
Zumpt,
senor
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Rostislav Prokopjuk vraj
odučí ludí fajčiť počas
jediného sedenia
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šmátra rukou po weckách' rry-
tiahne zapalovač a slastne si
potiahne z cigarety. ,'Prázdna.
Je prázdna' Fajčíte papier. Ze-
miak, žumpa, hnoj, slama. Up-
cháva sa  k rk .  Zumpa,  hno j
a slama. Horkokyslo hnusná.
Zemiaková  vňať.  Snažte  sa
trochu, veď viím vóbec neťahá.
Vy ste nikdy nefajčili. Neviete
fajčiť,.. napomína nezvyčajný
doktor svojho klienta' Veselosť
v tváť i  mizne ,  vys t r ieda ho
znechutenie a údiv' ,,To vari
nie je možné! Pfuj," uťaví si
fajčiar. ,,Pfuj? Aao taká malá
vec móže zvaliť takého vel.
kého chlapa? Snažte sa trošku,
veď vám vóbec neťahá' Nie,
neduste ju, musím vás v}.tres-
tať,.. nemilosrdne pokračuje
trýzniteť' Jeho klient-fajčiar po
troch mesiacoch abstinencie
znol.u podlahol pokušeniu'

Až keď dokáže dať cigarete

"poslednú 
pusinku na rozlúč-

ku.., audiencía sa móže skon-
čiť. Mladý muŽ si očividne ly-
dýchne. Spolu s fotorepořté-
rom sedím v ordinácii Ros- >

PosIednó: V ordínáci,i nebe.
hajú čierne mačky' ani sa neto.
čia magiché gule' Jedinou ra.
ritou je ueťhý popol|Lík natre-
p aný nedofajčený mi ohorhamí'
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úok|inačz ,,Fajčite papier. Zemiah, žumpa, hnoj' slama. Upc|uiua sa hrh. Zumpa' hnoj a slama.
Horhohyslo hnusnci. Zemiakouá uňat',,, od,rieha liečiteť počtts sedenia sloud' htoré by mali Ú p!1.
cíentoui no,uehy zclhubit' chut' lLa cigaťethu.

FOiO: NORBEFT GHOSZ
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, ,Korisl , ,: Výraz louca fua Prohopjuhauej tudrí nech uás nemýlí. Pre suojiclt hl ientou chce len to
nc|jLepšie . zbduít, ich ahejkoťueh zciuislosti'

tislava P.okopjuka, ktorý vraj
dokáŽe zbav iť fa jč iarskeho
zlozwku počas jedinej seansy'
Nás čaká ten istý proces' oba-
ja sme však z tvrdého cesta'
denne stiahneme bez ťažkostí
aj dve škatulky cigariet. Zivot
si nevieme predstaviť bez tej
štíhlej bielej spoločníčky a na
lacné triky len tak lahko ne.
skočíme.
čos pred prvou cigořelou: oŤ.
d inác ia  je  v las tne  obyčajná
kancelária' Nebehajú tu čier-
ne mačky' ani sa netočia ma-
gické guie, majiteť nedisponu-
je uhrančiým pohLadom Ras-
putina' Skór to tu připomína
minigalériu - steny sú ovešané
obrazmi' Jedinou ťaťitou je
velký popolník natrepaný ne-
dofajčenými ohorkamí a otvo-
rené cigařetové škatulky po-
rozhadzované po stole.

