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Luna v mých vlasech...
Kreslím a vydávám barevné lunární diáře (www.kalendarsily.cz) a díky nim vím, kdy měsíc ubývá a dorůstá a též
jakým znamením luna právě prochází. K čemu to je dobré? Umožňuje mi to sledovat a respektovat, v které dny
je vhodné si mýt a stříhat vlasy, aby byly krásné, husté a dobře rostly. Žít v souladu s kvalitou času je
zdravé a mít tyto znalosti se vyplatí. Stejně jako znát další užitečné tipy, o které se s
Vámi podělím v tomto E-booku.
Už dobrých patnáct let s mojí mámou používáme starou lunární moudrost o tom,
v kterých dnech je vhodné pečovat o vlasy. Vyplatilo se nám to. Naše kadeřnice jsou
nadšené. Ta moje je nadšená v tom pozitivním smyslu. Mámina kadeřnice prý občas
lamentuje, protože má víc práce, když jí barví její husté, krásné vlasy. Vtipné, že?
K sledování vhodných lunárních dnů používáme v posledních letech náš lunární diář,
uprostřed každého měsíce je spirála se značkami znamení, kterým luna právě prochází.
Najdete v něm fáze luny a data a časy úplňků a novoluní. Všem ženám i mužům, které
chtějí posílit své vlasy a docílit jejich krásy, doporučuji zavést do života několik jednoduchých tipů. A to ne jen
těch lunárních, přestože jsem tento e-book nazvala Luna v mých vlasech. Na kvalitu našich vlasů má vliv více
faktorů a jenom jejich skloubením docílíte skvělých výsledků.
Musím podotknout, že dobrým učitelem při budování dobrých návyků v péči o vlasy byl také můj bývalý partner Břetislav. Jednak byl
skvělý pozorovatel se silnou intuicí a mnoha znalostmi. A také se dlouhé roky věnoval péči o tělo a zdraví. A kvalita vlasů samozřejmě
souvisí s naším celkovým zdravím.
Většina tipů, které Vám zde předám, jsou jednoduché, účinné a zcela zdarma. Dobré návyky jsou totiž zdarma a v první řadě jde o ně.
Až pak se opravdu vyplatí investovat do kvalitní přírodní vlasové kosmetiky. Kupovat drahé přípravky a současně dělat zásadní chyby,
nemá moc velký efekt a stojí to zbytečně moc peněz. Všechno si zde ukážeme a vysvětlíme. Věřím, že se dozvíte užitečné informace a
zavedete je do života. Zajímají mě Vaše osobní zkušenosti či otázky. Budu ráda, když mi je napíšete na kolouchova.kveta@seznam.cz

5 tipů pro krásné vlasy
1/
2/
3/
4/
5/

Stříhání vlasů– motto: „Vhodný okamžik je k nezaplacení“
Mytí a sušení vlasů – motto: „Méně je více“
Česání vlasů – motto: „Zamilujte se do svých vlasů“
Barvení a výživa vlasů – motto: „ Kvalita přípravků nade vše“
Zdravé ledviny a dobrá kondice – motto: „Krása přichází zevnitř“
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Tip 1 – STŘÍHÁNÍ VLASŮ
Kdy vlasy stříhat z hlediska luny?
Kdybyste si měli pro začátek vytvořit jen jediný návyk pro zkvalitnění svých vlasů, tak by to bylo, stříhat
si je ve dnech, kdy luna prochází znamením Lva a Panny. Je to zhruba 6-8 dní za sebou každý
lunární měsíc (29,5 dne) takže se to dá celkem dobře naplánovat. Pokud chcete zvýšit kvalitu svých vlasů,
docílit toho, aby méně vypadávaly a nebyly příliš jemné, tenké, lámavé či mastné, začněte se tím řídit.
Lev vlasy posiluje, Panna jim dává dokonalost. Jsou-li tedy vlasy stříhány spíše ve dnech Lva,
pak sílí a méně padají. Stříhají-li se ve dnech Panny „zachovávají si déle formu a krásu“.
Ve dnech Panny a Lva také prý nejlépe dopadne trvalá. S tím však nemám osobní zkušenost, nemohu to
tedy osobně potvrdit. Při stříhání, ale i mytí vlasů, se vyhněte dnům, kdy luna prochází znamením
Ryb a Raka.

