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Asi pr€ d mesiacom populárna
česká hetečka Jiřina Bohda|oví
oznámi|a te|evíznym divákom:
''Už nefajčím...A tak sa otroci
nikotínu dozvede|i, žev Prahe je
možnosťvymanié sa z tejto závis|osti t|os|ovg za piiť ninúl.
Nefajčiarom ste na ce|ý život'
kúra sřubuje ži{dnc ''abséíky..
a k tomu t|eYáťdesiatpercentnú
zároku ríspešnosti.Znie Ío ato
šiďenstÝo, s|e je to právdr. odYykacej metóde 8r totiž podro.,
bili aj dve redakčnéLo|egJme...
Cakríreň ordinácie centra zdÍavia
Aura v prabkej PolikliDfte na Budějovickej ulici je ď odvysielania
relácie nabitií na prasknutie. Rostislav Prokopjuk (1958)' ukrajinsk'ý
psychológ ktoý už dvanIísé
rokov
pósobí v ČecMch, je ten muž, čo
oslovuje fujdarov ako oa bežiacom
píse: ,'DaIšíplosím.*

Noiprvoponuiú

Klient sa Posadí obyčajneide o silných tajóaro1 ktoých zlonyk ru.
vočízdřavotne i finaíčDe.Plín PrG'
kopjuk klienta pár sekúnd
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Ióntgenuje ďami, Potom mu na!'rhne, aby si lybral zo svojejškatufty
cigaretu. Vezme mu ju z ruky,
chlfl<u ju v dlani ,,zahrieva", potom ďaň roztvoí a cigaTetaploti
zíkonu gravitície visí,,prilepenď.
na palci. Podá ju adeptovi nefajčiantva: ,,zapáfte si!. Klient fajčí
a liečiterjeho ,,šluky..komentuje
slovami: ..seno... tÍáva... zeÍ]ia-

ková vňať...upchďa sa... nejde á.
haé.'.močka.....a podobne. Fajčial
spravidla oponuje, vraj je cigaretka
fajn ako vždy,no a ltedy prídepovel ,,Zaduste ju!.. Pokiď nedofajčenýohorok končív prephenom
popotniku (čoje waj dóleáté, aby
bol wchovaý), pIíl hokopjuk sa
pýta klienta, č'iveri žeje od tejto
chúle doživotne Defaičiaiom.oči

klientov sú v týchto chvtrach pre.
kvapené,ako keby videii Alibabq
poch}Ďujúo PríčetnostiUlcajinca.
Ten im na}ThDezagíliťsi druhúcigarethr !Ťajbude psledná...

Zorosené ěeló

''To je žumpička,čo?..Usmieva sa
víťaae liečiter,keď viď zmiešané
pocity fajčiaÍov.Líme ich všakďalej, hovorí im, že majú knedfu
v krku' žem dusia a naozaj údno'
ako sa klientom rosia čelá, trasú
ruky, ozýa sa kašlaniei prebítanie
zvratkov tlaóacich sa do kku. Ro
zum stoji ale každýz vaÍi pátniís.
tich fuď' ktoí pÍešlipočastroch
hodín oóYkacou hirou, druhú cigaÍefu nedofajčenúzahasili. Pán
Prokopjuk ich doslova vyzýal,
aby ju dofujči|i'ďe oni ho so s|za.
mi v ďiacn prosili' ženie,žr,rcvhdzr1 žeto nejde. Niektoí sa snaáli
vzdorovai Napríkl.adtak'ýPán Petr
Zavaďl denne fujčilwojich osem-
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desiat a ako jediný siahol i po tretej obhíbenejcigaretke.Vraj' liečba
na neho neúčinkuje.
Po týždnisme
mu zavolď: ',Nebudete verié' ale
odvtedý čosom vyšielz ordinácie,
nefajčím.Ani jednu jedinú'.. sám
neverísvojim ďovrím.

zónů|Ý|.ď

Ato posledné toho přacovného
dňa sa do kresla posaďli našedve
redakčnékolegyne. Fotografka ani
nemala v rímyďe prestaéfajči| ďe
zvedavoséje zvedavosťPreto zltÍešil4 ,,kliatbu.. prelomila eštetoho
dňa, no prvá cigareta po kúrebola
velmi nepíjemná, podla nej sa
roďajčía cielene a nasilrr. Druhá
koleg]ňa - Í!'íruáváfajúarka,siahla neskór doma iba po jednej cigarete, potom sa spamátala' odtedy
ju nikotín neotročí.A keby aj,
ukrajinský liečitel poskytuje na
svoju metódu tzv. biokódovania
zírufuý ťtstpÍesnejšietďtlú' zÁruje i poradenstvo
kq ktoÍejsúčasůou
,,zfuešilcom.. cez te|eÍóÍl.Tieto
konzítície súv cene kúry'
,'ř.{ebojítesa ateníítuod cigaTe.
toÚch monopolov?. pýtame sa
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položartom. ''Nie' fudia' ktorých
zbavím závislosti sú iba kvapkou
v moÍi fajč.iaÍov'
a to ich neanrinuje,.. vraví Ale, to žesi ziadi v prípade áujmu ordiníciu na slovenskq ne}yluč1rje...
Vlúimír Twltoviě
Fon Baa EriaMovó

,,hacujem s podvedomí.na eneřgiou človeka. Vyuávam pri tom
vesmí.Duenelgiu. Moja terapia je
zďď€ná na inom plinc4Denežkla.
sickí medicíqa.Klasický do}1or sa
venovaé
viÍn nemusínejako zvlášé
a rqzprávaésa s vašímtelom. Dá
vám plášky' ktoÍéuÍčitýmspó6o.
bom svoju funkciu plnia. Moja
floha je celostnépochoPoie člo-

veka na úrovni duchovna a energetity. Človek nemá iba telo, ale
má aj pudy, emócie a city. odÝykanie od fajčeniajeliečeniepodobného podobnýn I-ebo' kedy fajčiar
nefajčí?Keď je choý' alebo keď
m deň predtým prefujčil.Tieto pG
city mu \Tvolím'.. vraví muŽ,ktoIéholiečitetskýábeÍ je, mimochoČo aamenajú
dom, ovela šiÍší.

jefuodivé rituáy terapie,!zAdiýanie sa na klienta - pleÍos eneÍgie.
Poáčanie si cigareý - práca s bio.
energetickými iďormáciami, ktorými sú aj ,,svinstvá.. v cigarete.
,lafuievanie.. cigaÍetyje Íoz\gžE.
nie iďormácí a vloženie svojich,
ktoréfujčenienechutia. Druhríci.
gaÍetaje iba kontÍolná, pletože
človekje twdoblavý.

