OSMISMĚRKA - Dovol přírodě, .........
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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

AMPULKA, APARÁT, AUDIOKAZETA, BALVAN, BATERKA, BRADA,
BRONZ, BŘEČŤAN, BUDÍK, DOBÍRKA, DOKUMENT, DOPRAVA, ETAPA,
FAZÓNA, FLIRT, HLAVA, HLÍZA, HOSPODYŇKA, IMUNITA, INTERIÉR,
JASMÍN, KOBRA, KOŇAK, KŘÍDA, MIKROB, MIKROFON, NÁKAZA,
ODHAD, OSADA, PAUZA, PONORKA, POSTAVA, PRAMEN, PŘEKÁŽKA,
ŘEDKVIČKA, SLONÍK, SPRINT, TRUHLA, UKÁZKA, VESNICE.

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 22.6.2022.

Ilustrace: J. Švajdová

VŠEM HEZKÉ PRÁZDNINY

Červen

Zprávy z našich dědin

Je tu červen, je tu zrání,
k němuž patří červenání,
červená se východ slunce
nad kopcemi u Březnice
a v ten samý navečer
červená se podvečer,
červená se stuha v trávě,
která spadla z hlavy právě
dívce, která měla líčka
zčervenalá od sluníčka,
je tu červen v plné kráse,
zčervenalý od vší práce,
je tu zkrátka letní den,
třicetkrát, ráno v poledne i navečer.

Obec Březnice ve spolupráci s TJ. Sokol připravuje opět letní kino:
Zveme Vás na nové české filmy!
V pátek 29.07.2022 - Mimořádná událost
V sobotu 30.07.2022 - Srdce na dlani
Areál sokolovny Březnice, začátek ve 21:00 hod., vstup zdarma.
Římskokatolická farnost Březnice ve spolupráci s Obcí Březnice připravuje tradiční
příměstský farní tábor v termínu od 1.8.2022 do 5.8.2022. Bohatý program zajištěn:
výlet na Modrou, Velehrad, Filmový uzel, myslivecká chata v Bohuslavicích a spousta
her a aktivit. Závazné přihlášky a bližší informace na e-mail: starosta@breznicezlin.cz.

Do pokladniček na Naše dědiny jste v Salaši darovali 250,- Kč, v Březnici 1 200,- Kč.
Děkujeme.
Ve druhém týdnu srpna se uskuteční pouť na Sv. Hostýn. Termín odjezdu bude
upřesněný na vývěskách v kostele a kaplích.
Srdečně všechny zveme do Březnice na pouť k sv. Bartoloměji, která bude letos
slavena 28. srpna 2022.
Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 10.8.2022.
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Pěkné prázdniny a odpočinek přejeme všem žákům, studentům a také všem
pedagogickým pracovníkům, kuchařkám a zaměstnancům školy.
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Prázdniny - dny zaslouženého odpočinku, ale i nové
úkoly a nové poslání
Milí občané Březnice, Bohuslavic a Salaše. Je před námi příjemné období prázdnin
a dovolených, kdy bychom si měli odpočinout a načerpat nových sil. Některé z našich
přátel však čeká také loučení, stěhování a nové poslání. Mám na mysli kněze, kteří jsou
přeloženi do jiných farností a jak asi všichni víme, změna čeká i našeho arcibiskupa
Jana Graubnera. J. Exc. Mons. Jan Graubner byl jmenován 13.5.2022 papežem
Františkem 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem. Na svatovojtěšský
arcibiskupský stolec bude uveden v sobotu 2. července 2022 v dopoledních hodinách,
při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Je to jistě velké
vyznamenání a my z toho máme velkou radost, na druhé straně bere na sebe velmi
těžké poslání a bude potřebovat Boží pomoc a naše modlitby.
Čas odpočinku je pro každého z nás příležitostí k osvěžení a nabrání nových fyzických
a psychických sil, kéž si to všichni můžeme dopřát a dostatečně užít. Vzpomínám na
týdenní dubnovou dovolenou v Římě, na spoustu historických památek, které jsme
mohli navštívit a krásné počasí, které nám přálo. V létě je ovšem v Římě moc horko
a komárů, takže je lépe se vydat do Říma na jaře nebo na podzim. Nabídek na
dovolenou je spousta, nejen ve světě, ale i u nás doma. Ať si každý vybere podle svého
přání. Je potřeba si vyčistit hlavu od mnoha starostí a stresů. Tyto dny některé z nás asi
úplně nezbaví existenčních starostí, vědomí, že na světě, zvláště na Ukrajině se pořád
válčí, že se na podzim neobjeví další vlna koronaviru, nebo nepřijdou další tornáda
nebo povodně. Takové situace provází život lidí na této naší zemi více nebo méně
pořád.
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Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří na mě mysleli při náročné operaci a v době
těžké nemoci v nemocnici. Lékaři slibují plné uzdravení. Přeji všem krásné a příjemné
dny v době prázdnin a dovolených.
P. Jaroslav Polách
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Ilustrace: Radim Bárta
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1. SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ V BŘEZNICI

