zmenší, že se nebudete chtít přejídat. 

 
2. Jděte od jídla dál. Pokud to bude potřeba, odejděte z kuchyně, domu. 
Každopádně se příštích 15 minut zdržujte daleko od jídla. Najděte prostor, 

kde jídlo neucítíte a neuvidíte. Emoční přejídání často vede k 
„automatickému“ a „bezmyšlenkovitému“ jedení, při němž si 

neuvědomujeme, kolik toho sníme, prostě jíme. Tomu můžeme předejít tím, 
že se od jídla vzdálíme. Pokud to bude nutné, jídlo po kterém bažíte klidně 
vyhoďte. Vyndejte ho z obalu a hoďte ho do popelnice. 
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3. Pokud máte pocit, že byste si něco dali „na chuť“, jděte si vyčistit zuby a 

vypijte velkou sklenici vody (pořád buďme ale mimo kuchyni, pořád 
dodržujme 15 minut!). Ústní hygienou se zbavíte chuti po čokoládě, 

hamburgerech, sušenkách nebo čemkoliv, po čem bažíme, a tím si pomůžete 
zmírnit emočně podmíněnou chuť k jídlu. Voda Vám pomůže zjistit, zda jste 
si nespletli žízeň s hladem. To se děje dost často. Zajídáme žízeň a zároveň z 

nějakého důvodů trestáme své tělo žízní. 
 
4. Zeptejme se: „Mám pocit Strachu, nebo je to jeho projev v podobě Zlosti, 

Napětí či Studu?“ Nemusíme se touto otázkou zabývat příliš do hloubky. 
Obvykle nám odpověď v mysli vytane okamžitě. Zeptáme se a hned se 

dozvíme například: „Ano, dělám si starosti s financemi,“ „Ano, mám pocit, že 
to, co říká moje matka, mě uráží,“ nebo „Ano, žárlím na to, jak se můj 
partner díval na tu ženu.“ 

Pouhé upřímné přiznání si vlastních pocitů obvykle stačí k tomu, aby se 
naléhavost pocitu spojeného s emočním hladem zmírnila. Emoční hlad 

odráží nutnou potřebu zakrýt nebo zamaskovat vědomí bolestné pravdy, 
myšlenky nebo pocitu. Je to stejné, jako když si zacpáváme uši, když něco 
nechceme slyšet! Pokud jsme si ale už přiznali své pocity, nebudeme mít 

potřebu hledat v ledničce něco na jejich přikrytí. 
 
5. Pocity strachu (všechny pocity nezaložené na lásce) nahraďte láskou, 

láskou k sobě. Pokud budete plni lásky, pro negativní emoce nezbude žádný 
prostor. Vzpomínáte si na dobu, kdy jste si vychutnávali blažené pocity 

zamilovanosti? Pamatujete si, že jste v těchto okamžicích neměli žádnou 
potřebu se přejídat? 
 

Jedná se o velmi jednoduché kroky, ale jsou účinné. Je to cesta, jak se 
naučit rozpoznávat své emoce a jak se naučit rozpoznávat potřeby svého těla. 

Je to cesta jak se naučit poznat sam/a sebe. 
 
Vždy, a to neplatí jenom o jídle, když uděláte něco z čeho nemáte dobrý 

pocit, nebo přitáhněte situaci, která se Vám na první pohled nelíbí, máte 
emoce, které nejsou pod kontrolou. Najděte v sobě pocit radosti, navoďte si 
ho například vzpomínkou a nechte se jím prostoupit. Prostupte jím celé tělo, 

odpusťte si a odpusťte všem zúčastněným. Nelze, abyste někdy něco v očích 
Božích udělali špatně. Nemá smysl se tím bičovat a trestat se pořád dokola, 

vždy vše uděláme, jak nejlépe můžeme, proto pokud si dáte sušenku, není 
potřeba v sobě nosit výčitky, je potřeba jít dál. Tím se upraví i naše chutě, 
váha i náš život.  

 
Ještě se vrátím k fyzickému hladu. Tento hlad je hlad našeho těla, pokud se 
jím naučíme řídit, vždy tělo vyživíme ideálním způsobem. Přirozeně vybereme 

a budeme mít chuť na potraviny, které jsou pro nás vhodné. 
 

