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Na návštěvu k Novému Městu nad Metují jsem se velice
těši|' protože květnová přednáška JarmiIy Habrové v sále
naší redakce pro mě byla životním zážitkem. Na místo,
kde roste světelný kořen, jsem vyrazi| v neděli dopo|ed-
ne. Netušiljsem, že vedle mnoha radostných poznatků
mě čeká jedno nečekané životní zk|amání.

poIožiIi otázku: ,,Když budeme dodržovat
všechny pokyny včetně používání pre.
parátů na oživení půdy, bude produkce
představovat v dostatečné míře výživu
odpovídající době a duchu?,' RudoIf Stei.
ner vědě|, že v případě světe|ného kořene
se nejedná o pouhou rostlinu. Pod|e něj

ie nosite|em vznešené duchovnI V tomto
případě venušské bytosti.

Ve střední Evropě jej v té době nikdo
nepěstoval. Ještě toho roku odje| za
Steinerem do Dornachu Waschmuthův
bratr Wolfgang a odtud se, vyzbrojen
antroposofovými instrukcemi, vydaI do
Číny. KdyŽ se vráti|, přivez| dva exem-
p|áře, které by|y vysazeny u coetheana
v Dornachu. Toho se už Rudo|fSteiner

Schopnost ukládat světelný éter je bytostně spjata s puzením rostlin vrŮstat zásobním
kořenem do hloubky, V případě jamu čínského to mohou být až dva metry, což znamená

pro pěstitele docela obtížnou sklizeň. V Cíně tento problém někdy řeší tím, že nechávají
kořen růst do vzduchu, Bedna pro pěstování světelného kořeneje praktickým vynálezem

Ralfa Róssnera; vlevo v náčrtku, který nam zůstane v redakci jako významný vzpomínkový
arteJakt na květnovou přednášku, vpravo ve skutečnosti na Habrovic pozemku,

Malou mají tři roky, tu velkou vzadu o rok méně,

nedočka|. Na další osudy světeIného
kořene pak doh|ížeIa holandská |ékařka
|ta Wegman, která společně s ním stá|a
u zrodu anthroposofické medicíny.
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Jarmi|a Habrová se pěstování světe|ného
kořene věnuje od roku 2010.Životní
inspiracíjí přitom by| zřejmě jeho nejzná.
mější současný pěstite|, německý badateI
Ra|f Róssner z A|tdorfu. Če|eďjamů nese
od roku 1753 Linného velice hrdý název
Dioscorea, který získaIa na počest sIavného
antického botanika Pedania Dioscori-

]eden z účastníků květnové přednóšky

Jarmily Habrové v naší střešovické redakci
se z novinového člónku dozvídá, že světelný
kořen si už před lety oblíbil Usain Bolt a že
jej považuje za jeden z dŮvodů svých feno.
m en ó l n ích sp ri nterský ch sch o p n ostí,

rvnI co mi na Jarmi|e Habrové
přiš|o okamžitě nápadné, by|y
její rozzáiené oči a úsměv. Brzy
jsem pochopil , že je to stav duše.

Druhé, co mě nadch|o, by| dia|ekt; stejný,
jakým mIuvil batňovický |éčite| Josef
Prouza.

Na její přednášce v naší redakci jsem
dosta| pozvánI abych navštíviI jejich poze-
mek v Bohus|avicích u Nového Města nad
Metují, což jsemzapár týdnů udě|a|.,,Mě'
|o by se podařit, aby v Evropě zdomácně|a
Dioscorea batatas. Moh|y by se jí nahradit
brambory jako hIavní potravina. Jinak se
materia|ismus překonat nedál, Tyto věty
už asi znáte. Prones| je Rudolf Steiner na
konci svého Iegendárního zemědělského
kurzu, který vyvrcholi| 17. června 1924 na
panství Koberwitz ve SIezsku. Myšlenku
pěscovat ve středoevropských podmín.
kách rost|inu tehdy takřka neznámou,
s názvem světe|ný kořen, vys|oviI poté,
co mu 'lohanna von Keyser|ingk spo|ečně
s badate|em cúntherem Waschmuthem
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ldeólní ochranu před slimóky poskytnou

mladým sazenicím kořene měděné kroužky.

da, jehož dí|o De matería medica vyš|o

z poznatků okruhu P|atónovy akademie.
Renesančnímu světu zprostředkovaI
antické dílo Pietro Andrea Mattio|i ve

svém s|avném Herbáři, kterýz Dioscorida
vychází. Jeho českým přek|adatelem byl

Tadeáš Hájek zH!ýku, dvorní arbíter ele.

gantiarum na dvoře Rudo|fa ||., který stál

u zkoušek všech alchymistů, ucházejících
se o panovníkovu přízeň. V rozsáh|ých cí-
sařových sbírkách určitě vidě| i VoynichŮv

rukopis' snad práci františkánského mni-
cha Rogera Bacona, který prý mě| obsahy
některých svých dě| čerpat z,,atlantských
vzpomínek,.. 7ajímavým důkazem pro to

má být |atinská věta A mihí daba maltas
portas, Dal jsi mi mnoho bran, a vyobra'
zení rost|iny mimořádně podobné jamu

čínskému.