Dětský den
Tak jako každoročně i letos SRPŠ ve spolupráci s OÚ v Březnici uspořádalo pro děti
dětský den. Zkušený tým pod vedením Pavly Faldíkové neúnavně pracoval
na přípravě aby 18.6.2022 mohlo vše vypuknout.
Protože jsme měli na starost jednoho z vnoučků, vypravili jsme se také směr Filip sportovní areál. Počasí bylo jako na objednávku. V dolní části areálu byly
soustředěny veškeré atrakce pro děti. A že jich panečku bylo! Občerstvení bylo
vynikající, tekutiny tekly proudem a proudem tekla také osvěžovací voda
od březnických hasičů, které v tom obrovském vedru snad nikdo neodolal.
Za každou takto skvěle zorganizovanou akcí je ale také spousta úsilí, odříkání
a zřeknutí se svého volného času. A za to je třeba všem, kdo se o uspořádání dětského
dne postarali, moc a moc poděkovat. Vím, o čem mluvím, protože díky 3 synům jsem
toto několik let absolvoval. A věřte, že v pár lidech je to obrovsky těžké zvládnout.
Tak snad příští rok přiloží víc lidí ruku k dílu, včetně osvědčených tahounů a práce se
tak víc rozmělní.

E DĚ

4

NY
DI

N AŠ

Na závěr tedy ještě jednou velké poděkování všem, kteří to v tom vedru poctivě
odmakali a ukrojili si notný krajíc ze svého volného času.
Josef Vyoral
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1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BOHUSLAVICÍCH
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…a ty bytosti mým životem prochází
Červen, šest písmen, šestý měsíc, co polovinu roku uzavírá. A čas neoblomně nohu na
plynu drží.
A všem, kteří v červnových dnech své narození slaví, prý spanilou růží, radost
uděláme. Může být, avšak na našem dvoře to zřejmě platit nebude. V blížencích choť
můj zrozený je a slova, kterými vznešené keře občas častuje, o velké lásce jen pramálo
vypovídají. Za trnitého tyrana, tyto šlechetné květiny považuje, a myslím, že kdyby
mé ochranné ruky nebylo, počet jejich razantně by snížen byl.
Ač za královnu květin růže považována bývá, pyšná přesto není. Vždyť každý
přivonět k ní si smí.
Osmého června svatý Medard svůj svátek slaví a letošní rok pochvalu si zaslouží.
Kapkami se sice nijak moc nepředal, ale i tak jsme dešťový dar s radostí vítali.
Legenda, která se o francouzském biskupovi vypráví, smyšlena prý je. Praví se v ní,
že Medarda, jako malého chlapce, děsivá bouře na poli zaskočila a před krutým
deštěm orel ho svými křídly ochránil.
Svatý Medard však především svou láskou k chudým proslul. Šaty své slepému
žebrákovi daroval a jídlo nuzným a potřebným rozdával. Zemřel osmého června roku
pět set šedesát.
Medardově kápi naši předkové velkou důležitost přikládali a odhadnout klima dnů
