Nìkteøí lidé øíkají: Mléko je pøece ideálním zdrojem vápníku.
A odkud se dá získat lepí bílkovina ne z mléka?
V USA má osteoporózu pøiblinì 15-20
miliónù lidí.33 Osteoporóza je nemoc zpùsobovaná mimo jiné ztrátou vápníku z
kostí, výsledkem jsou velmi slabé, køehké
kosti. Lidé s osteoporózou mohou utrpìt
zlomeninu i v pøípadì drobného úrazu,
kdy by normálnì k pokození kosti vùbec
nedolo. Mùe u nich dokonce docházet
ke spontánním zlomeninám  napøíklad
zlomeninì krèku kyèelní kosti, kdy pouze
vstanou z køesla. Osteoporóza se nejèastìji vyskytuje v bohatých západních zemích (vèetnì ÈR). Její léèba stojí pouze
v USA ètyøi miliardy dolarù roènì.34
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V zemích, kde se konzumuje málo (nebo vùbec ádné) maso a mléèné výrobky,
je výskyt osteoporózy mnohem nií.35
Studie toti ukázaly, e mléèné výrobky
rozvoji osteoporózy nezabrání.36
Nemìlo by proto být pro nás pøekvapením, e i pøes vysoký pøíjem vápníku
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TAKÉ MÁTE
SLABÉ KOSTI?

poradna zdravé výivy  mýty a omyly
zdraví a nemoc  pøírodní léèebné prostøedky
ivotní styl  ekologie  dìti a rodièe
vztahy a komunikace  duchovní zamylení
produkty a recepty  pøednáky a semináøe

Osteoporóza
je nejbìnìjí
v tìch zemích,
kde se konzumují
nejvìtí mnoství
mléèných výrobkù.
Její hlavní pøíèinou
je toti pøíli mnoho
bílkovin ve stravì,
nikoliv málo vápníku.
z mléèných výrobkù (které jsou na vápník
bohaté), zpùsobuje osteoporóza roènì napø. v USA 1,3 miliónu zlomenin u lidí
starích 45 let.34,37
Protoe tyto skuteènosti jsou v protikladu k tomu, v èem jsme vichni vyrùstali, zamysleme se nad fakty jetì jednou:
V zemích tøetího svìta, kde se mléko
bìnì nekonzumuje, je osteoporóza vzácnou nemocí. V rozporu s tím, èemu jsme
se mnozí uèili, je osteoporóza nejbìnìjí
v tìch zemích, kde se konzumují nejvìtí
mnoství mléèných výrobkù.38
Jak je moné, e vysoká spotøeba
mléèných výrobkù, která by pøed osteoporózou mìla chránit, nepøináí tìm, kteøí tato velká mnoství mléèných výrobkù
konzumují, valný prospìch? Existuje pro
to nìkolik moných dùvodù.

BÍLKOVINY A KOSTI
I kdy platí, e denní pøíjem vápníku je
dùleitý, poèetné studie jasnì ukázaly, e
hlavní pøíèinou osteoporózy je pøíli mnoho bílkovin ve stravì, nikoliv pøíli málo
vápníku ve stravì.39 Proè?
Pøíli mnoho bílkovin zpùsobí nadbytek
vodíkových iontù v krvi, co zvýí hladinu
kyselin v krvi. Protoe vysoká kyselost krve mùe být nebezpeèná, tìlo tuto kyselost
neutralizuje tím, e pouívá vápník z kostí.
Výsledné odpadní produkty, vèetnì vápníku, jsou pak vyluèovány do moèi.39
Dr. T. Colin Campbell, známý vìdec a
profesor biochemie výivy na Cornellovì
univerzitì v New Yorku, tento mechanismus vysvìtluje takto:
Kdy tìlo metabolizuje více (ivoèiných) bílkovin, ne potøebuje, vytváøejí se
kyseliny na základì síry. K neutralizaci
tìchto kyselin vyuívá tìlo zásob vápníku.
A tak se vápník, místo toho, aby byl vyuit k budování kostí, vyluèuje do moèi.40
Studie provádìná na Institutu pro dìtskou výivu v nìmeckém Dortmundu závìry dr. Campbella potvrzuje. V této studii výzkumníci zjistili, e kdy pokusné
osoby pøely z lakto-ovo-vegetariánské
stravy na stravu, která obsahovala více ivoèiných bílkovin, jejich hladina kyselin
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v krvi stoupla  a stoupaly i ztráty vápníku!40 Vìdci té hlásili, e èím vyí byly
hladiny ivoèiných bílkovin, tím dramatiètìjí byly ztráty vápníku.41