Psychológ R' Prokopjuk svo-
ju metódu pomenoval biokódo-
vanie. ,,Vypracoval som sys-
tém, pri kto.om pacienta vra-
ciam do okamihu, keď si ešte
nepotiahol z cigarety. Vo svo-
jom mozgu sformulujem myš-
lienku - r'y ste v živote nefajči-
li. Tak ako kardiograf rozkla-
dá na papieri srdcové impul-
zy, ja konám podobne, ibaže
myšlienku rozkladám na in-

,#.

formačné impulzy,.. mierne lá-
manou češt inou,  do  k tore j
vplieta ukrajinský prízvuk, sa
snaŽí objasniť princíp systé-
mu, ktorého cielom je odučiť
fajčiara láske k nikotínu' Do
pravej ruky zobeřie cigaŤetu
a pokračuje: 'Najváčším žia-
ričom Ludského tela je dlaň'
Cez infračer.vené lúče ňou pre-
chádzajú všetky informácie.
Cigareta je zdrojom informá.
cií, obsahuje tabak a množ.
stvo chemických látok. Ja ju
tozložím' vymažem a podám
klíentovi. Ten si informácie
z nej vtiahne do mozgu a do
podvedomia. Preto mu přesta-
ne cbutiť, aniju necíti'..

Stačí mu vraj na to jedno je-
diné sedenie, po ktorom dokon-
ca nenastupujú ani abstinenč.
né príznakyl Treba len zap]atiť
2 500 českých konin a dostane-
te akési ,'maturitné.. vysvedče-
nie spolu so záručným listom.
V prípade, že sa v záručnej le-
hote necháte zlákať opojným
dymom, R. Prokopjuk vás prij-
me ko]'kokrát len budete chcieť
a nemusíte zaplatiť už ani ko.
runu' Mastne sa s ním ani ne.
musíte zísť' osobné stretnutie
vyžaduje len prvý řaz, potom
už podťa vlastných slov dokáže
pósobiť aj na dialku.

p
'.it:!

Rostis|ov Prokopiuk: Uňrcji.
nec žijúcí u Cechcich hoxorí'
že šarla,tánom htl zatiaL, ni.
hto netuazual.

cesto ož k somovrožde:
Ako móŽe muž' ktorÝ si v Ži.
vote z cigarety ani len nepo-
tiaho1, pochopiť ťažké rozpo-
loženie hltačov nikotínu? ,,Ja
im ani nechcem rozumieť.
Keby mi cigarety chutili, asi
by mi ich bolo lúto tlestať'
on i  s i  síce  mys l ia ,  Že  im
niečo beriem, ale v skutoč-
nosti im dávam,.. smeje sa R.
Prokopjuk. Puto medzi člove.
kom a cigaretou oznaóuje za
',strašne jednoduchý vzťah,..
založený len na fajčiarovi. Ten
sa nemusí báť, Že mu prestane
horieť alebo že mu nech}tí' ci-
gareta bude vŽdy horieť, vždy
bude chápavá, vždy naponídzi.
,"Ale ona žiadnu takú vlastnosť
nemá' ničí človeka a on to ešte
navyše ber ie  ako poz i tívny
jav,.. krúti hlavou líečíte|. Zá.
vislosť od nikotínu už vonkon.
com neuznáva: 'Ak by mala
opodstatnenie, nedokázal by
som to v okamihu odnaučiť.
Neúem, kde sa vzala myšlien.
ka, že telo potŤebuje nikotín'
Nepoznám žiadnu cievu, žiad-
ne srdce, ktoré by sa s rados-
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Nie|en cigoreý: liečiteť svoju sugestíunu metód'u použiua aj
pri klientoch, htorí chcú schud'núť' či majú problétny s alhoho"
lorn alebo d,ropami.

'V telefóne sa vám ozve člo-
vek a lry ho nemóžete odmiet-
nuť. I keď neviete ako' nejako
mu porailiť musíte. Za istý
óas zistirl', že t/], óo ste mu ho-
vorili, bo1o správne. Všetko je
v knižkách, ale tie si prečítate
až potom. Ak ilostanete ďo
rovnováhy rozum a intuíciu,
máte beproblémový živ ot,,,
vracia sa do minulosti' Á má-
te?" pitame sa. ,,Som ten naj-
bezproblémovejší človek na
svete, Denne zbieram tolko
ťažkostí... Život je hrozne zlo-
žitý, človek by preto mal robiť
jednoduché veci. A nie je ani
taký dlhý' aby sme si mohli
dovoliť il lho sa maznať
s problémami. Lepšie je maz-
nať sa so životom'" vyznáva
sa psychológ.