příštích se pokoušeli. Na počasí a přesném načasování totiž často celá jejich úroda
závislá byla.
V úterý, dvacátého prvního června, v jedenáct hodin a čtrnáct minut, letní slunovrat
jsme přivítali.
Tropickými letními teplotami jsme však již v neděli před tím, počastováni byli. Rtuť
teploměru v Praze na třicet devět stupňů vystřelila a nový červnový rekord tak v naší
zemi zaznamenán byl. Africké horko však ani nás, Moraváky, nikterak nešetřilo.
Vedro bylo jako v pazderni, že se až zuby potily.
To parno bylo údajně tak děsivé, že v našem sklepě se prý aj pivo samo od sebe vypilo.
Alespoň tak to chlapi u nás na dvoře pravili. Pravda, ještě že se to všechno dá tak
logicky zdůvodnit!
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Červnový čas řadu témat k napsání nabízí. Mohla bych se rozepsat o Světovém dnu
oceánů, o prvním výletu balonem bratří Montgolfiérových, o Dnu zpěvu opeřenců, či
třeba o léčivém sirupu, který z voňavých bezinek vyrobit se dá. Ale též třešeň, co
bohatou úrodou nás častuje, své vyprávění mně nabízí. A což teprve urozené
vlaštovky, které každoročně k sousedům se vrací, aby, až čas se naplní, své potomstvo
do života z hnízdečka vypravily.
Též na zručné švadleny, které dříve v každé vesnici bývaly, pěkné vzpomínání by
bylo.
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Aerobik v Březnici
Povím Vám, že za mne super nápad!
Tím nápadem bylo zkusit cvičení aerobiku s malýma holkama od školního
věku. Myslím, že i organizátorky tohoto cvičení překvapil velký zájem o tuto
sportovní činnost. Činnost, která dá dětem jinou náplň využití volného času,
odvede je od televizí, počítačů, tabletů a mobilů a přivede je někam mezi
kamarádky, kde si můžou vyzkoušet dnes docela atraktivní sportovní
disciplínu.
Tak se tedy stalo, že se každou středu děvčata scházela v prostorách obecního
sálu a pod vedením zkušené cvičitelky tohoto sportu, Kláry Měsíčkové,
zkoušela první krůčky. Samozřejmě za doprovodu rodičů a rodinných
příslušníků, kteří trpělivě čekali, ať už v přísálí anebo na zahrádce březnické
hospůdky, až si své ratolesti vyzvednou.
Protože mi vyšel čas a máme tam mezi děvčaty jedno želízko v ohni, využil
jsem pozvání a šel se podívat na závěrečné cvičení před prázdninami 22. června. No - co na to říct? V této těžké neutěšené době krásné pohlazení na
duši. Holkám to šlo perfektně. A řeknu Vám, že po skončení cvičení, kdy
všechny holky objaly svou cvičitelku Kláru, asi jedno oko nezůstalo suché
aspoň já to tak nějak mám. Došlo i na přípitek šampíčkem (samozřejmě
nealko) a co je fakt super je to, že od září se jede dál. A kdoví jestli holky
nezkusí i soutěž a třeba o některých ještě v budoucnu uslyšíme.

