
ouřím od útlého Í ádí. Pře-
stávala jsem odhadem tak
estkát. všechny Pokusy

končily stejně: po ťech dneďr túu-
bokého stesku ne;'en po chuti
nikotinu, ale i celém tom faatas-
tickém rituálu jsem si zapálila
s pocitr ladosti i stlašrtého studu
a mamosti. Po letech úsi]í začl
nám kouřit až v devět večer. Má to
někoJik ýhod. od devíti ke sprÁn-
ku už nesti}nu Yykouiit tolik ciga-
ret. Pak také nemusím seřizovat
hodinky. Ve 21.01 se mi rcfliždí
abstlík. Má to ale i jednu nevýho-
du: zbavit se zavedeného zvyku se
bez pomoci nedá. Na to se musí
kouzlem.

K zázračnýÍn lékďům, kteří
pracují s podvědomím a psychic-
kou energií, mě přivedli další lidé.
Několik let jsem ze všech stran
poslouchala zaručeně pravdivé
příběhy o zmizelých ekzémech'
o bolestech hlavy, ktelé se nevrá-
ily' a1nýchzáuracich. Jako člověk
vůle a rozumu jsem si éukala na
čelo. ]enže pak jsem usouďa, že
plávě oni mají v rukávu kouzlo,
které hledrím. Lékďi, keří vstou-
pí do hlavy a něco tam změní.
zaÍ1káyad'

Jak si vybnt?
Nijak zvlášé jsem se nepřipra-
vovala. Trochu jsem se bála, že
jiskiička důvěry by zhasla' kdy-
bych moc Pátlala. chyba. Léčite-
lů a lékďů léčících alternatirrrr|
mi způsoby je v jednom hlavrrím
městě značné množství. Každý
používá jinou metodu' každý
Přistupuie k Pacientovi úplně ji-
nak. K mému překvaperú se kro.
mě ústního podáaí inforrnace
o tom' jaké léčení ýás v té které
ordinaci čeká, shánějí dost ob-
tlžně. seznam léčitelů posk'tuje
časoPis Regenerace, někteří ma-
jí internetoYé strárrl<y. Dál je ale
terrjnota' Jinak musí člověk vzít
zavděk metodou: co mi o klo-
bouček zavadí' Tu jsem zkusila...

co ode mě chcete?
Vcházím do půvabného mastič-
kářského krIímku. Zpoza prítu se
na mě usmívá elegantní dáma.
Chci se objedaat a pňpralrrji se na
měsíc čekání, ale pan doktor
Dolgušin mě přijme uz za hodi-
nu. Bude mě to stát 1500 korun.

Z kouzelaého kámku projdu do
temné PÍedsíÍIě, mám si surrdat
kabát, vypnout mobil, navléct ná.
vleý. Doktor ;'e elegantní' bíý
plášé nemrd přesto z nij l1zařuje
autorita. Usedne tii metry ode mě
a měří si mě potrledern leditele á-
kladní školy' lteý uvaŽuje, co se
zlobivým dítětem. 

"Co 
ode mě

chcete?.. zeptá se mě klidně šPat-

počínaie nekoďíte. Ko]ikátého ie
dnes?.. ptá se. Řeloru datum. ,,'{ jak
se jmenujďe?.. Řeknu wé jrnéno.
,,Tak od 21, ledna Barbara nekou-
ří... Žasnu. Za pamáct stovek si ne-
chat tohle říct mi přijde opravdu
ýťední. Můj údiv a skepse jsou
předčasné' dokor.vŠt.Ává a přistu-
puje ke kouztům. Rukama krouž
kolem mé lÍa.v7. Zdákymi ďarrě-

odkázala mě na několik dalších
lidí a nal'íc mě ubezpečfu, že dok-
tor Prokopjuk je ten, ker'ý od-
naučil koďit ďouholetou kďač-
ku ]iťrnu Bohdalovou. Tak se jdu
také objedaat. I tady dostanu ter-
mín poměrně rychle. ordinace
utrajinského psychologa je dost
oďišná od ordinace jeho ruského
kolegy. Zař1zená dřevéným ná-
bytkem' .ryzdobená něznými ob.
razy a dievofi. Vévodí mu vel-
ká kožená sedačka a konferenční
stolelš ktď se dá pojmenovat sen
každého kuřáka. Desítl7 krabiček
s cigaretami, další cigarety ve
džbándch, zapa.lovače' čtyři pře-
tékající popelrríL7. Dokor sám se
neustďe usmívá. Zajímá ho úploě
všechlo' jestli kouřím při kávě,
jestli si zapáJím' kdý jsem Ye she-
sú. Mluví Úbomě česky' jen
s měld<ým přízlukem.

',To všechno iste si narrúuvila.
Ne tělo, ale blava je záúslá na
nikotinu. To lám se zdá, že potle-
bujete koďit. Ale je to blbost.
Nabídněte mi cígaretu,,, požádá
mě. Nabídnu mu z krabičlcy. Bele
ji jemně do dlaní a tiše k ní pro-
mlouvá. Zase mí běhá mráz po
zádech. Dost rychle mě to přeide.