H5rpnózu pri odrykacej kúre
nepoužíva, pretože je poclla
neho špecifickým sposóbom
liečenia' Uchyfuje sa k nej len
qýnimočne, len ak sa už neilá
inak zasiahnuť, 1ebo vraj pri
nej veťmi trpí duša. oilnieta
aj rózne nekalé praktiky,
pričom argumentuje: "Pacientnie je mój majetok, nech si ro.
bí, čo chce. Ja nemám právo
nikomu niě zakazovať. Móžem
ísť len po hranicu, kam ma
človek pustí, teda len po chuť
na cigaretu."
Zózrok robi č|ovek sóm: Po
stýkŤát sa !Ťacia k oblúbenej
téme a k fáme, že cigareta je
upokujujúcou oázou predo.
všetk]Ím pri streso\.ých situá-
ciách. "Zahulím 

si a upokojím
sa. Ale čo ste si povedali pred
tou cigaŤetou?.. útočí R. Proko-
pjuk. ,,Najprv ste si vsugero-
vali myšlienku ,upokojím sa.
a privlastnili ste ju cigarete,
ktorá si to, mimochodom, vó.
bec nezaslúži. Móžete si vložiť
do úst ror.rro pero a účinok bu.
de rovnaký. Cigareta je len
pomócka. Nejde o vóLu, ide
o rozum." Neobviňujú ho ťu-
dia zo šarlatánstva? ,Á viete,
že som to ešte nezažil?" pre-
kvapene zclvihne obočie lieči-
teť, ktorého mottom je: Poďte
so mnou, ale nečakajte zázra-
ky oilo mňa. Naučím vás tým
zázrakonbyť .

Za tých trinásť rokov, čo po-
užíva biokódovanie na fajčia.
roch, vraj vyliečil tisíce pa-
cientov a len jedna desatína
z nich sa s ním musela opá-

ťou nechalo upchať. To nely.
tváÍa telo, ale psychika." Nie-
kto sa nedokáže Yyrovnať
s predstavou, že by sadol za
volant bez cigarety? "Pane.A to vám auto bez cigarety ne-
naštartuje?.. oponuje R. Proko'
pjuk. Iný zase nedokéúebez ci-
garety spustiť počítač. ,,Pane,
vy ho ňou nezapájate' vy ho
s cigaretou len spájate,.. odpo-
vedá pohotovo. Dokázal by ho-
diny rozprávať o pacientoch,
ktorí ležali na jednotke inten-
zínej starostlivosti a s infúzi.
ou sa presunuli na záchod, len
aby sa potešili zopár šlukmi.
Na jv iac  ho však vydes i la
klientka, ktorá sa po tom, ako
prestala fajčiť, psychicky zrú.
tila a pokúsila sa o samovraž-
du. ',Stratila som zmysel živo-
ta," priznala sa mu,
Pápri no roz|účku: ,,Tak, poď-
te na trestnú lavičku'" vyzve
ma lyháňač nikotínu a wžia.
da si oďo mňa cigaretu. Zobe-
rie ju do d1ane a oznámi mi:
,,Povedal som jej, že ste skve-
lý, \.ýborný, že ste v živote ne.
fajčili' ona vám dá pokoj. Le-
bo s nefajčiarmi sa nekamará-
ti.. ,,1\4óžem si už dať!" pýtam
sa netrpezlivo po štyroch hodi.
nách abstinovania. 

"A 
viete

ta?" zaznie p1.ot'iotázka.

R. Prokopjuk dovolí kliento-
vi ryfajčiť clve cigarety. ,,Kó-
iluje" len prvú. oNemusím za-
sahovať do všetlrých škatuliek
vo všetkých trafikách' Mne
staěí dostať sa do mozgu a do
podvedomía, že ý tých trafi-
kách sú zlé cigarety,.. opáť sa
smeje a vzápátí spustí svoj ri.
tuál - ,,žumpa, seno, slama,
ptázdnď,.