Moji pozornost však tentokrát nejvíce dvanáctý červen přilákal. Jen považte, roku
tisíc osm set sedmnáct, Karl von Drais svou první jízdu na kole uskutečnil. No, ono
to vlastně ani kolo, takové jak jej známe, nebylo. Byl to spíše jakýsi odrážecí, běhací
stroj. Jeho vynález, později zvaný velocipéd, poskytl možnost rozvoje jednostopých
vozidel. Tento vynálezce sestrojil též předchůdce psacího stroje, pozdější
stenografovací stroj, dále sporák s předchůdkyní várnice. Zajímavé je počtení o tomto
vynalézavém německém lesníkovi. Více možno na internetu dohledat.
Kolo mám ráda od dětství. Nepamatuji si, že by někdo z nás dětí v dědině, na kole
jezdit neuměl. Mé první kolo si už moc nevybavuji. Vlastně ani nevím, zda bylo nové,
ale pochybuju, protože kola se ve vsi předávala zase do rodin s mladšími dětmi. A tak
i to mé, posléze dále posláno bylo.
Kolo, které jsem však měla nejraději, byla závodníčka Favorit se zahnutými řídítky.
Berani se jim, myslím, říkalo. Toho jsem si vážila nejvíc. Zřejmě proto, že jsem si ho
z mých prvních vydělaných peněz na brigádě při trhání lnu, zaplatit dokázala. No,
může být, že mně nějakou menší částkou doma ještě přispět museli, ale většina
platidla, mým krušným potem, vykoupena byla. Kolik stálo, to už si nevzpomínám.
Avšak devět set padesát korun mně v paměti utkvívá, tak asi tomu tak i mohlo být.
Dnešní jízdní kola již zcela jinou úroveň mají. I to mé současné je líbivější,
pohodlnější a hlavně též asi bezpečnější bude. Avšak malá vzpomínka na ty první
bicykly z mé mysli nikdy nevymizí.
Projížďka na kole, velkým zážitkem a radostí pro mne je. Mé výkony sice nijak
oslnivé nejsou, hlavně pro radost jezdím. A je jedno, zda po cyklostezce či lesem.
Vnímám přírodu v celé její kráse, ten klid, to ptačí rozmlouvání, ty hlemýždě, pomalu
si svůj domeček nesoucí, ty volavky, nad řekou kroužící a vůni květů lipových, co
na cestě nás provází. A což teprve poutavý pohled na sličné vydry, jež v zátočině se
svému rozjařenému dovádění bezstarostně oddávají.
A pokud ještě síly stačí, cédéčko si pustím. Tak tomu říkáme, když prozpěvovat si
začínám. Zajímavé, kolik nejrůznějších songů se v mé hlavě rázem vyrojí a na druhu
mně jen pramálo záleží. Beru to od lidovek, až k popu se občas dopracuji. Jen s tím
metalem už jaksi víc zápasím. Nevadí, hlavně že se paměť a hlasivky procvičují.
Z maličkostí je nutné se radovat. Zeměkoule se stále ještě točí, čmelák s leknínem si
povídá a líbezné vážky s lenošivými rybkami ve vodě, tajemné rozhovory vedou.
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Klárce a Pavlínce na závěr velké poděkování za organizaci a holky - hurá
na prázdniny!
Josef Vyoral

Vždyť jejich práce, mistrovským dílům se mnohdy podobaly, a něžné pohlaví do rolí
princezen tak pasovaly. A že ženy po krásných šatech touží a o eleganci slušivý háv
hodně vypovídá, to prý nejlépe muži vědí. Vlídnými slovy to kdysi anglický
spisovatel, Jerome Klapka Jerome, vyjádřil:
„My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné šaty.“
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Pravda, život umí někdy i hodně bolet a člověk nezřídka cestu k novým začátkům
najít se snaží. Obzvláště staří lidé se stále více v jakési skupině na okraji společnosti,
ocitají. Nepěkné vlastnosti mnozí jim přisuzují. Třeba si uvědomit, že ne každý
senior je mrzutý, zvědavý, pomlouvačný, závistivý. Připouštím, i takoví mezi námi
jsou, avšak nemusí to být jen lidé letití. Možná jen bezradnost, osamocení, či
zdravíčko je trápí.
Sledujíc vývoj událostí v naší zemi, soudila bych, že bohužel mezi námi přibývá
takových, které vidina bohatství a moci, z cesty dobra sejít přiměla. A pokoru, tu snad
už ani před smrtí necítí.
Já chci však věřit, že těch duševně prázdných, menšina bude.
Protože jak jinak by ta naše Planeta stále ještě existovat mohla?
Období, které prožíváme, zmatek do našich duší přináší. Ale jak již nás už mnohokrát
historie poučila, objektivně posoudit současnost, pouze čas umí.
Ono ten náš život je v podstatě takové krátké divadelní představení, co
z nejrůznějších příběhů, od kolébky až k hrobu, složené je.
Moudrá slova papeže Františka ke mně nedávno zavítala. O tom, že je to člověk
nesmírně vzdělaný, s obrovským vědomostním přesahem, který svobodně svůj názor
vyjadřuje, třebaže v rozporu s postojem vlivných bývá, pochyb být nemůže. Člověka,
který prohlásí, že nic v našich životech není jen černobílé, chápu tak, že vždy
o pochopení všech souvislostí problému usiluje.
Ale především ho vnímám jako někoho, jehož morální kodex je bezpochyby hodně
vysoký.
Jsem ráda za všechny takové bytosti, které, jako ty hvězdy na nebi, mým životem
prochází.
Kéž někdy přijde čas, kdy už navždy bambitka umlkne a zbraní pak již jen
porozumění, pokora, láska a čest se stane.
Milostivý letní čas a mír v duši Vám všem
Marie Nevělíková

