ouřím od útlého
Í ádí.Přestávala jsem odhadem tak

Z kouzelaéhokámku projdu do počínaienekoďíte. Ko]ikátéhoie
temnéPÍedsíÍIě,
mám si surrdat dnes?..ptá se.Řelorudatum.,,'{jak
estkát. všechny Pokusy kabát,vypnout mobil, navléctná. se jmenujďe?..Řeknu wéjrnéno.
končilystejně:po ťechdneďr túu- vleý. Doktor ;'e elegantní'bíý ,,Takod 21,lednaBarbaranekoubokého stesku ne;'en po chuti plášénemrdpřesto z nij l1zařuje ří...Žasnu.Za pamáctstoveksi nenikotinu, ale i celémtom faatas- autorita.Usednetii metry odemě chat tohle říct mi přijde opravdu
tickém rituálu jsem si zapálila a měřísi mě potrledernlediteleáýťední. Můj údiva skepsejsou
s pocitr ladosti i stlašrtého
studu kladníškoly'lteý uvaŽuje,co se předčasné'
dokor.vŠt.Ává
a přistua mamosti. Po letech úsi]ízačl zlobivým dítětem.
ode mě puje ke kouztům.Rukamakrouž
"Co
nám kouřit ažv devětvečer.
Má to chcete?..zeptá se mě klidně šPat- kolem mélÍa.v7.Zdákymi ďarrěněkoJikýhod. od devítike sprÁnku užnesti}nuYykouiit tolik cigaret. Pak takénemusímseřizovat
hodinky.Ve 21.01se mi rcfliždí
abstlík.Má to ale i jednu nevýhodu: zbavitsezavedeného
zvyku se
bez pomoci nedá.Na to se musí
kouzlem.
K zázračnýÍnlékďům, kteří
pracujís podvědomíma psychickou energií,mě přivedli dalšílidé.
Několik let jsem ze všechstran
poslouchala zaručeněpravdivé
příběhy o zmizelých ekzémech'
o bolestechhlavy, ktelése nevráily' a1nýchzáuracich.Jakočlověk
vůlea rozumu jsem si éukalana
čelo.]enžepak jsem usouďa, že ukréjinskýdoktorProkopjukpÚ dokáževstoupitdo pacientovy
htaw'.
plávě oni majív rukávu kouzlo,
kteréhledrím.Lékďi, keří vstoupí do hlavy a něco tam změní.
zaÍ1káyad'

Jak si vybnt?

Nijak zvlášéjsem se nepřipravovala.Trochu jsem se bála, že
jiskiička důvěryby zhasla' kdybych moc Pátlala. chyba. Léčitelů a lékďů léčících
alternatirrrr|
mi způsobyje v jednom hlavrrím
městě značnémnožství.Každý
používájinou metodu' každý
Přistupuie k Pacientovi úplnějinak. K mémupřekvaperúsekro.
mě ústního podáaí inforrnace
o tom' jakéléčení
ýás v tékteré
ordinaci čeká,shánějídost obtlžně.seznamléčitelů
posk'tuje
časoPisRegenerace,někteří mají internetoYéstrárrl<y.Dál je ale
terrjnota' Jinak musí člověkvzít
zavděk metodou:co mi o kloboučekzavadí'Tu jsemzkusila...

nou češtinou'kterélozrrmímjen
s obtoemi. Začnumu popisovat
problémys koďením. Po dvou
větáchmě přeruší.Pak užmi skáčedo řečineustále.Znervózrrírn
co ode mě chcete?
a pŤestanumluvit úpJrrě.
Nemám
Vcházím do půvabnéhomastič- .vribecpocit, žebych dobře ry.
kářskéhokrIímku.Zpoza prítu se svět]ila,očmi ide. Dokora nezana mě usmívá elegantnídáma. jímó žekouřím máo, žekouřlm
Chci seobjedaata pňpralrrji sena jen večer'nezajímáho, jak kouměsíc čekání, ale pan doktor iím ďouho. Neisme tu lq'tli řeDolgušin mě přijme uz za hodi- čičkám,
žejo. ''Jeto blbost!..pro.
nu. Bude mě to stát 1500korun. hlásí po ch.v'íliticha. ,,Dneškem

mi pŤejížďčelo.Pak se posta1'í
za
mě. ]en poďe sluchu.v'ím,
Ženěco dělá. Ani se mne nedotkne.
Mrazí mě v ádech. Nevím,co se
děje,aleje to vzrušující.
"Hotovo'..
oznámí,,,odedneškanekouříte...
Used.ádo křesla a dď si mě nevšímá. Auďence skončila.