Tip pro přechod z krátkého střihu na dlouhé vlasy

Zvládnout období dorůstání krátkých vlasů je oříšek asi pro každého, že? Ideální recept jak
z krátkého střihu přejít na dlouhé vlasy zní: Začněte na jaře a ve dnech Panny. Většinou to
vychází na březen (pozn. pro rok 2014 to vychází na 15 - 16.3. 2014) A každý měsíc, v čase,
kdy luna prochází znamením Panny, vlasy zastřihněte o opravdu milimetrový kousíček. To
praktikujte půl roku, tedy celkem 6 krát (pro rok 2014 to naposledy vychází 26 - 27.8). V tomto
období totiž luna v Panně vždy přibývá. Pro přesné datum nahlédněte do lunárního diáře.

Stříhat pravidelně?
Vlasy je třeba jednou za čas nechat zastřihnout. Velmi jim to svědčí a lépe rostou. Paradoxně znám mnoho žen, které chtějí mít dlouhé
vlasy a proto si je třeba i několik let nestříhají. Děje se pak ale to, že se konečky vlasů třepí a lámou. A díky tomuto chybnému postupu
vlasy mizí rychleji než dorůstají. Rozštěpené konečky nejsou hezké a někdy také vzniká nevzhledný ocásek poškozených vlasů.
Pro dlouhé a kvalitní vlasy, je lepší změnit strategii a vytvořit si návyk popsaný výše a pravidelně vlasy stříhat ve dnech Lva a Panny.
Podle kvality vlasů pak člověk sám pozná, jak často je třeba nechat vlasy zastřihnout, jestli jednou za 2-3 měsíce nebo i déle. Vím o čem
mluvím. Měla jsem před lety období, kdy jsme si vlasy delší čas nestříhala a mohla to pozorovat. Už bych se k tomu nikdy nevrátila, je totiž
skvělé mít kvalitní, lesklé a neporušené vlasy až ke konečkům.
www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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Tip 2 – MYTÍ A SUŠENÍ VLASŮ
Méně je více
Méně je více. Ať už z hlediska četnosti mytí vlasů, množství šampónu a kondicionéru či teploty vody při mytí nebo četnosti používání fénu a
jeho teploty. Vždy platí, že méně je více.

Vhodný čas pro mytí vlasů z hlediska Luny
Snažte se vyhnout vodním dnům, především těm, kdy luna prochází Rakem a Rybami. Vyhnete se tak lupům, zacuchávání vlasů a toho, že
by vlasy dobře nedržely. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že když si umyjete vlasy ve
vodní den, tak jsou mnohem rychleji mastné a nehezké. Vyzkoušejte si to a pozorujte.
A pokud to jenom trochu jde, respektujte toto pravidlo. Vhodný den ale nestačí, když
nemáte správné návyky mytí a sušení vlasů:

Způsob mytí vlasů
1. Na mokré vlasy naneste co nejmenší množství šampónu, který můžete před tím v
rukách smíchat s troškou vody. Ideálně šampón nanášejte jemnými dotyky dlaní na
různá místa hlavy a jemně a postupně šampón rozetřete. Konečky prstů po hlavě
netahat, ale před posunutím jemně nadzvedávat. Šamponování tak může spíš
připomínat jemnou masáž hlavy. Je fajn si z toho udělat příjemný zážitek, ne? Po té
vlasy opláchněte a opakujte ještě jednou.
2. Vlasy dokonale opláchněte. Nechte je volně promývat sprchou s vlažnou vodou.
Horká voda totiž 1/ vysušuje a demineralizuje vlasy i pokožku což způsobuje rychlé
maštění vlasů a lupy a 2/ otvírá póry a vlasy pak mnohem více padají!
3. Pokud používáte balzámy či kondicionéry, tak je nanášejte na potřebná místa – na
vlasy a konečky, nikdy ne na hlavu. Opláchněte.
4. Vymačkejte z vlasů vodu rukama a pak vlasy ideálně vymačkejte do velmi
savého ručníku: nekroutit, netřít a necuchat! Tření narušuje povrch vlasu a ničí
ho.
5. Pokud používáte výživu na vlasy, která se nesmývá, tak jí naneste nyní.
6. Vlasy nechte volně proschnout nebo případně vyfénujte. Nikdy však ne horkým vzduchem. I ten vlasy demineralizuje a
poškozuje.

www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/

5

Sušení vlasů
Prudké sušení vlasů horkým vzduchem z fénu vede k znehodnocení vlasů a jejich oxidaci. Je to podobné jako když sušíte omítku – prudce
vysušená popraská. Proto sušte své vlasy jemně. Já osobně třeba fén vůbec nepoužívám, nemám ho a ani ho nechci mít. Pokud z
nějakého důvodu fén používáte, sušte vlasy pomalu, pozvolna a vlažným vzduchem. I mezi fény je samozřejmě veliký rozdíl. A vyplatí se
investovat do kvality. Necháte-li však vlasy schnout úplně přirozeně, zůstávají hydratované a krásné.