,,Zapalte si,.. přikáže doktor.
Trochu r,zdoruji" není devět večer.
,,Kouií vďe blaÝa a ta to zvládne
kdykoliv,.. nepřestává se usmívat.
Tak io, zapiílím si tu zďeknutou.
''To je slráma, co?.. napovídá mi
dokor, ,já jsem se s ní domluvil.
s touhle a se všemi, co jich jen na
světě je' Už pro vás budou navělg
brrusné... Nejsem ráda, kdl
někdo pomlouvá mé kamarády,
tak šlukuju a intenzi.vlrrě se pokou-
ším \,Tchutnat tu dobrotu. Je to
slrima, sakra. 

"Žumpička, co?..
usmívá se doktor, ,,už skoro
netábÍle' Je úplně ucPaná... Tlo-
chu zuřím, je to potuPa, dát za
pravdu zďí<ívači, problérn spočí-
vá v tom, Že skutečně nejde Potáh-
nout. Slulcy jsou namáhavé, obté-
né' požitek ie ten tam. ,,Motá se
vám blava?.. ptá se dokor zvěda-
vě. Pokud se mi do té dobynemo-
tala, teď plávě začala. Je mi z\e,
Přesně takhle mi bylo' kdý jsem
si.v7kouiila prroí, rodičům utra-
denou cigarefu. Dokor kráže típ-
nout. Učinírn tak skoťo s úlevou.
Ptám se ho, jesdi má stoprocentní
úspěšnost. ''To kdyby& řekl, lhal

nou češtinou' které lozrrmím jen
s obtoemi. Začnu mu popisovat
problémy s koďením. Po dvou
větách mě přeruší. Pak už mi ská-
če do řeči neustále. Znervózrrírn
a pŤestanu mluvit úpJrrě. Nemám
.vribec pocit, že bych dobře ry.
svět]ila, oč mi ide. Dokora neza-
jímó že kouřím máo, že kouřlm
jen večer' nezajímá ho, jak kou-
iím ďouho. Neisme tu lq'tli ře-
čičkám, že jo. ''Je to blbost!.. pro.
hlásí po ch.v'íli ticha. ,,Dneškem

mi pŤejížď čelo. Pak se posta1'í za
mě. ]en poďe sluchu.v'ím, Že ně-
co dělá. Ani se mne nedotkne.
Mrazí mě v ádech. Nevím, co se
děje, ale je to vzrušující. "Hotovo'..
oznámí, ,,ode dneška nekouříte...
Used.á do křesla a dď si mě nevší-
má. Auďence skončila.

Žumpička
Podruhé jsem se připraviia lépe.
Zavo|ala jsem pi1tdlyfi' jíž zá-
zračný lékai r,yléčil dusi1Ť kďel.

ukréjinský doktor Prokopjuk pÚ dokáže vstoupit do pacientovy htaw'.
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se na mě zlobí. vysvěduji' že jsem

rydržela nekouřit jen do večera.
,,Moje léčba vydržela' n eýy,,' zA\Ť-
čí. oPět nerozumím' musím se
zeptat, co líkď. Celé sezení je
o znejišéování pacienta. osudrrou
chybu udělá' kdl mi sdělí' že
mám za}rnělou ledvinu. Kdý
vám někdo řel.:ne' že máte lcatší
nohu, pošlete ho nékam rovnou.
Jelže kdý PouMže na .vŤitřní

orgány, většina lidí se lyděsí k sml.
ti. Kdo z nás může s jistotou plo-
l ásit, že ie v pořádku? Že nemá
ztučnělá játra nebo po člml(cí?AÍ\ět
slinivky? S Dolgušinem se pohá-
dám a chci zpátky peníze. Ledviny
mám v pořádku. Cou.vá.

"'esdi ďlcete přestat koulit,
musíteboiovat. já to za vás neudě-
lám,.. muÍúá. ,,Musíte sarna chfit..

,,K čemu mi tedy iste !Y?.. ptám
se. Neodpoú' Přetrhne přede
mnou nit a tvrdí, že tím Ioztrbl
mou ávislost na cigaretích. NevF-
šlo to s ledvinami, zkouší duši.
T1Ťdí mi že isem na dně. To stači-
lo, vysvětlím doktorovi" že na dně
je on, a odcházím. Peníze isem
zpátky nedostala.

Prokopjuk se mnou zopakuje
celou pťoceduru. Ptám se, co mám
dělat, až večer dostanu na cigareíl
chué' ,,Nedosfunete,.. uiišfuje mě.
Nechává mě sedět na s edake ame
dovnid další Hienty. Postarší pán
se ka,jícně PřiznáÝá, Že si zakoďil

tomilá' asi padesátiletá dáma' od
dětsM nepozřela raiče. Teďjí léka.
ň naoÍdino.lrali zeleninovou dietu
a ona si neví rad7 Přinesla si rajče.
Doktor ho vezme a zePtá se jí' kte-
ré je její nejoblíbenéjší ovoce.