Příklady výběru potravin podle emočního hladu: 
Vanilková zmrzlina: 
Signalizuje pocity napětí a strachu, potřebu uklidnění a načerpání nových 

sil, touhu po rovnováze a radosti. 
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Afirmace: Právě v tomto okamžiku se chápu pozitivních sil, které cítím uvnitř 

sebe. 
 

Čokoládová tyčinka s čokoládovou polevou 
Signalizuje napětí. Nespokojenost ve vztahu a rozpaky nad tím, jak problém 
vyřešit. 

Afirmace: Boží moudrost promlouvá skrze mě, moje mysl je neustále 
soustředěná na lásku. 
 

Kousky čokolády 
Signalizuje zlost z toho, že nemám dostatek lásky. Obviňování sebe nebo 

druhých. 
Afirmace: Můj vnitřní zdroj lásky právě teď říká to, co je správné. 
Naslouchám a důvěřuji mu. 

 
Káva 

Ztráta energie aktivitami, které pro Vás postrádají smysl, nebo se jich bojíte. 
Pocit vyhoření, vztek nebo zklamání v souvislosti se zaměstnáním. 
Afirmace: Své myšlenky soustředím na ten pravý zdroj energie, pravdy a 

vedení, který se nachází hluboko ve mně
 

Postupně si v dalších číslech představíme jednotlivé emoce, které 

nás nutí jíst to, co jíme. 

********************************************************************* 

RReecceeppttyy  
aneb mlsáme zdravě 

 

Mandlové mléko 
Suroviny: 

 1 balíček bio mandlí, tzn. cca 80 g 
 600 ml pitné vody 

 
Množství vody je potřeba si vyzkoušet, 
každému bude vyhovovat jiná chuť a 
hustota mléka. 
Postup: Mandle ve slupce spaříme a 
oloupeme. Rozemeleme je na malé 
kousky a  zalijeme je připravenou 
vodou. Za občasného promíchání je 
necháme stát 5 hodin. Ve vodě 
změknou a my je rozemeleme či  
 

 
 
 
rozmixujeme znovu, na co nejmenší  
kousky. Cedíme je přes plátno či  
 
opravdu jemné sítko. Hotové mléko 
konzumuje vždy čerstvé, v ledničce ho 
uchováváme max. 1 den. Kousky 
mandlí, které nám zbudouzpracujeme, 
třeba do jídla.  
 
Mandle jsou výborný zdrojem hořčíku, 
vápníku, fosforu, draslíku, železa a 
zinku. Díky těmto minerálním látkám a 
také řadě antioxidantů, prospívají 
naším cévám, srdíčku, kůži, vlasům a 
nehtům…V našem jídelníčku by měly 
být zastoupeny.  
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KKKlllaaauuunnn   
Postava ztrápeného komika sedí 

v koutě. Z láhve whisky posteskně 

polyká. Bílé tváře a rty červenou 

rtěnkou zvýrazněné, kam se poděl ten 

rudý bambulkovitý nos? Zrcadlo 

promítá obraz místnosti do světa. 

Místnost je tmavá, postava nemytá. 

Úsměv byste zde nezahlédli včera, 

natoţ dnes. Klaunovu bambulku pes 

mu kouše u nohou. Podvraťák 

s hodnou duší. Prošel si ulicí. Namísto 

dlouhých uší, jen zjizvené pahýly 

zbyly mu. A tak ten pes, který 

neslyšel, v zubech klaunův nos třímal. 

A umělec smutně se díval na flašku, 

ve které poslední lok zbýval. Zlatý 

mok zmizel v komikově hrdle a flaška 

roztříštila se o podlahu. Někdo by 

řekl, ţe štěkl pes, kdyţ postava 

podepřela si hlavu. Pod rouškou noci 

usnul pán a nakonec i jeho poloslepý 

pes. 

Nastalo ráno, přišel nový den. Ospalý 

komik si protahoval své ztuhlé svaly 

na svém oblíbeném místě v rohu 

místnosti. V jevištním pološeru se 

ozvaly první ranní hlasy. Postava 

s namalovaným úsměvem zpozorněla. 