Sušit si vlasy jako rocková hvězda
Jak si vysušit vlasy rychle a bez fénu? Malý tip: nejdříve mokré vlasy jemně vymačkáte do ručníku. A pak
použijete techniku: předklonit se, rychle zvednout hlavu, předklonit se a rychle zvednout hlavu a pořád
dokola. Přitom mácháte vlasy jako rocková hvězda. Tento malý trik obsahuje „Tři v jednom“: Za prvé si
šetrně usušíte vlasy, za druhé si uvolníte krční páteř a za třetí si prokrvíte mozek.

Jak často si myjete vlasy?
Když je to třeba, že? Z vlastní zkušenosti vím, že četnost mytí ovlivňují tři věci: 1/ Podmínky, v kterých žijete: žijete-li ve městě je třeba
si mýt vlasy skoro dvakrát tak častěji, než když žijete v přírodě. 2/ Z hlediska lunárních vlivů se vlasy rychleji mastí, když si je myjeme
v nevhodných dnech vody, obzvláště ve dnech Raka a Ryb. 3/ Vlasy se také rychle mastí, když nemáme dobré návyky a používáme
velké množství šampónu, agresivní šampóny a příliš teplou vodu. Pak si člověk (stejně jako jeden 17 ti letý teenager, kterého znám)
může mýt hlavu každý den, velkým množstvím šampónu a divit se, že má vlasy čím dál tím mastnější.

Kvalitní šampón
Jak už jsme řekli, čím je agresivnější přípravek na odmaštění vlasů(a také čím větší množství šampónu se použije), tím rychleji se
spustí opět mazací efekt. Máme také vypozorováno, že 90% případů výskytu lupů souvisí s agresivním šampónem, který vysušuje
pokožku a příliš horkou vodou při mytí. Pouhých 10% případů lupů souvisí se zdravotním stavem.
Samozřejmě Vám tedy doporučím šampóny co nejpřírodnější a jemné. Na trhu jich už je dnes
opravdu hodně. Já osobně používám a doporučuji šampóny značek jako například: Nobilis Tilia
(česká firma, nejlepší firma na zpracování éterických olejů co znám), Energy (česká firma,
šampóny jsou rozřazené podle čínského pentagramu a působí bio-informačně), Ecover (holandská
ekologická firma), Mirra (ruská kosmetická firma vysoké kvality), Ajurvédské šampóny, Logona a
mnoho dalších. Stále objevuji další vysoce kvalitní výrobky. Měli byste také vědět, že i kvalitní
šampóny je dobré střídat. Každý je v něčem výjimečný a obsahuje jiné výživné látky. Proto
můžete jenom získat, budete-li postupně experimentovat s šampóny od různých firem.
www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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Tip 3 – ČESÁNÍ VLASŮ
Zamilujte se do svých vlasů
Milý drží v náruči svou milovanou ženu, jemně hladí její vlasy a pozorně si je prohlíží. Jakou magii provádí? Možná se mu zkrátka její vlasy
líbí a projevuje něhu. Možná učí její vlasy cítit anebo s nimi možná navazuje komunikaci? Kdo ví? Kdo kdy přemýšlel o vlasech jako o
entitě, která může vnímat a cítit? Takové zážitky a myšlenky nás mohou navést na to své vlasy víc vnímat a vědoměji o ně pečovat. A to
jim samozřejmě svědčí. Takže jestli jste tak ještě neučinili, zamilujte se do svých vlasů. Láska a moudrá péče jim dělá dobře!