PØELOMOVÁ NOVINKA
V dalím prùzkumu studovali vìdci bìhem desetiletého období 85 180 en a zjistili, e nadbytek bílkovin vskutku zvyoval
riziko zlomeniny pøedloktí v dùsledku
drobných traumatizujících pøíhod.42
V této studii mìly eny, které konzumovaly 95 g (anebo více) bílkovin dennì
(v porovnání s enami, které konzumovaly ménì ne 68 g bílkovin dennì) 1,23x
zvýené riziko zlomeniny pøedloktí.42
Vìdci rovnì zjistili, e u tìch en, které konzumovaly vyí mnoství bílkovin
nejen v dospìlosti, ale i v období dospívání, bylo riziko zlomeniny pøedloktí významnì zvýeno, a to o 44%.42
Takové zvýení rizika zlomenin bylo
pozorováno u bílkovin pocházejících z ivoèiných zdrojù, pøi zvýené spotøebì
rostlinných bílkovin ke zvyování rizika
nedocházelo.42 Ani konzumování 90 gramù sójové bílkoviny dennì nepùsobilo
(podle jedné studie) ztráty vápníku z kostí.43 V pøípadì takto vysokého pøíjmu ivoèiných bílkovin vak bylo ukázáno, e
dochází k jednoznaèným a mìøitelným
ztrátám vápníku.
Z pohledu závìrù tìchto i dalích studií
si moná mnozí dìláme pøíli mnoho starostí se zajitìním dostatku bílkovin. Jak
vak tato nadmìrná obava z nedostatku
bílkovin vlastnì vznikla?

ÈEHO JE MOC, TOHO JE PØÍLI
Rané odhady potøeby bílkovin u malých dìtí byly znaènì nadsazené. Mezi lety 1948 a 1974 se odhady potøeby bílkovin sníily asi o dvì tøetiny, z více ne
3 gramù na kilogram (g/kg) tìlesné váhy
na nìco málo pøes 1 g/kg tìlesné váhy.44
Problém obav z nedostatku bílkovin
jetì násobil fakt, e po celá léta øada odborníkù pokládala rostlinné bílkoviny za
bílkoviny nií kvality (v porovnání s bílkovinami ivoèinými).
Dnes je vak obecnì známo, e konzumování dvou rostlinných bílkovin pøi jednom jídle nebo pøi dvou rùzných jídlech
tého dne napomáhá rùstu více ne konzumování jediné ivoèiné bílkoviny.45
Dnení doporuèená denní dávka bílkovin je pro dospìlého pouze 0,8 g/kg tìlesné váhy46  a to zahrnuje velký bezpeènostní 25% poltáø pro individuální rozdíly. Doporuèená denní dávka byla navíc
kvùli zjednoduení výpoètù zaokrouhlena
z 0,75 g/kg na 0,8 g/kg.
Nìkteré studie pøitom ukázaly, e ji
mnoství bílkovin v pásmu 0,5 g/kg a
0,6 g/kg staèí k pokrytí potøeb vìtiny dospìlých.47