Žumpička

Podruhéjsem se připraviia lépe.
Zavo|ala jsem pi1tdlyfi' jížzázračnýlékai r,yléčildusi1Ťkďel.

odkázala mě na několik dalších
lidía nal'ícmě ubezpečfu,žedoktor Prokopjuk je ten, ker'ý odnaučilkoďit ďouholetou kďačku ]iťrnuBohdalovou.Tak sejdu
takéobjedaat.I tady dostanutermín poměrně rychle. ordinace
utrajinskéhopsychologaje dost
oďišná od ordinacejeho ruského
kolegy. Zař1zená dřevéným nábytkem' .ryzdobenáněznými ob.
razy a dievofi. Vévodímu velká koženásedačkaa konferenční
stolelšktď sedá pojmenovatsen
každého
kuřáka. Desítl7krabiček
s cigaretami, další cigarety ve
džbándch,zapa.lovače'
čtyřipřepopelrríL7.Dokor sám se
tékající
neustďeusmívá.Zajímáho úploě
všechlo' jestli kouřím při kávě,
jestlisi zapáJím'kdý jsemYeshesú. Mluví Úbomě česky' jen
s měld<ýmpřízlukem.
',To všechnoiste si narrúuvila.
Ne tělo, ale blava je záúslá na
nikotinu. To lám sezdá,žepotlebujete koďit. Ale je to blbost.
Nabídnětemi cígaretu,,,požádá
mě.Nabídnumu z krabičlcy.
Bele
ji jemnědo dlanía tišek nípromlouvá. Zase mí běhá mráz po
zádech.Dost rychlemě to přeide.
,,Zapalte si,.. přikáže doktor.
Trochur,zdoruji"nenídevětvečer.
,,Kouiívďe blaÝaa ta to zvládne
kdykoliv,..nepřestáváse usmívat.
Tak io, zapiílímsi tu zďeknutou.
''To je slráma,co?..napovídá mi
dokor, ,já jsem se s nídomluvil.
s touhle a sevšemi,co jich jen na
světěje' Užpro vásbudou navělg
brrusné...Nejsem ráda, kdl
někdo pomlouvá mékamarády,
takšlukujua intenzi.vlrrě
sepokouším\,Tchutnattu dobrotu. Je to
slrima, sakra.
co?..
"Žumpička,
usmívá se doktor, ,,už skoro
netábÍle'Je úplněucPaná...Tlochu zuřím, je to potuPa, dát za
pravduzďí<ívači,
problérnspočívá v tom, Žeskutečně
nejdePotáhnout.Slulcyjsou namáhavé,obténé'požitekie ten tam. ,,Motá se
vám blava?..ptá se dokor zvědavě.Pokud semi do tédobynemotala, teď plávě začala.Je mi z\e,
Přesně takhle mi bylo' kdý jsem
si.v7kouiilaprroí, rodičůmutradenou cigarefu.Dokor krážetípnout. Učinírntak skoťos úlevou.
Ptám seho, jesdi má stoprocentní
úspěšnost.
''To kdyby& řekl, lhal
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se na mě zlobí.vysvěduji' žejsem tomilá' asi padesátiletádáma' od
rydržela nekouřit jen do večera. dětsM nepozřelaraiče.Teďjí léka.
zeleninovou dietu
vydržela'n eýy,,'zA\Ť- ň naoÍdino.lrali
,,Mojeléčba
čí.oPět nerozumím' musím se a ona si nevírad7 Přinesla si rajče.
zeptat, co líkď. Celé sezeníje Doktor ho vezmea zePtásejí'ktepacienta.osudrrou réje jejínejoblíbenéjší
ovoce.
o znejišéování
chybu udělá' kdl mi sdělí' že ,,Hruška,.. líesne nechápavě
mám za}rnělou ledvinu. Kdý dáma. Doktor pohovoří s rajčevám někdo řel.:ne'žemáte lcatší tem. ,,To rajčea všechnaostatní
nohu, pošleteho nékamrovnou. rajčatateď chutnaií,jakohruška.
Jelže kdý PouMže na .vŤitřní zkuste to..,Paníváhá. ,,No,berte,..
orgány,většinalidíselyděsík sml. pobízíji jemně. DáÍna sí vezme
ti. Kdo z nás můžes jistotou plo- rajčea usmíváse na doktora stej.
l ásit, žeie v pořádku? Že nemá ně,jako seu$Iíváme na neškodné
ztučnělájátra nebopo člml(cí?AÍ\ěta Íoztomiléblíznř Do rajčete
slinivky? S Dolgušinemse pohá- kousne spíšze zdvoříosti, kapesdám a chci zpátky peníze.Ledviny níkPohotoýěv ruce.oči sejí rozšíříúďvem.,,co ie to?..pá sedokmám v pořádku. Cou.vá.
říká dáma.
ďlcete přestat koulit, tor.
"Hruška'..
"'esdi
Tak to jde d'á1.zažíiui doktorův