Duchovní obnovy v Březnici 13. v měsíci
Ve středu 13. července a v sobotu13. srpna si připomeneme zjevení Panny Marie
ve Fatimě.
Program duchovní obnovy:
8:00 -17:00 hod. pozvání k tiché adoraci
17:00 hod. modlitba růžence
18:00 hod. mše svatá
19:00 hod. svědectví
Mši svatou bude13.7.2022 slavit P. Filip Hochman a13.8.2022 P. Zdeněk Grass.

Blahopřání
Blahopřejeme mužům SK Březnice, kteří v letošní velmi úspěšné sezóně obsadili
2. místo v tabulce soutěže I. B třídy KFS Zlín. Je to dosavadní maximum, kterého náš
tým ve své historii dosáhnul.
Dorost SK Březnice odehrál sezónu s vyrovnanou bilancí 8 vítězství, 4 remízy,
8 proher.
Žáci SK Březnice obsadili v tabulce 3. místo s bilancí 16 výher, 6 porážek.
Nová sezóna začne 7.8.2022.
Vedení SK Březnice, hráči i všichni, kdo zabezpečují chod týmu, děkují fanouškům
za jejich podporu během celé letošní sezóny.
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Jen čtyři věci drží tento svět pohromadě:
spravedlnost mocných, moudrost vzdělaných,
modlitba věřících, odvaha statečných.
/Autora stále hledám/
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Polévkovou lžíci směsi použijeme na šálek vařící vody, necháme řádně vyluhovat
a popíjíme několikrát denně.

Zajímavé....

Koupelová směs na spaní

- Věděl jsi, že... v úlu je 10 až 80 000 včel?
- Věděl jsi, že... med obsahuje látku, která pomáhá lidskému mozku lépe fungovat?
- Věděl jsi, že... med je JEDINÁ potrava na světě, která sama dokáže udržet lidský
život?
- Věděl jsi, že... včely zachránily lidi v Africe před hladem?
- Věděl jsi, že... stačí jedna čajová lžička medu k udržení lidského života po dobu
24 hodin?
- Věděl jsi, že... propolis vyrobený včelami je nejsilnější přírodní ANTIBIOTIKUM?
- Věděl jsi, že... k získání 1gr včelího jedu potřebujete žihadla z více než 10 000 včel?
- Věděl jsi, že... med NEMÁ ŽÁDNÉ datum spotřeby?
- Věděl jsi, že... med byl prvním zbožím na světě, kterým se platilo?
- Věděl jsi, že... k získání 1 kg medu potřebujete nektar z více než 1 000 000 květů?
- Věděl jsi, že... první mince na světě měla na sobě nakreslenou včelu?
- Věděl jsi, že... med se konzumuje s plástem medu?
- Věděl jsi, že... včelí med je nejzdravější potravinou na světě?
- Věděl jsi, že... pyl může mít více než 1500 barev a odstínů?
- Věděl jsi, že... může včela létat rychlostí větší než 60 km/h?
- Věděl jsi, že... královský dům ve Velké Británii konzumuje rumunský med?
- Věděl jsi, že... těla velkých císařů světa byla pohřbena do zlatých rakví a poté natřená
medem, aby neshnila?
- Věděl jsi, že... včely jsou JEDINÝ hmyz, který produkuje potravu pro lidi?
- Věděl jsi, že... název "MEDOVNÍK" je odvozen z toho, že mladé páry po svatbě
konzumovaly med a hydromel na plodnost?
- Věděl jsi, že... matka (královna) uloží dvojnásobek váhy svých vajec za jediný den?
- Věděl jsi, že... samička matuje jen jednou, s více než 10 trubci ?
- Věděl jsi, že... matka má "Lov" zvaný spermatik?
- Věděl jsi, že... včely mávají křídly více než 11 000krát za minutu?
- Věděl jsi, že... jediný med, který si mohou vychutnat alergici na včelí produkty, je
manna med?
- Věděl jsi, že... nejlepší med pro ženy je malinový med?
- Věděl jsi, že... akátový med je monopolní med?