Podle National Research Council je
prùmìrný denní doporuèený pøíjem energie pro mue ve vìku 25 a 50 let pøi váze 79 kilogramù 2 900 kalorií dennì.
Takový mu, podle doporuèených denních dávek bílkovin, potøebuje tedy dennì
pouze 63,2 gramù bílkovin (0,8 g/kg x
79 kg). To znamená, e kalorie z bílkovin
tvoøí ménì ne 9% jeho celkového doporuèeného denního pøíjmu kalorií.
Je zøejmé, e vegetarián nemá ádný
problém s tím, aby této potøebì vyhovìl!
Nedávný prùzkum ukázal, e ná bìný
strávník konzumuje ve formì bílkovin asi
14-18% pøijatých kalorií (asi 110 gramù
dennì)48, tedy mnohem více, ne je doporuèený denní pøíjem! A hlavním zdrojem
tìchto bílkovin jsou bílkoviny ivoèiného
pùvodu. Èím vyí je pøíjem ivoèiných
bílkovin, tím více vápníku je vyplavováno
z kostí.

NÌCO MÁLO O BÓRU
Dalím dùvodem, proè velká spotøeba
mléèných výrobkù nechrání pøed osteoporózou, je, e mléko, maso a vejce jsou
patnými zdroji bóru.
Bór mùe být dùleitým prvkem prevence osteoporózy, protoe brání ztrátám
vápníku z tìla a mùe hrát i roli pøi upravování hladiny estrogenu, hormonu, který
má zpìtnì vliv na kostní metabolismus.49
Kde mùeme bór naleznout? Dobrými
zdroji bóru jsou zelená listova zelenina,
ovoce, obiloviny a oøechy.

TEST KYSELOSTI
Problém s nadbytkem bílkovin dále násobí fakt, e ivoèiné bílkoviny se od rostlinných bílkovin lií jak v mnoství, tak ve
sloení.
Bílkoviny jsou tvoøeny rùznými kombinacemi asi dvaceti rozdílných stavebních
blokù, kterým se øíká aminokyseliny. Dvì
z tìchto dvaceti aminokyselin, methionin
a cystein, obsahují síru.
V tìle síra oxiduje, tedy mìní se na síran a poté se spojuje s vápníkem a vytváøí
síran vápenatý, který je vyluèován ledvinami. Je zøejmé, e celý tento proces má vyluhovací úèinek na vápník nalézající se
v kostech50  co mùe vést k osteoporóze.

BÍLKOVINNÝ PRÙBOJNÍK
Potraviny ivoèiného pùvodu obvykle
obsahují asi tøikrát více bílkovin ne potraviny rostlinného pùvodu  a mají relativnì
vyí obsah síry. V mase je asi dvakrát více methioninu ne v obilovinách (a pìtkrát více ne v lutìninách).51,52
I kdy relativní obsah sirnatých aminokyselin v obilovinách je obdobný jeho obsahu ve vìtinì potravin ivoèiného pùvodu, výzkum ukazuje, e potraviny rostlinného pùvodu obecnì ménì pøispívají
k vyluèování vápníku moèí.53

NEBUÏ MOUDRÝ SÁM U SEBE, BOJ
SE HOSPODINA, OD ZLÉHO SE ODVRA. TO DÁ TVÉMU TÌLU ZDRAVÍ
A SVÌEST TVÝM KOSTEM.
PØÍSLOVÍ 3,7-8
Vìtinou platí, e strava zaloená na
mase produkuje více kyselin ne strava zaloená na rostlinných potravinách.54 A,
nikterak pøekvapivì, lakto-ovo-vegetariánská strava produkuje více kyselin ne veganská strava.54 Strava, která obsahuje ivoèiné potraviny, má tedy sklon zpùsobovat vìtí ztráty vápníku a zvyovat riziko
osteoporózy.