Rychlým nacvičeným pohybem 

popadla psa, a schovala se za červený 

závěs. Rukou v černé koţené rukavici 

objala nevinnému tvoru tlamu, pes 

neštěkl. Tichými kroky popošla podél 

opony k postranním dveřím. 

Zanedlouho co komik s černým 

motýlkem pustil kliku dveří, ozářilo 

jeviště světlo reflektorů. Kulisy se 

lehce zavrtěly pod návalem tepla. 

Komik putoval chodbami velkého 

divadla, vyhýbal se všemu ţivému. 

Míjel odkazy her let minulých cestou 

do své šatny. Mířil do malé místnosti 

s kulatým zrcadlem, starým plakátem 

a bednou whisky, pečlivě schovanou 

pod roztrhaným křeslem. Na potrhané 

zelené křeslo poloţil psa, choval 

k němu jisté city, podrbal ho proto 

pod čumákem. Sám si sedl před kulatý 

odraz sama sebe, začal se odličovat, 

ruka se mu třásla, jak stíral bílou a 

červenou ze svého obličeje. 

Vylezl ze sprchy, někam se ztratil 

alkoholu opar. Asi tam kam mizí staré 

časy. Usadil se nazpět před zrcadlo, to 

uţ do východních oken divadelní 

budovy několik hodin pralo slunce. 

Začal si štětcem na tváře nanášet 

barvy. Nejprve červenou nebo rudou 

chcete-li, okolo úst a pak bílou na 

tváře. Dveře, které se nehnuly, od té 

chvilky, co je za sebou klaun 

přibouchl, jemně zavrzaly. Následné 

tiché zaklepání poukázalo na 

skutečnost, ţe je někdo za nimi.  

„Jste připravený, Mistře?“ Otázala se 

nesměle mladá stáţistka s pihatým 

nosem.  

Přikývl na souhlas, ale gestem 

naznačil prosté – vypadni! Seděl proti 

zrcadlu, díval se sám sobě do 

unavených hnědých očí. Nevydrţel to 

moc dlouho, zašmátral pod křeslem a 

vytáhl plnou flašku pravé whisky. 

Neotevřená láhev se jemně třásla v 

rytmu jeho ruky. Odšrouboval víčko a 

mohutně se napil, aţ se mu zkroutily 

rysy obličeje. Ještě jednou! Na 
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okamţik odvrátil svůj zájem od flašky 

zpátky k zrcadlu. Ale znovu si rty 

opřel o hrdlo lahve. A zaklonil hlavu 

spolu s lahví. 

Podrbal psa odpočívajícího nehnutě 

na křesle. Z přihrádky vyndal nový 

klaunský nos. Takový ten rudý, 

připomínající bambuli na vaší zimní 

čepici. Zabouchl za sebou dveře šatny, 

a vydal se odbít si povinnost. 

Chodbou s plakáty kráčel 

v kostkovaném kabátu, říkali mu – 

Mistře. Šel nekonečnou ulicí spojující 

jeviště se šatnami a dlaně se mu 

potily. Projít otevřenými dveřmi a 

schovat se za oponu. Kaţdý sval se 

třásl. Myslel na ten lék, co musel 

zůstat pod křeslem. Mít ho tak u sebe, 

zazoufal si v duchu. Knedlík v krku 

rostl, nasadil si falešný nos, napočítal 

do tří a se ztracenou sebedůvěrou 

vkročil do pokoje na jevišti. Do 

pokoje, ve kterém trávil své dny, i své 

noci. Kdyţ spatřil děti v hledišti, 

snaţil se, snaţil se splnit svůj úkol. 

Moţná se mu to povedlo a moţná ţe 

ne. 

Obklopen temnotou on brečel, 

tesklivá hudba linula se z gramofonu. 

Klaun by se měl smát, moţná by i 

chtěl. Ale on byl sám, jen na klíně 

dřímal mu němý pes. Slzy tekly mu 

po tvářích, za zataţenou oponou. 

Kdysi toto místo miloval, ale teď? 

Seděl tam a upíjel se, upíjel svůj ţal. 

Noc se toulala k ránu, kdyţ Mistr 

usnul. Jehla gramofonu se vrátila do 

výchozí polohy, a deska se přestala 

točit. Čekala, aţ Zítra v noci bude hrát 

znovu.  