musíteboiovat.já to zavás neudělám,..muÍúá.,,Musítesarnachfit.. zjerný neúspěch'N4ladéhomuže
,,K čemumi tedyiste !Y?..ptám se mu nepodďí přesvědčit'žemu
se. Neodpoú' Přetrhne přede cigaretanechutná.Nechcedpnout
mnou nit a tvrdí, žetím Ioztrbl nechce se loučit s kamarádkou.
mou ávislost na cigaretích.NevF- Kdý odejde'ptám sedoktora'iest.
i toholíe. ,,Ale arro,jen to
šlo to s ledvinami, zkoušíduši. li vyléčí
T1Ťdími žeisem na dně.To stači- bude wat trochu déle...
Doktor Prokopiuk mi řiká' ž€
lo, vysvětlímdoktorovi"žena dně
je on, a odcházím.Penízeisem s lidmi mluví o jejich potížích.
S jejichpodvědomím,s je,jichduší.
zpátky nedostala.
Prokopjuk se mnou zopakuje samozřejměv tom hÍajíroli i změceloupťoceduru.Ptám se,co mám ny ene!8re.
medicína
nabíŽíširokou
škáLupřístupuk pacientovi
ALternetivní
s lidmi mlu.
Ale nejdůležitějšíje
dělat,ažvečerdostanuna cigareíl
uiišfujemě. vit. Za léčitelichodíto1iklidí Probych, naúc bych v1padal jako čímese. Aéužje ze mě kuřát či chué',,Nedosfunete,..
Nechává mě sedětna sedake ame to, žeÍoužípotajeýIsBi'.Po záEtachrv?stoun.Ne, asi desetprocent nikoliY, cítírnse skvěle.
v tom' že
dovnid dalšíHienty. Postaršípán ku. A ceý zázrak spočívá
Jidí se nel{éčí...Musíbýt lidé
se ka,jícněPřiznáÝá, Že si zakoďil se najdeúzkosta fiseň, která člo.
kdý k vim Reklamace
nějakzvlášépřipraven!
přicházejí?''Hoclně z nich' a m1s- K recidivě došlojak po zalkáváni
lím' že.v7také'přijde jenom ze Dolgušinem' tak po zař&ávárrí
zÝědavosti.To mi stačí.
1v tom ie Prokopjúem. Deváú večemíbychuti to dokázat'..
la znovrrosudná.Volám Dolgušikousíček
Doktor Prokopjuk mi vypráú novi. ,'vy iste nechtěla pŤestat,..
o svécestě z tJkrajiny do Cech. křičí na mě do telefonu' ''viděl
TlŤdío sobě,žeje asi jediný spo- jsem vám to na očích'žeiste nekojený dokol u nás. Má řádnou chtěla' Třicet minut iste mě oklá.
zkouškuz psychologie.Konec foz- da1ao čas.Molrl tu být někdo' kdo
selTléčitchtěl...za ty penízejsem
hovoru, zpád<ydo práce.
tam mohla seděti déle.Hned mu
,'Zapaltesi!..přikážemi'
jeclnu?..díím se'
to taLT ř&ám. ''znám Ldi' ktetí
,,Ještě
posledposlední.
Zapalte
si
tolrle dělají í za dva tisíce,..zuří
,,Ne,
ní!..DělÁm' co mípřikaalje' aleie doktor. 'znám lidi, keří to dělaií
za šestset,..ohrazuji se.
to oPravdu dost těžké.
"Žumpa.
Vůbec vám to nechutná... svatá
,,Nejsmena tráš6.. křičídokor.
pravda, ale nevzdám se přece tak Pak se ozve obvy'klá otázka: 'Co
snadno.Vydrám do půJkycigate- ode mě chcete?..Po hádcea průtaty' Pak už ýoženě škemrám' zlch, v nichžse mu téměřoÍnlou- po třech mésícíchabstinence. věka Ženedo bolesti,do ávislosti.
vám' že obtěžuji,si doÍnluvíme Dokor ho chválí,pochvala je tu Dolgušin působíautoÍitou,P!oabych ji směIa típnout.
"Deite
Každýdalšízaří.
pusinku
na rozlouče- dalšísezení.Prokopjut na mo;.e ostafuěslyšď dost často.RifuáI se kopjuklaskavosú.
kamarádce
nou,.. říkrádokor' s radostí.Na sdělení,žeopět kouřím, reaguje: opakuie, Pán svou žumpičkudo- kívačbude rnítsvou metodu.
nekuřáct!'ídostávám lok áruku. ,']áúm.Takpřijdte bned...Nemo- koulit nechce.,,za měsícsesejde. Áni autorita,ani laskavostna mě
Mohu kdykoliv molt piijít' kdy- hu, donlouváme si tedy nejbližší me a q'pijeme si káú&u. Bezciga. nezapůsobily.
a lou- moŽný teÍmín'Doktor Dolgušin rcty!..loučíse doktoI. Přijde roz.
koliv volat. Ještě.Vysvědčení
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