Hřeben (od) mojí mámy
Co znám svojí mámu, tak vždy používala dvouřadový hřeben, pravděpodobně polské výroby. Tento
hřeben je perfektní a bohužel nedá sehnat v původní kvalitě, ale jen z méně kvalitního plastu, i tak
může velmi dobře sloužit. Vlasy se jím češou dobře a minimálně se vytrhávají.
Další poklad, kterého si velmi cením je ručně vyřezávaný dřevěný hřeben, který
mi moje máma před několika lety přivezla jako dárek ze stáže v ruské škole
Akademika Ščetinina. Studenti si tam takovými činnostmi přivydělávali. Přírodní
materiály jako dřevo jsou k nezaplacení. Tento hřeben je obzvlášť vhodný pro
rozčesávání hustých vlasů

Kartáče
Dřevěné hřebeny a kartáče jsou prý pro své antistatické vlastnosti k česání vlasů velmi vhodné. Vyráběny
jsou z různých stromů: buk, olivovník, javor, ořešák, hrušeň a další. Já například používám kartáč z bukového
dřeva s kolíčky z javoru od firmy Redecker. Antistatický mi ale moc nepřipadá :-).
Na česání používám ještě jeden skvost, který mi doporučila moje kadeřnice. Jedná se o
černý umělohmotný kartáč nezvyklého tvaru, který je k vlasům opravdu velmi
šetrný. Je to značka Tangle Teezer (kompakt ovečka). Jeho štětiny jsou speciálně
rozvržené tak, že mají schopnost ohnout se nad zacuchaným místem. Důkazem je pro
mě to, že po česání opravdu vidím minimum vlasů v kartáči a z tohoto hlediska
vyhrává tento kartáč mezi všemi. Dají se jím dobře česat i mokré vlasy. Já osobně si však mokré vlasy nečešu.
Cítím, že to pro ně není dobré.

Jak se česat?
I zde platí pravidlo méně je více. Skutečně je dobré to příliš nepřehánět s četností česání. Jsou na to i studie. Když se češete dvakrát
denně ztrácíte prý 3x více vlasů než když se češete jednou denně. Já osobně to popravdě nikdy s česáním nepřeháněla, teď jsme aspoň
klidná, že se nemusím stydět, když je to i vědecky doporučované:-). Na prokrvení vlasové pokožky je mnohem lepší než česání masáž
www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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hlavy. Masáž hlavy prsty je mnohem prospěšnější než „masáž“ pokožky hlavy hřebenem a to i sebekvalitnějším. Jinak je dobré vědět, že
je přirozené, že nám denně vypadne přibližně asi 30-50 vlasů. Může být i více, je to individuální. I vlasy mají totiž svůj cyklus růstu,
dospělosti, stáří a vypadnutí.

Tip na zdravé česání
Ať máte krátké nebo dlouhé vlasy – zkuste se začít česat v předklonu. Hlava by měla být níž než Vaše srdce. Před mnoha
lety mi to poradil jeden můj známý a zamilovala jsem si to. Je to zdravé, pohodlné a vlasy jsou pak samozřejmě
nadýchanější. Vlasy rozčesáváme přirozeně od konečků, postupně a šetrně. Pak nám jich padá opravdu málo.

Tip 4 – VÝŽIVA A BARVENÍ VLASŮ
Barvit nebo nebarvit?
To je na filosofii a rozhodnutí každého člověka. Osobně se považuji za přírodní ženu a barvení vlasů jsem se dlouhou dobu
bránila. Zkusila jsem párkrát experimentovat s hennou, kterou považuji za velmi dobrou možnost, ale nevydržela jsem u ní. Po
třicítce se na mé hlavě tu a tam ukázal šedivý vlas a já začala vážně stát o přírodní alternativu. Našla jsem NavlasBio, svojí
kadeřnici Kláru a její přírodní barvy na vlasy od Natur Erbe. Nejsou tedy přímo její, jsou z Itálie, objevila je na veletrhu,
zajela do tamní továrny za výrobcem a začala je dovážet a aplikovat na klientkách. Tomu říkám zapálení pro věc! Kde je vůle,
tam je cesta. Jsou to barvy na vlasy s přírodními extrakty, karité máslem a arganovým olejem. Neobsahují para-fenylendiamin
čpavek, resorcin, nonoxynol. Barví, ochraňují a regenerují. Já osobně jsem nadšená. Co mě na nich zaujalo je to, že se musí
chvíli hledat ten správný odstín a experimentovat, neboť barvy reagují s pigmentem ve vlasech a proto může každému
vyjít trochu jiná intenzita a odstín. Jsem nadšená i z toho jak tyto barvy mé vlasy krásně vyživují a regenerují. Jsou pak
super lesklé. A samozřejmě vypadají jako moje původní přirozená barva. Jsem toho názoru, že každému nejvíc sluší jeho
přirozený odstín.