ÁDNÉ CAVYKY!
Obecnì platí, e kadý navíc zkonzumovaný gram bílkovin znamená zvýení
ztrát vápníku asi o 1 mg.55 Jedna studie
zjistila, e zvýením spotøeby ivoèiných
bílkovin se pìtkrát zvýila hladina kyselin
v krvi!55 A to znamená ztrátu vápníku
z kostí a ze zubù.
Zajímavé je, e ve ètyøiatøiceti studiích
provedených v estnácti zemích bylo konzumování ivoèiné bílkoviny ve vztahu ke
zlomeninì kyèelního krèku.56
Pomìr mnoství vápníku ku mnoství
bílkovin ve stravì mùe být nejlepím indikátorem zdraví kostí, dùleitìjím ne celkový pøíjem vápníku.57 Nií pøíjem bílkovin pravdìpodobnì sníí potøebu vápníku
a napomùe zlepení zdraví kostí.
Kdy kosti pøi vysoké kyselosti krve
ztrácejí vápník, tìlo jej nenahrazuje vstøebáváním velkého mnoství vápníku z novì
konzumované potravy.58 A tak, pokud je
pøíjem bílkovin vysoký, hladina vápníku
v kostech trpí  v dùsledku jeho vyluèování pro udrení rovnováhy.

NEÚPLNÝ PØÍBÌH
Mùe to být okující pro ty, kteøí si
vdycky mysleli, e jen ivoèiné bílkoviny
jsou kompletní plnohodnotné bílkoviny,
tedy bílkoviny hodnotnìjí ne rostlinné

bílkoviny. Pravdou je, e vekeré rostlinné
bílkoviny jsou plnohodnotnými bílkovinami, protoe poskytují vechny esenciální
(nepostradatelné) aminokyseliny potøebné
pro udrení dobrého zdraví.52,59 Mají rovnì tendenci mít ponìkud nií obsah aminokyselin s obsahem síry.60
Po celém svìtì je nedostatek bílkovin
obvykle dùsledkem nedostateèného kalorického pøíjmu, nikoliv konzumace bílkovin nízké kvality.61
Bílkoviny se hojnì vyskytují v obilovinách, zeleninì, lutìninách a oøechách, avak vìtinou v mením mnoství ne v ivoèiných potravinách. Nejúplnìjí strava
obsahuje dennì pestrou nabídku bílkovin
z rostlinných zdrojù, jako jsou lutìniny,
obiloviny, zelenina, ovoce a oøechy.
To, e rostlinná bílkovina je schopna
sama o sobì pokrýt potøebu bílkovin, bylo ukázáno napø. v Michigan State University Bread Study.62 Univerzitní studenti (ve vìku 19 a 27 let) jedli po padesát
dní stravu, která jim poskytovala 70 g bílkovin dennì, pøièem 90-95% z tìchto
bílkovin pocházelo z penièné mouky (ve
formì chleba).62 Zbývajících 5-10% bílkovin pocházelo ze zeleniny a ovoce.62 Studenti nekonzumovali ádné ivoèiné bílkoviny.
Výsledky testù ukázaly, e studenti mìli v prùmìru vyrovnanou bilanci dusíku,
co je dokladem dostateèného pøíjmu bílkovin.62
Dusíková rovnováha je rovnì udrovaná v tìch zemích, kde je základem stravy
rýe, která dodává a 75% denního kalorického pøíjmu.63

VÁPNÍK SE PØECE POÈÍTÁ...
Vysoký obsah kaseinu, který se nachází v mléce, mùe bránit vstøebávání vápníku.1 Nìkteré studie ukázaly, e vysoký
obsah vápníku v mléce brání vstøebávání
eleza.64 A podle jedné zprávy se vápník
lépe ne z mléka vstøebává pøi konzumaci
nìkterých druhù zelené listové zeleniny!65
Vekerá zelená zelenina obsahuje vápník, protoe tento je nutným prvkem ve
fotosyntéze, procesu, kterým slunce pøemìòuje sluneèní svìtlo v energii. Obecnì
platí, e èím tmaví je zelená listová zelenina, tím vìtí mnoství vápníku obsahuje.
Vìtina druhù obilovin, lutìnin, oøechù
a mnohé ovoce rovnì obsahují vápník.
A o vápník obohacená pomeranèová áva je rovnì jeho chutným zdrojem. G

Ukázka z knihy Moooove Over
Milk podávající pøehled souèasných poznatkù o moných dùsledcích konzumace kravského mléka
pro zdraví èlovìka. Vydalo nakladatelství Lets Eat!