První bedna, ve které začala Jarmi|a Ha-

brová kořen pěstovat, by|a vysoká 60 cen-
timetrů. Vrchních deset centimetrů tvoří
zemina, pod níje pět centimetrů s|ámy

a h|avní část objemu představuje písek.

U metr vysoké bedny se o pět centimetrů
zvýší obě horní vrstvy a spodní část opět
vyp|ňuje písek. První kořeny vypěstovali
v ma|é bedně a největší by| dlouhý skoro
sedmdesát centimetrů. Zajímavou zku'
šenost získa|i při jeho úpravě:,,Pokud se
kořen vaří V nerezu, |ehce páchne, zatímco
z keramického nádobí nemá Žádnou
pachuť a chutná skvě|e],

Červnové rašící výhonky světelného kořene.

Skvěté podmínky ve ,,světelné bedně,, se dají využít pro předpěstování jiných sazenc'

Jan Habr se světelným kořenem,

který si oblíbil a dělá si ho ,'na lou.
pačku.,. Pochvaluje si, že i v malých
dávkách zasytí,

Tradiční čínska medícina zná
účinky světelného kořene, bota-
nicky jamu čínského (Dioscorea

batatas), pří chronické únavě,

neurastenii a snížené imunitě,

Dlouhé hlízy stímulují endokrinní
a imunitní sytém, Junkci ledvin při
častém močení a pomočovaní, léčí

kožní poruchy a inJekce.

univerzá|ních rost|in. ]an Habr mi
potvrdiI naše poznacky:,,Někteří
autoři uvádějí, že nejúčinnější je

kořen, a|e podIe mojí zkušenosti
|ze velmi úspěšně používat i květy

Zahrada manže|ů Habrových je zv|áštním
rájem na Zemi. Ved|e beden a sk|eníků,

v nichž raší výhonky kořene, v ní pěstují

desítky da|ších druhů |éčivých by|in,

pokud se tak ovšem světelný kořen dá
nazvat. Stojí za tím namáhavá práce,

i proto, že používajídoce|a těŽké mosazné
nástroje od S|ávka Pope|ky' Podle Rudo|fa

Steinera právě taco s|itina negativně ne.

ovlivňuje sadbu. Kromě světelného kořene
mě nadch|a po|e s echinaceou, botanicky
třapatkou nachovou, indiánskou |éčivou

by|inou, kterou vyzdvihujeme v knize Svět
přírodních antibiotik jakojednu z téměř

Nak|ádám |e do vodky nebo slivov|ce'

Nasypu je aspoň do pů|ky láhve, za|iju

dop|na a dva týdny mírně procřepávám.

Chutná to pak podobně jako fernet,

ovšem tinkturu uŽívám s mírou, tak tři
čajové |žičky denně. Když dojde ke konci
podzimu na kořen, nakrájím ho asi na

deseticentimetrové kousky a maceruji
podobným způsobeml, Napos|edy by|

nemocný v roce 1982.

JarmiIu Habrovou doved| světe|ný kořen

na spirituá|ní cestu. S oh|edem na tuto

rost|inu mi to připadá piíznačné,7a
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]armila Habrová
ukazuje průřez

křehkým světel.
ným kořenem.

Řezné ptochy mají
stále sněhobílou

barvu, což do.
kazuje, že v nich

neprobíhó oxida.
ce, což je velmi

důležité z hlediska
našeho hospoda'

ření s ionty.

součást svojí osobní transformace pova.
žuje i chození po žhavém uhl| z něhož
má zajímavou vzpomínku na čtenářům
REcENERAcE dobře známou osobnost:
,,Před třemi |ety jsem by|a na setkání
vJindřichovicích, kde s námi chodiI oo
žhavém uh|í iJaros|av Dušek. Vyh|éd|a
jsem si okamžik, kdy mi nepřipada|o to|ik
žhavé' spíš jakoby zavad|é, a chysta|a se na
něj vstoupit..|emu a|e naopak přiš|o má|o
řeřavé, tak přede mě hodil čerstvé, ať prý
jdu po pěkně rozžhaveném.,.