Vhodný čas pro barvení vlasů z hlediska luny
Složila jsem na to takovou básničku: „když luna přibývá, barva dobře držívá - když luna ubývá, barva se vymývá“
Upřímně řečeno se jí ale řídím jen první polovinu roku, a to od jara do léta. Chodím totiž ke kadeřnici ve dnech Panny a
Lva a ty jsou v postavení dorůstajícího měsíce pouze v tomto období. Od podzimu do konce zimy připadají dny Panny a Lva
na ubývající měsíc. Pokud chcete, experimentujte. Dorůstající a ubývající měsíc se vyplatí sledovat i z jiných důvodů. Další
informace jak dorůstající i ubývající měsíc využít pro sebe a své zdraví najdete v kapitole Čtyři fáze měsíce.

Výživa vlasů
Že by bylo dobré občas použít kondicionér, mi kdysi vysvětlil jeden kadeřník. Řekl mi to tak mile a přirozeně, že to zcela rozpustilo můj
www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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odpor dávat si na vlasy cokoliv navíc: „Máte sušší vlasy, prospělo by jim to, ale nepoužívejte ho pořád, aby se na tom
nestaly závislé“. Uvědomila jsem si, že i když chce člověk žít co nepřirozeněji, žije poměrně často v
nepřirozených podmínkách. A kvalitními produkty kompenzuje právě ty nepřirozené podmínky. Co jsem si
tedy oblíbila? Arganový olej – ten je vskutku poklad, který doporučuji vyzkoušet každému. Užitečný je i jojobový
olej s minerály od Natur Erbe a také všemožné balzámy a kondicionéry od firem, které jsem zmínila v odstavci
kvalitní šampón. Máte-li na dosah přírodu nebo svojí zahrádku, vřele doporučuji odvary z kopřiv, lopuchu, břízy,
heřmánku a spousty dalších receptů. Velmi užitečná je v tomto směru kniha: Přírodní péče o vlasy, Mary Beth
Janssen, vydala Pragma. Přiznám se ale, že vajíčka, med, banány, avokáda a podobné suroviny se mi na hlavu dávat
moc nechce:-). Co Vám?

Tip 5 – ZDRAVÉ LEDVINY A DOBRÁ KONDICE
V kvalitě a síle vlasů se odráží nejen naše konstituce (zděděná část) ale i kondice. Naší aktuální kondici ovlivňuje náš životní styl a
výživa. Co se týče orgánů, tak podle orientální medicíny naše vlasy nejvíce ovlivňuje stav ledvin a kondice střevních klků. Jejich stav
(ledvin, střev i vlasů) přímo souvisí s naší minerálovou zásobou. Minerály je samozřejmě nejlepší přijímat skrze pestrý a vyvážený
jídelníček. Lze si také udělat minerálovou kůru, pro kterou mohu doporučit vhodný potravinový doplněk - koloidní minerály (v tekutém
stavu). Mají dokonalý poměr minerálů, který člověk potřebuje a 90% vstřebatelnost. Na konci najdete odkaz, kde je případně pořídit.