Zelená listová zelenina, jako je
kapusta, brokolice èi èínské zelí,
jsou, co se týká vstøebatelnosti
vápníku, jeho stejnì dobrými
zdroji jako mléko.
The American Journal of Clinical
Nutrition 1990;51:656-657
Prùmìrný mu (v USA) sní dennì
o 175% více bílkovin, ne je doporuèená denní dávka, prùmìrná ena o 144% více!
Ze Zprávy Hlavního hygienika
USA o výivì a zdraví, 1988,
str. 69
Zvýení pøíjmu bílkovin o 100%
mùe znamenat a zdvojnásobení ztrát vápníku.
Journal of Nutrition
1981;111(3): 553-562
Jablko dennì?
Ovoce, zelenina, oøechy a lutìniny jsou dobrými zdroji bóru,
který napomáhá zastavení ztrát
vápníku z tìla.A Protoe mléko je
na bór chudé, a obsahuje hodnì
fosforu a bílkovin, není vhodnou
potravinou pro boj proti osteoporóze.
A: Dr. Forrest H. Nielsen,
USDA, v Nutrition Today
Jan/Feb 1988;4-7, FSAEB
Journal 1987;1:394-397
Rostlinné zdroje bílkovin dokáí
samy o sobì poskytnout dostateèná mnoství esenciálních i
neesenciálních aminokyselin, za
pøedpokladu, e zdroje bílkovin
z rostlinných produktù jsou dostateènì variabilní a e kalorický
pøíjem je dostateèný pro zajitìní dostatku energie
Vìdomé
kombinování tìchto potravin
v rámci jednoho jídla, jak doporuèuje teorie o doplòování bílkovin, je zbyteèné.
J of the American Dietetic
Association 1993;93(11)
1317-1319
První studie, která ukazovala, e
ivoèiná bílkovina dokáe zvýit
ztráty vápníku, byla publikována v roce 1930! A Jak je to moné, e o plných sedmdesát let
pozdìji o tom jetì mnoho lidí
neví?
A: Journal of Biological
Chemistry 1930;87:669
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JETÌ PROTI
OSTEOPORÓZE
Americká spoleènost pro výivu
(American Dietetic Association)
uvádí ve svém prohláení k vegetariánské stravì: Relativnì vysoké dávky vápníku  v porovnání s populacemi, které konzumují stravu s vyím zastoupením
potravin rostlinného pùvodu 
jsou doporuèovány ve snaze
kompenzovat vyplavování vápníku zpùsobované velkým pøíjmem
ivoèiných bílkovin, který je
v USA bìný.
Studie ukázaly, e vegetariáni dokáí z potravy vstøebat a udret více vápníku ne
nevegetariáni. J Am Diet Assoc 1993;
93:1317-1319.
Osteoporóza má ovem více pøíèin.
Nemusíme se soustøeïovat pouze na jednu monost. Zvýení konzumace ivoèiné
bílkoviny na dvojnásobek zdvojnásobí vy-

obsahuje hodnì bílkovin i znaèné mnoství sodíku.
Pøíjem sodíku
Dietní sùl je hlavním faktorem, který
urèuje, kolik vápníku se vylouèí  èím vyí je pøíjem soli, tím vìtí je vyluèování
vápníku moèí. Sùl je dùleitìjím urèujícím
faktorem vyluèování vápníku moèí ne
pøíjem vápníku. Dvouletá studie hustoty
kostí u 124 en po menopauze ukázala
významný pøímý vztah mezi vyluèováním
sodíku moèí a sníením hustoty kostí.
K ádnému øidnutí kostí kyèle nedocházelo, kdy denní vyluèování sodíku bylo nií ne 90 mmol (tj. 2,2 g Na). Devine s kolegy vyvodili, e mírné sníení pøíjmu soli
má na minerální hustotu kostí stejný efekt
jako zvýení pøíjmu vápníku o 900 mg.
Vitamín K
Lidé ve skupinì s nejniím pøíjmem vitamínu K mìli vyí riziko zlomeniny krèku. Riziko záviselo nepøímo úmìrnì na
konzumaci hlávkového salátu, který je
hlavním zdrojem vitamínu K. Am J Clin
Nutr 1999;69:74-9. Nurses Health
Study ukázala, e ty eny, které konzumovaly velká mnoství zeleniny s vysokým
obsahem vitamínu K (brokolice, zelí, rùièková kapusta, penát, kapusta, salát), mìly o 30% nií riziko zlomeniny krèku  a
to i kdy byl vzat v úvahu pøíjem vápníku a vitamínu D. UC
Berkeley Wellness Letter
July 1999, str. 3.
Vitamín A