Prvá cigareta mi celkom
šmakuje. Musím ju však v po.
lovici zadusiť. Pri druhej mi
ú tak do smiechu nie je. Pod-
chrďou akoby slortré ýýz^aJny
prechádzali do reálnej folmy,
no zblázniť sa z toho nechys-
tám. 'Dajte jej pusinku. Pek-
ne jej zamávajte' nech sa jej
po vás necnie a zaduste ju...
Poslúchnem. Som nefajdar?!

Do kresla hanby zasadne fo-
toreportér. I€n kvóli řeportáži
sa s nevdlou podrobí navlas
totožnej kúre. Áko sa neskór
ukáže, uň}ro nezafirngovďa.
Pocient nie ie moielrok Ukra-
jinský liečiteť vyštudoval psy-
chológiu a sexuológiu v Kyjeve.
,Klamal by som, ak by som
tw<lil, že disponujem nejakými
abnornráIn;uti schopnosťami,"
hovoí. Prvé ',zvláštne" impul-
zy zaregistroval počas pósobe.
nia na linke divery.

tovne stretnúť. Medzi posleil-
né ',skalpy" R. Prokopjuka sa
nedármo zaradila i populárna
ěesl<.í herečka Jiňna Bohilďo-
vá' ,,Ja by som aj fajčila, a1e
keď mi nechutí,.. priznáva pre
Plus 7 dní a dodáva' že viac-
krát prosila liečiteťa, aby ju
odblokoval. Márne.
čisté zojtroišie řóno: S R. Pro.
kopjukom sa 1účime pred bu.
dovou, v ktorej sídli jeho cen-
trum zdravia. Našťastie pre
nášho fotoreportéra je jej roh
neďaleko. Ako zaň zahneme,
kolega vyberie škatďku came.
liek a s ýkrikom -,'mňa šarla.
táni nedostanú" - viťazoslar'ne
vyfúkne kúilol dymu. Naozaj
sa nedá tl'rdiť, že si práve po-
tiahol z prvej cigarety.

Ja sa snažím vzdorovať.
Prekonávam sa počas večere
i pri návšteve piv{fune. V du-
chu si opakujem: Je to slama,
je to žumpa, je to hnoj. No po
pár hltoch chladivého moku
vo vrecku nahmatám škatul.
ku. Nie je to slama, nie je to
ármpa, nie.je to hnoj' Na jed-
no posedenie stiahnem ška.
tuLku. Ani mi to neprekáža.
Liečiteť nám naznaóil, že rcz-
hodujúce je rríno deň po sean-
se. Veď aj v záručnom liste
uvádza: 'Prajeme vám čisté
zajtrajšie ráno a... život.*
Nefojřím?: Keď sa na druhý
deň okolo obeda skontaktuj em
s R. Prokopjukom, mám v se-
be už zopár klinčekov do rak-
vy. Niet sa čím chváliť, hoci
zároveň je pravda, že som si
na nich extra nezgustol' Lieči-
teť si ma pozorne vypoěuje
a vyzve ma, aby som si zapďil
ďalšiu cigaretu. ,,Je to slama,
je to vzduch,.. počúvam z tele-
fónneho slúchadla obohratú
pesniěku.

TentoŤaz sa mi znovu po-
ďari lrydtŽať až do večera. Ni-
kotín je však váčší pán. V oča-
kávaní rozkoše 6i dám prvý
šlua. Namiesto ďaly ma pre-
padá šok. Panebože, tá c:.gare-
ta je hnus! Keď sa trochu spa.
mátám, potiahnem si druhý
raz. Prekliata cigareta končí
v popolníku a ja musím odpor-
nú pachuť spláchnuť zubnou
pastou. Zo štyridsiatich ciga-
riet denne som klesol na tri.
Sila sugescie je velká' či je aj
trvalá, u}áže čas. , .

JÁNKARASEK