Co ledviny oslabuje a čím jim můžeme pomoci?
Je-li ledvinový okruh (ledviny, močový měchýř, pohlavní orgány) oslabený, vlasy jsou jemné,
slabé a nadměrně vypadávají. Proto je třeba o tento okruh dobře pečovat a vyvarovat se jeho
oslabování.
Po psychické stránce ledviny oslabuje především propadání strachům, stresu, depresím a
neurovnané partnerské či rodinné vztahy. Proto dejte své vztahy do pořádku a dopřejte si po citové
stránce co potřebujete a mějte se rádi.
Po fyzické stránce ledvinový okruh oslabuje:
1/ chemické léky a hormonální antikoncepce (zatěžují ledviny a močo-pohlavní systém), proto je
dobré se jich v rámci možností vyvarovat. Téměř vždy lze najít alternativní přirozenou cestu,
detoxikační kůru, byliny a další podporu pro zdraví.
2/ špatný pitný režim (komplikuje práci ledvin). Je velmi důležité pít kvalitní vodu a bylinné čaje v dostatečném ale ne nadměrném
množství. V létě pít více a v zimě zase méně (protože méně vypaříme). Nepít (a nejíst) po 19:00 hodině večerní, protože to je velká zátěž
pro ledviny a bývají z toho také vaky pod očima. Co se týče kvality vody, já doporučuji pí-vodu. Zjistěte si o ní kvalitní informace. Ještě
Vám poradím nejléčivější čaj pro ledviny: je to Jančův ledvinový čaj a mají ho v každé kvalitní zdravé výživě zaměřené na bylinky a čaje.
www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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Ideální je udělat si v průběhu zimy 6 týdenní kůru. Lze ho ale pít celoročně.
3/ chlad - zvláště od chodidel, nohou a zad (oslabuje ledvinový okruh). Jste-li spíše chladný, severský typ nebo žijete-li na energeticky
chladném místě, dbejte na teplou obuv, krytá záda a celkovou tepelnou pohodu. Dělá to hodně.
4/ nevhodná strava jako nadměrné solení, rafinovaný cukr, mnoho koření, živočišných bílkovin, alkoholu a kávy – Mějte se rádi
a odlehčete svou stravu tak, aby se Vaše tělo cítilo svěží a plné energie. Pokud hodně solíte a nebo dosolujete pokrmy na stole, přestaňte s
tím. Přesolování je jako bičování ledvin, jsou to takové malé šoky a oslabují nás. Naučte se používat třeba gomasio (pražená sůl se
sezamem) – je chutné a zdravé. Jak se připravuje najdete již brzy na stránkách www.prirodnivyziva.cz
5/ nedostatek odpočinku a povrchní dýchání – Dopřejte si čas na relaxaci a kvalitní spánek, pravidelně větrejte místnosti, abyste měli
kvalitní vzduch k dýchání. A samozřejmě dýchejte uvolněně a zhluboka. Dechem přijímáme pránu – životní energii.
Suché vlasy mohou naznačovat, že pijeme málo kvalitní vody a jsme celkově dehydrovaní. Mastné vlasy často naznačují příliš mnoho
živočišných potravin a nevhodných tuků ve stravě. Vypadávání vlasů či plešatění souvisí přímo úměrně se stavem těla.

Plešatění není nahodilé
Vypadávání vlasů na konkrétních místech na hlavě ukazuje, které vnitřní orgány jsou oslabené. Není náhoda, kde
vlasy řídnou a vypadávají. Existují zóny na hlavě, související přímo s konkrétními vnitřními orgány. Jsouli konkrétní orgány oslabené, začnou nám v těch místech padat vlasy. Začnou-li vlasy řídnout nahoře, nebo tvoříli se kouty, jsou oslabené především ledviny a močový měchýř. Vypadávají-li vlasy nahoře na hlavě, je oslabený
okruh Srdce - tenké střevo. Vlasy mohou padat i vzadu na hlavě. Znala jsem muže, který měl vlasy celkem
husté, ale dělala se mu pleš zezadu na hlavě, to značí oslabení jater a trávicích orgánů celkově.
Po rodičích samozřejmě dědíme konstituci a tak má někdo určitou výhodu či nevýhodu už od narození. Ale
vymlouvat se na to nemá cenu, neboť z rodiny přebíráme především stravovací a životní návyky. Těmi
můžeme ledasco zachránit a nebo pokračovat v degeneraci naší konstituce. Každá další generace, která o své
zdraví vědomě nepečuje, je na tom bohužel po konstituční stránce hůř. A to se odráží pochopitelně nejen na
stavu vlasů. Existují i názory, že vlasy jsou anténa na jemné energie. Minerály v nich zvyšují energetickou
vodivost. Mít kvalitní a zdravé vlasy tedy neukazuje prý jen na dobrý zdravotní stav člověka, ale možná i na jeho
specifickou napojenost na spirituální světy skrze vlasy:-).