½ lžíce makovic




½ lžíce vrbového listí



½ lžíce štěrbáku



½ lžíce leknínu



½ lžíce macešky nebo fialky



½ lžíce heřmánku



½ lžíce bukvice lékařské

Svaří se z půldruhého litru na jeden litr a před spaním se ve směsi omývají ruce a hlava.
Pokud nepatříte mezi typické bylinkáře a hledáte produkty, kterými lze spánek
jednoduše navodit, mohu vám doporučit z firmy JUST velmi chutný instantní nápoj
TEA SANA-RELAX.
Tento nápoj s bylinnými extrakty pro zklidnění a podporu spánku obsahuje meduňku,
heřmánek, kozlík a chmel, který přispívá k relaxaci a kvalitnímu spánku. Doporučuje
se pít hodinu před spaním. Velmi ráda také doporučuji různé uklidňující koupele, např.
meduňkovou nebo relaxační s výtažky třezalky. Ale téma hydroterapie si necháme až
na podzimní měsíce…
Milí čtenáři, přeji vám příjemné spaní každou noc. A v těchto dnech mně dovolte, vám
všem, popřát příjemné prožití léta, prázdnin, sluníčka a výborné nálady.
Pavla Žilinská

Včela žije méně jak 40 dnů, navštíví minimálně 1000 květů a vyprodukuje míň než
lžičku medu, ale pro ni je to celý její život.
DĚKUJEME VČELKY, víme toho o vás dost.
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OKNO ZDRAVÍ PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ PEČOVAT
O SEBE A SVÉ BLÍZKÉ

TÉMA - Když spánek nepřichází…
Milí čtenáři, zcela určitě jste někdy zažili pocit, kdy ne a ne usnout. Pojďme se
společně podívat na to, jak s nespavostí “zatočit”.
Spánek je nutným pomocníkem k regeneraci organismu a k odpočinku. Tak jako
energii vydáváme a během dne aktivně fungujeme, tak ji musíme také odněkud
přijímat. Kromě příjmu stravy, vody, vzduchu, světla a tedy i tepla, potřebujeme spát
alespoň několik hodin denně.Už naše babičky věděly, že pokud selže přirozený
uspávací proces organismu, je potřeba hledat nápravu někde jinde. A samozřejmě kde
jinde než v přírodě? K nespavosti dochází nejčastěji narušením rovnováhy mezi
příjmem a výdejem energie organismu. Pakliže více vydáme, musíme také více
přijmout, a jakmile nastane nerovnováha, tělo pochopitelně začne strádat. Jakékoli
duševní a fyzické činnosti by měly být vyrovnány, nelze celý den sportovat bez
odpočinku. A stejně tak nejde jen ležet v knihách, bez pohybu těla. Doporučuje se
pohyb na čerstvém vzduchu a fyzická práce, která tělo unaví.
Nespíte proto, že vám něco chybí nebo přebývá ?
Ať už přemíra myšlenek v hlavě nebo nedostatek čerstvého vzduchu, nemožnost
usnout vždy pramení z nerovnováhy. Kdo přes den nesportuje a zabývá se pouze
duševní prací, těžko večer nalézá klid. Velmi pomáhá čerstvý vzduch a voda
v jakékoli podobě, ne nadarmo se lidé myjí večer před spaním, aby ze sebe smyli
nánosy viditelné i neviditelné, které na sebe za celý den nasbírali. Koupele i sprchy
působí blahodárně. Je možno dávat studené obklady na tělo nebo také s přídavkem
octa. Výborně působí horké obklady na čelo nebo do oblasti týlu. Rovněž záleží
na poloze těla při spánku, u osob se srdečním onemocněním se osvědčuje poloha
se zvýšením hlavy, aby nedocházelo k překrvení mozku. Lidé, kteří jsou spíše
neurotického založení a trpí chudokrevností, budou snadněji a příjemněji usínat
se zvýšenou polohou nohou.