Představení se chýlilo ke konci, když 

mistra zasáhla myšlenka, nenadále 

tiše vstal. Byla barevná, pestrá, 

v mnoha detailech nejistá. Díval se 

mladému publiku do očí, a z těch jeho 

tekly slzy. Prostě chtěl cítit závan 

dětské radosti. „Oh, pane jestli tam 

jsi“, zašeptal a vzhůru se podíval.  

Poslední kulisák odešel a divadlo se 

opět ponořilo do tmy. Mistr se chvilku 

skrýval ve své šatně, kdyby náhodou 

se tu někdo zapomněl. Kdyţ si byl 

jistý, ţe zůstal sám, tak se s flaškou 

v ruce a svým psem u nohy vydal na 

pódium. Noční pokoj, dodával mu 

jakýsi klid. Usadil jehlu do dráţky a 

gramofon začal hrát. Chvíli stál u 

okna, za kterým není nebe, a pak se 

uvelebil do křesla. Sledoval rudou 

oponu, a uţíval si čirost hudby. 

V dalekém Londýně, Big Ben odbíjel 

půlnoc. A on zaklimbal.  

Matyášovi bylo sedm, ţil u babičky a 

dědečka uţ od narození. Nebo od té 

doby co si pamatuje. Maminka mu 

umřela při porodu a tatínek rok nato 

při dopravní nehodě. Matyáš se nikdy 

neusmál. Nebyl nešťastným klukem, 

jen se jeho tváře nikdy nerozzářily 

dětským úsměvem. Toho odpoledne 

Matyáš navštívil se svou školou 

představení. Klaun byl zábavný, ale 

Matyáš se nesmál, sledoval oči toho 

pána. „Jak se můţe ten Klaun smát“, 

říkal si, "kdyţ očí má tak smutné.“ 

Spoluţáci se smáli, i ta dívka, ve které 

našel klučina zalíbení, se smála. 

Elisabeth, tak jí říkal, chtěl-li jí 

potrápit. Elis, modré oči, a velký 

úsměv, tak široký, chtěl by se s ní 

smát! Na jevišti se předváděl muţ, 

sledoval jí, a sledoval onoho klauna. 

Hnědé smutné oči, ty druhé modré, a 

veselé.  
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Představení se chýlilo ke svému 

konci, kdyţ Matyáše zasáhla 

myšlenka. Díval se na klauna, který 

nenadále vstal. Byla čirá a jasná. Byla 

jednoduchá a jednoduchost je krásná. 

„Zeptá se Klauna, jak i se smutkem na 

srdci se smát.“ Potlesk. Opona se 

zatáhla, a děti se řadily u východu, 

paní učitelka je spočetla a v tu chvíli 

se chlapec schoval v postranních 

dveřích. Je to divné, ale nikdo se 

chybějícího dítěte ani nevšiml. (Ano, 

opravdu nevšiml.) Čekal v té 

místnosti, malé, bez oken, co nejtišeji 

dokázal. A tak se stalo, ţe ho přemohl 

spánek.  

Kdyţ se probudil, v dalekém deštěm 

zalitém Londýně Big Ben hlásal 

půlnoc. Vyplazil se z místnosti, nikde 

nikdo. Odněkud se ale ozývala hudba, 

slzavě pěla zpěvačka, chtěl slyšet víc. 