Vliv luny na naše tělo
Před mnoha lety u nás vyšla kniha Neznámá moc luny I., II. Znalosti v ní popsané stojí za to znát a integrovat do života. Mně se to
velmi dobře osvědčilo při sázení a sklízení zeleniny, v péči o vlasy a celkově při sledování a respektování přibývajícího měsíce, úplňků,
ubývajícího měsíce a novoluní z hlediska výživy a péče o zdraví. V krátkosti a zjednodušeně lze vliv luny vysvětlit takto:
Luna projde všemi dvanácti znameními zvěrokruhu zhruba za 29,5 dne. Znamená to, že v každém znamení se zdrží zhruba 2,5 dne. Když
luna prochází jednotlivými znameními zesiluje jejich účinky. Takže v pravidelném rytmu se spouštějí určité procesy a něco je
www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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vhodnější dělat a něco ne. Pociťujeme to v přírodě, ovlivňuje to nejen rostliny, ale také naše tělo a emoce.
Všechno co uděláte pro tu část těla, které vládne znamení jímž právě prochází měsíc bude mít silnější dopad. Léčivé akce
budou mít silnější účinek. Neplatí to pro operace, ty jsou v tu dobu příliš velkou zátěží pro orgán.

Tabulka znamení zvěrokruhu
Značka Znamení Živel
Beran
Oheň

Část rostliny
Semeno

Část těla ve spojitosti se zodiakem
Hlava, mozek oči, nos

Kořen

Hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, krk, mandle, uši

Býk

Země

Blíženec
Rak

Vzduch Květ
Voda
List

Ramena, paže, ruce, plíce
Hruď, plíce, žaludek, játra, žluč

Lev
Panna

Oheň
Země

Semeno
Kořen

Srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny
Trávicí ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní

Váhy
Štír
Střelec
Kozoroh

Vzduch
Voda
Oheň
Země

Květ
List
Semeno
Kořen

Kyčle, ledviny, močový měchýř
Pohlavní orgány, močovod
Stehna, žíly
Kolena, kosti, klouby, kůže

Vodnář
Ryby

Vzduch Květ
Voda
List

Kotníky, bérce, žíly
Chodidla, prsty u nohou

Čtyři fáze měsíce
NOVOLUNÍ nebo NOV
Vnitřní práce, rozhodnutí, očista. Nov je ideální okamžik ke zbavení se škodlivého návyku, proto je dobré se při novoluní ponořit do sebe,
učinit rozhodnutí a začít směřovat svou energii pozitivním směrem. Novoluní je nejvhodnější den pro půst, tělo se nejlépe zbavuje
toxických látek.

PŘIBÝVAJÍCÍ MĚSÍC
Příjem, nádech, nabírání síly a ukládání energie. V tomto zhruba 14 denním období mezi novem a úplňkem se zvyšuje naše emoční
vnímavost. Je to čas kdy nabíráme sílu a regenerujeme se, je proto dobré se šetřit. Jíme střídměji neboť energie se dobře ukládá. Tělo
velmi dobře absorbuje minerály a vitamíny

ÚPLNĚK
Vyvrcholení síly, intenzita, emoce, citlivost. Při úplňku síly vrcholí, je to nejcitlivěji vnímatelná událost luny. Znáte ty kusé informace: byliny
sbírané při úplňku mají větší sílu, lidé jsou emočnější, rány víc krvácejí, rodí se více dětí… zkrátka má to na nás vliv, proto je vhodné se ponořit do

www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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sebe a vnímat své potřeby, své směřování. Úplněk je zabarven kvalitou znamení zvěrokruhu, v kterém aktuálně nastává.

UBÝVAJÍCÍ MĚSÍC
Výdej, výdech, vydávání energie, očista. Toto přibližně 14 denní období mezi úplňkem a novem je čas vhodný pro završení započatých
činností. Vydáváme energii, jsme aktivní a realizujeme, co jsme si naplánovali. Tělo se čistí, proto je vhodné se detoxikovat. Není výhodné
dodávat minerály a vitamíny, tělo je přisvojuje méně než v dorůstajícím měsíci.

Doporučení a tipy
•

kniha: Neznámá moc luny I, II, Johanna Paunggerová, Thoimas Poppe

•

kniha: Přírodní péče o vlasy, MarryBeth Jansen

•

kniha: Orientální diagnostika, Michio Kuschi

•

e-book: Voda – skutečný zázrak života – ke stažení zde:
www.sebeleceni.cz/voda-skutecny-zazrak-zivota/#detail