Vyprávě|a mi také o svých zážitcích
z meditací, kdy se napojova|i na svět
much, nebo z ho|otropního dýchání.
UvědomiIjsem si už poněko|ikáté v životá
že začít (anebo pokračovat) |ze v|astně
kdykoli. 7auja|a mě ijejí úvaha o tom, že
je a|ergická na moučkový cukr. Říkala, že
jsou v něm přebývající |átky. Mám dojem,
že stej né,,přeb ývqící |átky,,, pokud bych
to mě| tak nazvat, jsou v každém druhu
průmyslově zpracovaného cukru'

Když miJarmi|a Habrová řekla, že pra-
covala u České pošty, vzpomně| jsem si
samozřejmě na Pav|a Váňu. Manže| se
jako ško|ník stara| o,iednu z místních ško|'
Pozemek si pořídiIi před deseti |ety a pak
na něm chtě|i vybudovat sušárnu ovoce
a zeleniny. Obec to a|e nedovoli|a. Ročně
zpracují stovky ki|ogramů jab|ek, hodně
zmoštuj| něco dají na pá|ení, část rozdají.

Pozorně jsem pos|ouchaI jejich rodinný
příběh' Dcera Hana vystudova|a tropické
lesnictví v Brně a stará se o reforestaci
na ostrově Sokotra, který |eží ve stejno'
jmenném souostroví, které se rozk|ádá
v b|ízkosti Afrického rohu a je součástí
Jemenské republiky. Jejich syn Jonáš je
psycho|og aži)ev Praze. Doufám, že se
s ním v REGENERAC| brzy setkáme. Letos
vysadili poprvé ša|věj hispánskou, jejímiž
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pIody jsou dnes popu|árnísemínka chia.
Jak jsem to na jejich pozemku pozoroval,
jsem si jistý že se jí bude vést stejně dobře
jako v Mexiku, odkud pochází.

Na významném vánočním setkání
v roce 1923 řekl Rudo|f Steiner: ,,Esoterika
nám v budoucnu nesmí chybět ani při
těch nejběžnějších úkonech], Esoterické,
jakkoIi to s|ovo současnost zprofanova|a,
prožíváme, aniž to tušíme. Steiner označi|
za skutečně esoterický projev našeho or.
ganismu, trávení:,,Potraviny se v ža|udku
a střevě rozpouštějí na ma|é stavební ka.
meny. Při průchodu střevní stěnou jakoby
rozkvéta1í, jinými s|ovy zásahem lidského
Jápiecháze1í do duchovního stavu, aby
poté by|y opět zhutněny do podoby
lidských bílkovin, tuků a sacharidů. V tom
spočívá spojení, které č|ověk udržuje se
svým prostředím přes |átkovou výměnul.

Světe|ný kořen vytváří zce|a nový a ve|-
mi dů|ežitý fyzio|ogický prvek pro č|ověka
v proudu jeho spirituá|ního vývoje. Díky
němu může ve svém trojrozměrném
prostředí, do kterého je Vetknut, lépe

přijímat a chápat Logos',,Světe|ný éter se
pro lidi v budoucnu stane nepostrada-
te|ným. Bude stále obtížnější přijímat ho
v dostatečném mnoŽství prostřednictvín
smys|ů, a proto potřebujeme tuto rost|in
vhodnou k jíd|ui,vysvět|il Rudolf Steiner
význam světe|ného kořene.,,PoŘud se na
světe|ný kořen budu dívat pouzejako na
botanický druh rodu Dioscorea,zredukuj
ho na fyzické tělo a nepochopím jeho
vIastní duchovní bytostné jádroJ,

F' t- vĚ*{
A to zklamání? Když mi by|o skoro deset,
dáva|i v te|evizi poprvé seriá| F. L. Věk'
Dodneška si pamatuju svoje vnitřní na|a-
děnI se kterým jsem se ce|ou nedě|i těši|
nato, až v osm začne. odma|a jsem touži
podívat se do Dobrušky a při repríze, na
kterou jsem pak čeka| dvacet |et, jsem si
všechny detaiIy naprosto jasně vybavova|,
samozřejmě včetně loubeného náměstí.
Kdyžjsem se 5 tím při odjezdu Habrovým
svěři|, dozvědě| jsem se, že můj mi|ovaný
seriál se toči| v Novém Městě nad Metují.
Projíždě| jsem tam předtím náměstím,
připadalo mi nějak povědomé, a|e nijak
jsem po tom nepátra|. Dobruška musí
být ještě krásnější, těšil jsem se. Bohuže|
neby|a. Na tamním náměstí mě čeka-
|o jedno z mých největších životních
zk|amání. Dům u F. L. Věka, vzadu jakýsi
rodný domek, kam jsem radši ani neše|,
ko|em náměstí žádná podloubí a za ním
pane|áky jako v ĎábIicích. Připada| jsem
si jako k|uk, kterému seberou ob|íbené
hračky. Naštěstíjsem s sebou v této
temné Životníchví|i mě| od Habrových
přiměřenou zásobu světe|ného kořene.

PřipravilJiří KUcHAR

Jarmila a Jan
Habrovi jsou
spolu čtyřicet
Iet, Znám
nemnoho
dvojic, které
jsou spolu tak
dlouho, ale
žódnou, jako
jsou tihle dva.