Následoval hlas ţeny. Došel aţ 

k jevišti, opona byla zataţená, ale on 

věděl, ţe za ní je. Prostrčil hlavu 

v místě, kde se spojovaly dva rudé 

kusy látky. Viděl kulisy pokoje se 

starým unaveným opilým klaunem. A 

psa. Gramofon dohrál. A jehla sama 

přeskočila na začátek. Matyáš 

sledoval rozvaleného muţe, v ruce 

měl lahev. Opakoval si svou otázku, 

aby jí nezapomněl, a aby se 

nezakoktal. Nechtěl se před tím 

klaunem zakoktat. Cítil k němu úctu, 

kvůli jeho očím. Byly hnědé a plné 

smutku. Kdyby byla takhle plná 

studánka, přetekla by. Jak dlouho tam 

seděl, netušil, občas se muţ na křesle 

ošil, občas sebou škubl jeho pes. Kluk 

neusnul, oči upřené na dvou 

bytostech, na pánovi a jeho psovi, 

„kde měl sakra uši?“ 

Odhodlal se, pomalu a hlavně potichu 

došel aţ k němu. Naposled převalil 

svá slova na jazyku. Zatřásl rukávem 

kostkovaného kabátu. Smutný klaun 

se probudil. Matyáš nečekal. „Pane, 

poradíte mi, jak i se smutkem na srdci 

se smát?“ 

„Pane, poradíte mi, jak i se smutkem 

na srdci se smát?“ „Slyšel jakoby 

shůry dětský hlas. Mohlo být tak 

kolem druhé hodiny v noci a on zpitý 

pod obraz, měl odpovídat na otázky?“ 

Promnul si oči a zadíval se na 

chlapce. Stál před ním blonďáček 

s modrýma očima. „Modré plné –  

–Zármutek“, to slovo hledal. Nepouţil 

ho roky. Poloţil mu otázku, ale jak 

mu má na ní ksakru odpovědět? Ţe se 

utápí v alkoholu? Ţe, ţe, ţe….to přece 

nemůţe.  

„Jak i se smutkem na srdci se smát? 

“Zopakoval chlapec. Muţ ho 

pozoroval, bíle tváře se mu napjaly, 

ale mlčel. Pak klaun pohladil psa, 

dlouze se zadíval do očí školáka, viděl 

v nich odraz sebe.  

„Jak se jmenuješ, chlapče? 

„Matyáš“ odpověděl chlapec.  

Nuţe, poslouchej mě Matyáši, snad 

nalezneš svou odpověď v mých 

slovech. Klaun dlouho převaloval 

myšlenky na jazyku. Poté promluvil: 

„Odvyprávím ti teď pravdivý příběh. 

Kdysi ţil nedaleko jeden muţ, ţivot 

dělal ho šťastným. Měl ve svém okolí 

lidi, které miloval, dělal svou 

vysněnou práci a vše se mu dařilo. A 

poté jednoho dne přišla rána, zásah 

tak tvrdý, ţe skončil v bolestných 

http://www.jidelnicekprotebe.cz/


Ing. Vladěna Hrušková, www.jidelnicekprotebe.cz, www.cestouvazky.cz 

křečích na podlaze, schoulený a 

pláčící. Tak velikou bolest mu ţivot 

způsobil. Co myslíš ţe se mu stalo?“ 

Poloţil mistr řečnickou otázku. 

„Časem bolest odezněla, ale ona rána 

vryla se muţi hluboko do srdce. Čas 

totiţ nehojí rány, jen nám dává prostor 

najít si obranu proti nim. Naučit se je 

přijmout. Ten muţ ztratil osobu, která 

mu byla velice blízká. Ale i přes tu 

ztrátu měl důvod ţít.  

Pomalu se vrátil ke svému starému 

ţivotu. A i kdyţ v něm bylo jisté 

prázdné místo, byl to krásny ţivot. 

Práce ho znovu začala naplňovat a on 

se z ní těšil. Trvalo pár chvil, neţ se 

mu na tvářích rozzářil úsměv ale i ten 

nakonec dorazil. A tak se zas klubko 

času o pár měsíců či let odmotalo. 

Jedno churavého dne, našli mě znovu 

na podlaze.“ Přešel klaun do 

vyprávění v první osobě. „Není to tak 

dávno, co jsem přišel o někoho pro 

mě moc důleţitého. Ztratil jsem dceru 

a pak i ţenu krátce po sobě. A vše se 

opakovalo. Prvních pár dní jsem 

zůstal na podlaze, v křečích pláče. Ale 

postupem dní bolest zůstávala 

uvězněná uvnitř, začal jsem tedy 

chodit sem, do divadla abych alespoň 

nepatrně zapomněl, ale nezapomněl. 

Jsou dny, kdy se znovu krčím na 

podlaze, bolest svírá mě pevně, svými 

stíny svazuje mi srdce. Ale najde se i 

den, kdy se dokáţu usmát. To, kdyţ 

stojím zde a dívám se do dětských 

tváří, v tu chvíli bolest ustoupí a 

nechá mě ţít. Alespoň pár minut. 

Musím se, však přiznat tvému mladí. 