Pouhé zdvojnásobení pøíjmu vitamínu A nad doporuèenou denní dávku mùe dramaticky zvýit riziko vzniku osteoporózy u en. Environmental
Nutrition 1998; 21 (No.12):
1. Ann Int Med 1998; 129:
770-78. védská studie na
422 enách ve vìku 28 a 76
let ukázala, e na kadé zvýení pøíjmu retinolu ze stravy
o 1 mg (ekvivalent 3333 mezinárodních jednotek vitamínu
A) stoupalo riziko zlomeniny
o 68%. To se rovnì ukázalo
v pokusech na zvíøatech. Beta
PØI KOMBINACI NADBYTKU BÍLKOVIN A SOkaroten obsaený v rostlinách
DÍKU JE VYLUÈOVÁNÍ VÁPNÍKU A TROJNÁtakovýto úèinek nemá. Ve
SOBNÉ. MLÉKO OBSAHUJE HODNÌ BÍLKOVIN
védsku je velký výskyt zlomeI ZNAÈNÉ MNOSTVÍ SODÍKU.
nin krèku, i kdy se zde spotøebuje velké mnoství mléka.
luèování vápníku. Vyluèování vápníku
Nìkteøí se domnívají, e roli hraje i to, e
z kostí zvyuje ovem také pøíjem sodíku.
se do mléka pøidává vitamín A.
Pøi kombinaci nadbytku bílkovin a sodíku
Nebezpeèí z nadbytku vápníku
je vyluèování vápníku a trojnásobné.
Kdy se pokouíme zvyovat pøíjem
(Messina M, Messina V, The Dietitian's
vápníku, a u mlékem nebo braním doGuide to Vegetarian Diets, str. 101,
plòkù vápníku, zvyujeme tím riziko rako106, Aspen Publication, 1996). Mléko
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Ji mírné sníení
pøíjmu soli má
na minerální hustotu
kostí stejný úèinek
jako zvýení pøíjmu
vápníku o 900 mg.
viny prostaty. Proè sniovat riziko jedné
nemoci za cenu zvyování rizika nemoci
druhé? Mìlo by existovat øeení celé situace. Osoby s vysokým pøíjmem vápníku
(2000 mg vs. 500 mg vápníku dennì)
mìly trojnásobné riziko rakoviny prostaty.
Cancer Res 1998;58:442. Vyí hladiny
vitamínu D v séru mohou vyústit ve sníení rizika rakoviny prostaty. Cancer
Epidemiol Biomark Prev 1993;2:46772 & 1996;5:212-6. Nízký pøíjem vápníku sniuje hladinu vápníku v plasmì, co
zpùsobuje vyluèování parathyroidního
hormonu, který zase pøes ledviny zvyuje
hladinu vitamínu D. Platí i opak: vysoké
hladiny vápníku ústí v nízké hladiny vitamínu D. Vitamín D zøejmì chrání proti rakovinì prostaty. Jiná studie ukázala, e
vysoký pøíjem mléka zvyoval riziko rakoviny prostaty o 50%. Cancer Causes
Control 1998;9:559.
Uivatelé vápníkových doplòkù mìli
o 20% vyí riziko vzniku ledvinových kamenù. Ann Int Med 1997;Apr.1, str.
497-504. Pacientùm, u kterých je známa
predispozice k tvorbì ledvinových kamenù obsahujících vápník, je obecnì doporuèováno, aby nebrali vápníkové doplòky.
Vápník mùe ruit vstøebávání nìkterých
minerálních látek a lékù, vèetnì fluoridu,
eleza, zinku, betablokátorù atenolol
a propanolol, salicylátù, bifosfonátù a tetracyklinù.
The
Medical
Letter
1996;38:108-9.
Pohyb
V Asii (Hongkong, Singapur, Èína)
roste výskyt zlomenin, i kdy konzumace
mléka zùstává stejná. Hlavním faktorem
tedy zøejmì není neuívání mléka.
Pravdìpodobným dùvodem je sniující se
mnoství pohybu. Proè se tedy obvykle
zabýváme spíe mléènými výrobky ne
pohybem? Dùvod je prostý: mléko èi vápníková pilulka nabízejí zdánlivì jednoduché øeení, cvièit vak ji není tak snadné.
ivotní styl
Rozdíly v ivotním stylu, vèetnì stravy, mohou zèásti nebo zcela kompenzovat
nií pøíjem vápníku u vegetariánù.
(Messina M, Messina V, The Dietitian's
Guide to Vegetarian Diets, str. 99,
Aspen Publication, 1996). G
J. A. Scharffenberg, M.D., M.P.H.