Ovečky se počítaly kdysi, počítají se také dnes a jistě se
budou počítat i nadále. Podstata tkví v tom, že počítáním
od 1 do 100, tam i zpět, dochází k odvedení pozornosti od
nežádoucích myšlenek, které se nám před spaním vnucují.
Stejným způsobem ale můžeme mechanicky opakovat básně
a písně nebo se soustředit na monotónní zvuk, například
tikání hodin, kapky deště, bublání potoka, nebo si představovat jednoduchý a stále se
opakující motiv jako korouhev ve větru, pohyby člunu na vodě a podobně. Takzvaná
Gardnerova metoda doporučuje upnout pozornost pouze na dýchání a ignorovat
všechny přicházející myšlenky.
Sugesce a hypnóza se používaly běžně, nabízí se tedy i sugestivní působení týkající se
představy spánku. Tak jako během dne hrajeme různé role, v noci si zahrajeme na to, že
spíme, a budeme velmi dobrými herci. Z hypnotických prostředků je pak známý trik
s položením lehce sevřené ruky do středové části čela, kdy kořen ruky se dotýká chřípí.
Dochází k oteplení horní části obličeje a spontánnímu zavření očí. Teplo na hlavě
můžeme navodit i obklady z teplé vody, případně horkého bylinného odvaru, třeba
z heřmánku.
Bylinkový čaj s medem pomůže vždy
Existuje spousta bylinek navozujících spánek, patří mezi ně například heřmánek,
meduňka, kozlík, chmel, mateřídouška, levandule, bukvice lékařská a další.
Doporučuje se před spaním popíjet horký bylinný čaj s medem, který je určen
k podpoře spánku. Může to být i rozrazil, řebříček, ale spolehlivě vždy zafunguje
meduňka nebo kozlík. Kromě bylinných čajů je možno pít také medovou či cukrovou
vodu, mléko či lépe zakysané mléko, neboť kyselina mléčná se považuje za dobrý
prostředek proti nespavosti. Dětem můžete klidně před spaním nakrájet jablíčko.
Pojídání jablek na večer je dobrým zvykem.
Bylinky můžeme užít i ve formě tinktury nebo likéru. Známé a oblíbené jsou kozlíkové
kapky, kdysi se užívala i tinktura z pomerančových květů, které se také přidávaly
do bylinných směsí, dnes se spíše používají k aromaterapii a k výrobě parfémů.
Směs na uklidnění a navození dobrého spánku
2 lžíce kozlíkového kořene




2 lžíce kořene anděliky



2 lžíce šištic i květů chmele



2 lžíce heřmánku



2 lžíce kmínu



2 lžíce listů rozmarýnu
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Alkoholu a tabáku je potřeba se raději vyhnout, přesto některým lidem vyhovuje dát si
před spaním sklenici piva či bylinného likéru. V malém množství alkohol neškodí.
Mnohem příjemnější ale může být třeba takový chmelový polštářek na spaní nebo
polštářek naplněný jedlovým jehličím. Pomáhá sklenice mléka, také přímo zakysané
mléko, jablko, med nebo kozlíkový čaj.

Ovečky jsou stále v módě
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