,,Hruška,.. líesne nechápavě
dáma. Doktor pohovoří s rajče-
tem. ,,To rajče a všechna ostatní
rajčata teď chutnaií ,jako hruška.
zkuste to.., Paní váhá. ,,No, berte,..
pobízí ji jemně. DáÍna sí vezme
rajče a usmívá se na doktora stej.
ně, jako se u$Iíváme na neškodné
a Íoztomilé blíznř Do rajčete
kousne spíš ze zdvoříosti, kapes-
ník Pohotoýě v ruce. oči se jí roz-
šíří úďvem. ,,co ie to?.. pá se dok-
tor. "Hruška'.. říká dáma.

Tak to jde d'á1. zažíiu i doktorův
zjerný neúspěch' N4ladého muže
se mu nepodďí přesvědčit' že mu
cigareta nechutná. Nechce dpnout
nechce se loučit s kamarádkou.
Kdý odejde' ptám se doktora' iest.
li vyléčí i toholíe. ,,Ale arro, jen to
bude wat trochu déle...

Doktor Prokopiuk mi řiká' ž€
s lidmi mluví o jejich potížích.
S jejich podvědomím, s je,jich duší.
samozřejmě v tom hÍají roli i změ-
ny ene!8re.

Ale nejdůležitějšíje s lidmi mlu.
vit. Za léčiteli chodí to1ik lidí Pro-
to, že Íoužípo tajeýIsBi'. Po záEta-
ku. A ceý zázrak spočívá v tom' že
se najde úzkost a fiseň, která člo.

bych, naúc bych v1padal jako
chrv?stoun. Ne, asi deset procent
Jidí se nel{éčí...Musí být lidé
nějak zvlášépřipraven! kdý k vim
přicházejí? ''Hoclně z nich' a m1s-
lím' že .v7 také' přijde jenom ze
zÝědavosti. To mi stačí. 1 v tom ie
kousíček chuti to dokázat'..

Doktor Prokopjuk mi vypráú
o své cestě z tJkrajiny do Cech.
TlŤdí o sobě, že je asi jediný spo-
kojený dokol u nás. Má řádnou
zkoušku z psychologie. Konec foz-
hovoru, zpád<y do práce.

,'Zapalte si!.. přikáže mi'
,,Ještě jeclnu?.. díím se'
,,Ne, poslední. Zapalte si posled-

ní!.. DělÁm' co mí přikaalje' ale ie
to oPravdu dost těžké. "Žumpa.
Vůbec vám to nechutná... svatá
pravda, ale nevzdám se přece tak
snadno. Vydrám do půJky cigate-
ty' Pak už ýoženě škemrám'
abych ji směIa típnout. "Deite
kamarádce pusinku na rozlouče-
nou,.. říkrá dokor' s radostí. Na
nekuřáct!'í dostávám lok áruku.
Mohu kdykoliv molt piijít' kdy-
koliv volat. Ještě .Vysvědčení a lou-
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číme se. Aé už je ze mě kuřát či
nikoliY, cítírn se skvěle.

Reklamace
K recidivě došlo jak p o zalkáváni
Dolgušinem' tak po zař&ávárrí
Prokopjúem. Deváú večemí by-
la znovrr osudná. Volám Dolguši-
novi. ,'vy iste nechtěla pŤestat,..
křičí na mě do telefonu' ''viděl
jsem vám to na očích' že iste ne-
chtěla' Třicet minut iste mě oklá.
da1a o čas. Molrl tu být někdo' kdo
se lTléčit chtěl... za ty peníze jsem
tam mohla sedět i déle. Hned mu
to taLT ř&ám. ''znám Ldi' ktetí
tolrle dělají í za dva tisíce,.. zuří
doktor. 'znám lidi, keří to dělaií
za šest set,.. ohrazuji se.

,,Nejsme na tráš6.. křičí dokor.
Pak se ozve obvy'klá otázka: 'Co
ode mě chcete?.. Po hádce a průta-
zlch, v nichž se mu téměř oÍnlou-
vám' že obtěžuji, si doÍnluvíme
další sezení. Prokopjut na mo;.e
sdělení, že opět kouřím, reaguje:
,']á úm. Takpřijdte bned...Nemo-
hu, donlouváme si tedy nejbližší
moŽný teÍmín' Doktor Dolgušin

po třech mésících abstinence.
Dokor ho chválí, pochvala je tu
ostafuě slyšď dost často. RifuáI se
opakuie, Pán svou žumpičku do-
koulit nechce. ,,za měsíc se sejde.
me a q'pijeme si káú&u. Bez ciga.
rcty!.. loučí se doktoI. Přijde roz.

věka Žene do bolesti, do ávislosti.
Dolgušin působí autoÍitou, P!o-
kopjuk laskavosú. Každý další zaří.
kívač bude rnít svou metodu.

Áni autorita, ani laskavost na mě
nezapůsobily.

ALternetivní medicína nabíŽíširokou škáLu přístupu k pacientovi