•

stránky plné receptů, rad a článků o zdraví a výživě: www.prirodnivyziva.cz

•

lunární diáře, články, tipy a možnost vyhrát diáře: www.kalendarsily.cz

•

koloidní minerály: Fytomineral od firmy Energy

•

kadeřnictví a obchod s přírodními barvami: www.studiobio.cz

•

kvalitní (nejen) vlasová kosmetika Nobilis tilia - www.nobilis.cz

www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/

12

Orientace v lunárním diáři
Lunární spirála
Uprostřed každé dvojstrany diáře je umělecky
zpracovaná lunární spirála. Lze z ní vyčíst v jakém
znamení se luna právě nachází. Je to takový
samostatný lunární kalendář v diáři.
Značky znamení
Na obrázku vpravo je únor 2014 a červeně jsou na
něm vyznačeny dny lva a panny.
Značky všech astrologických znamení najdete v
tomto e-booku na straně 11 a v samotném diáři na
konci.
Kdy končí vliv jednoho znamení?
Hranice, kde končí jedno a začíná druhé znamení, je
různá. Pokud je to spíše ráno, je čárka nakreslená
na začátku lístku jednotlivého dne. Poledne je
uprostřed a večer je na konci lístku. Viz obrázek
níže.

Další informace, články a tipy jak pozitivně využívat
vliv luny, pravidelný občasník o vlivu úplňků a
novoluní na náš život a možnost si diář objednat
můžete na:
www.kalendarsily.cz

www.kalendarsily.cz/luna-v-mych-vlasech/
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Test Vašich dobrých návyků při péči o vlasy
Otázka
1

Stříháte si vlasy především ve dnech Lva a Panny?

2

Vyhýbáte se při mytí vlasů vodním dnům (Rak, Ryby)?

3

Zastřiháváte si vlasy pravidelně?

4

Snažíte se používat jen nejnutnější množství šampónu?

5

Používáte přírodní a šetrné šampóny, kondicionéry a přípravky pro péči o vlasy?

6

Myjete si vlasy spíše vlažnou či studenou vodou?

7

Sušíte si vlasy ručníkem šetrně (tzn. bez kroucení, tření, cuchání)?

8

Necháte schnout vlasy přirozeně nebo jen velmi jemně fénujete?

9

Střídáte výrobky na péči o vlasy?

10

Rozčesáváte vlasy od konečků a šetrně?

11

Češete se přiměřeně často (maximálně 1-2 x denně)?

12

Češete se v předklonu?

13

Používáte kvalitní, šetrný hřeben nebo kartáč?

14

Pokud si vlasy barvíte - používáte kvalitní přírodní barvy? Pokud vlasy nebarvíte a současně
používáte kvalitní produkty při péči o vlasy, dejte si 5 bodů. Jinak si dejte stejný počet bodů
jako v otázce 5.

15

Vyhýbáte se co nejvíce chemických lékům?

16

Pijete dostatečné množství kvalitní vody či bylinných čajů (tzn. 1,5 – 3 litry denně)?

17

Máte vyvážený a pestrý jídelníček a vhodné stravovací návyky?

18

Staráte se o tepelnou pohodu těla a ochranu svých ledvin (krytá záda)?

19

Odpočíváte dostatečně?

20

Jste každý den na čerstvém vzduchu (venku nebo ve větraných místnostech)?

ANO/NE
0-1-2-3-4-5

Jak se ohodnotit?
Odpovězte si poctivě na každou
otázku a dejte si body:
Ano = 5 bodů
Spíše ano = 4 body
Někdy ano, někdy ne = 3 body
Občas = 2 body
Spíše ne = 1 bod
Ne=0 bodů.
Počet bodů = počet % na kolik
se dobře staráte o své vlasy
Hodnocení
0-25% Nic moc:-) Potřebujete
si vybudovat dobré návyky, dřív
nebo později byste totiž mohl/a
zaplakat...
26-50% Jde to. Celkem o sebe
pečujete, ale věřím, že jste se
v tomto e-booku dozvěděl/a
něco nového, hurá do praxe!
50-75% Chválím. Jste na
dobré cestě. Stačí pár věcí a
Vaše vlasy budou skvostné.
76 -100% Není co řešit. Pouze
vylaďujte detaily:-). Pošlete
foto Vašich božských vlasů!

Napište mi!
Děkuji, že jste e-book dočetli až sem a doufám, že jste v něm našli alespoň jednu perlu, kterou přetvoříte v dobrý návyk! Napište mi
svoje zkušenosti, zpětnou vazbu, výsledek testu nebo cokoliv, co chcete sdílet na můj e-mail: kolouchova.kveta@seznam.cz.
Těším se! Květa Kolouchová
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