
a.hránci, nebo kouzďníci?
Před časem jsme psa|i o ukrajinském

psychologovi ROSTISLAVU
PRoKoPJuKovI, který odnaučí kouřit'

a exgyneko!ogovi a v'ýrobci ústní vody
proti paradontóze MUDr. JtRIM LANDov|.

l| €zilím se jejich jInéno obje!ilo
IYli vjiných časopisech či televi.
/ i(h'  MJjíPr. lvdu l i .  L leří př 'pou(
lčil. Žc lrchr.lňuii liLlské lJr.lvi]
Nóbo naopak isoú, jak naznačuj í (i
druzí, jen obyčejnými kouze1niky'
kteří ze svých dúvěřivých klien-
tů tahaií peníze a s pomocí médií
oblbuji veřejnost?

san(e p]o kuřáky
Říká. Že vás odnaučí kouřil' ..sumo
zř€jmě že sc to nePodaři u všcch'
Mám ták 20'lÓ Íeklamací. A|c i (o
jc, myslím' dobré číslo'..usmivá
s€ DsvchoIoe RostisIav ProkoDiuk'
o 

.aoirou 
nžtaau no nepriprŇita

ani nedávná reportáž televize Nova'
v Ííž se během lestu odnaučilo kou
řit mizivé procento osob. ''A|e já
všem svým klientům od začálku
říkám. že mám šalci odMuěitje-

nom ty' kteři to doopravdy chtč.
ií'.. bráni se psycho|o8 a (vrdí' že
lc lcv ize vybra la skupinku vc lmi
nckorcklnč- Tčch. klcří sc chlč|i
Zbtlvil svého z|ozvyku. v ní by1o
nlinimum'..Vy znále někoho' koho
orrravdu odnaučil.].. zeplal se nás
zamulilÝ kuřák JÁt{ KRA|JS. kte
ry ivérá)neho psycho|oga pnritll
pred.ísem \c \ !ť u lk \h l 'w oL l .
pověd zněl.lkhdně' Hned něko]ik
členů náší redakce včctnč mě se
slab nckuřiky v monlcnlě'kdy na
vštívili Rostislava Prokopjukí. Po
nás lam Z.lmířila i řada osobností'
kteÍejsme si b€z u upjIL'né cig.lr €
!v nedokázali Dředstavit' !řeba he'
,iřka J|ň|t|A 60HDAL0VÁ' .,Kdysi
u něj byla i má dceÍa' Má už roky
zvláštní pÍoblém - nemůže pořádně
sDát. celé noci DÍoMi. stačí ij dvě
tii hodinky spáitu denně' 1. jsme

zkusi l i  PÍ'kopjuka. NeJupJdlo ro
s'c€. a|e musim ocenit' žc ačkoliv
u něj bylu opakované' n€vza|siod
ni penize. Asi píoto. Že Ji ani on
nedokriza] pomoc i'.. svěřila se n''m
další herečka" kteÍá si nepřála být
jmenována.
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