Já jsem slaboch, nechci zaţívat ten 

pocit mrazivé samoty, proto mám 

v rukou lahev. štěstí jiných uţ tak 

často neutlumí mou bolest. Je jí příliš. 

Uţ se sní nechci přetahovat.“ Odmlčel 

se. „Chlapče, víš ztratit blízkého je 

bolestivé, úsměv na tvářích ti 

nevykouzlím já, ani nikdo jiný, to 

dokáţeš jedině ty sám.“ 

Klaun zapomněl, co chtěl dále říci, a 

tak tam spolu seděli v tiché noci. 

Matyáš se nejistě usmál. I klaun se 

usmál, kdysi ho někteří oslovovali 

mistře, jmenoval se Miroslav. Po té 

noci se Miroslav uţ nikdy alkoholu 

nenapil.  

Autor: B4njamin, více na www.b4njamins.cz 

 

**************************** 

Poselství na měsíc červenec 
Červenec je rozmanitým obdobím plným barev a vůní. 

Nevidíš-li je a nepřičichneš-li si ke květině, marníš svůj 

čas zde na Zemi. Propojení mezi Tebou a matkou Zemí, je 
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tak silné, že jej nelze oddělit, nelze na ně zcela 

zapomenout.  

I když postavíš vysoké a pevné zdi, uzavřeš okna, zahalíš se 

a do očí nasadíš sluneční brýle, neschováš se před světem, 

před životem. Příroda je kolem tebe a ty jsi její součástí.  

Síla Matky Země slábne, tvojí vinou a ty slábneš s ní. 

Znečišťujete prostředí, ničíte ozonovou vrstvu, kácíte 

pralesy, pleníte oceány. Matka Země je již unavena, 

dopřejte ji čas, aby mohla načerpat sílu. Nelze v srdci 

chápat, že jste se rozhodli páchat škody tak velkou 

rychlostí a v takové intenzitě a myslíte si, že se vše obejde 

bez důsledků. Svázali jste se tolika pravidly, že necháte 

jiné, aby pro peníze pokáceli stromy, které zde rostou tisíce 

let. Tisíce let vývoje lidstva a Vy jste se teď, když jste došli 

na vrchol, rozhodli vše zahodit a vrátit se zpět na začátek.  

Člověk je všemocným a dokonalým tvorem, jehož 

požehnáním je dar tvoření. Často Vám tuto skutečnosti 

připomínáme, když vzhlížíte k Bohu a žádáte o dary nebo 

se na něj zlobíte. Máte dar tvořit, a máte také dar pomoci 

Matce Zemi, neotálejte tedy. Posílejte Matce Zemi lásku a 

modlete se za ni. Modlete se za uvědomění si, že člověk 

nemůže být živ bez slunečního záření, vody, půdy, rostlin 

a zvířat. Příroda nemůže plně naplnit své poslání bez 

střídání všech živlů. Vzpomeň si na toto poselství vždy, 

když hodíš sáček do odpadkového koše a vždy, když necháš 

uschnout květinu. Nejde zde jen o tebe, jako člověka, jde 

zde o celý Vesmír, který čeká, až se rozhodneš ve svém 

jednání. Neovlivňuješ jen sebe a život zde na Zemi, svým 

chováním ovlivňuješ i ty bytosti, které ti nejsou viditelné. 

Jejich poslání a naplnění je také v tvých rukou. Selže-li 

Matka Země, celý Vesmír začne nový cyklus, vše začne 
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znovu od prvopočátku. Život je v tomto krásný, ale došli 

jsme až sem, chceme postoupit ve vývoji dál. Dovol si 

poznat sama sebe jako milujícího člověka, neodděleného 

sama od sebe, ani od přírody. Dovol si to a dovol to i nám. 

Máš tu moc,jako jednotlivec i jako celek.  

Rozhlédni se a pak teprve promluv.  

 

************************************************************* 

Co nás čeká v měsíci červenci ve Vážce 

20.7.2016 – Pravidelná úplňková meditace ve Vážce 

 

Co nás čeká v měsíci srpnu ve Vážce 

18.8.2016 – Pravidelná úplňková meditace ve Vážce 

 

Více o plánovaných meditacích  a besedáchnajdete na www.cestouvazky.cz,  

www. jidelnicekprotebe.cz. 
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