Sniuje konzumace mléka, s jeho vysokým obsahem vápníku, riziko osteoporózy?
Ve velké studii na zdravotních sestrách
(Nurses Health Study) se zdvojnásobením konzumace mléka dvakrát rostlo i riziko zlomeniny krèku (konkrétnì k tomu
docházelo pøi pøíjmu vápníku z mléka vìtím ne 350 mg). Jedná se o mnohem
vìtí studii ne nìkteré malé studie, které
podporují tvrzení, e mléko je pro prevenci osteoporózy dobré. Mnozí vìdci
v souèasné dobì pracují na studiích, které
se snaí oddìlit vliv vápníku z mléka od vlivu vápníku pøijatého odjinud.
Globálnì platí, e výskyt zlomenin
v dùsledku osteoporózy je nejvyí v populacích s vysokým pøíjmem vápníku, napø. v severní Evropì, co napovídá tomu,
e nízký pøíjem vápníku není sám o sobì
hlavním predispozièním faktorem vzniku
osteoporózy. (Messina M, Messina V,
The Dietitian's Guide to Vegetarian
Diets, str. 99, Aspen Publication, 1996)
Skupina dospívajících dívek konzumovala dennì po dobu dvanácti mìsícù
v prùmìru nejménì 1 200 mg vápníku.
Na konci roku nebyl ádný významný rozdíl mezi touto vápníkem dobøe zásobenou
skupinou a skupinou dívek, které konzumovaly v prùmìru 728 mg vápníku  a to
ani v hmotì ani v hustotì kostí. Nutr
Rev 1996;54:64-5.
Studie rizika zlomenin (Health
Professionals Follow-up Study) neukázala ádný vztah mezi pøíjmem vápníku a výskytem zlomeniny pøedpaí èi krèku u muù. J Nutr 1997;1127:1782-7.

SVÁTKY, VÁNOCE A PROSPERITA
Podle francouzského sociologa Emila Durkheima si lidé své pojetí èasu odvozují od rytmu sociálního ivota. Je tomu tak také
v podmínkách spoleènosti prosperity. Pøedevím v ní dochází
k radikálnímu rozvolnìní mnoha vazeb, jimi byl vdy v minulosti èas spoleènosti svázán s èasem pøírody.
Význam tohoto spojení potvrzovaly svátky, pøizpùsobené roèním dobám. Svátky
v symbolické rovinì propùjèovaly majestátnì plynoucímu èasu jeho posvátnost.
Svátky byly místem, v nìm ivot celé spoleènosti pøicházel do kontaktu s vyím
øádem a upravoval podle jeho impulzù své vnitøní hodinky.
Moderní spoleènost strukturalizovala tok èasu svým vlastním zpùsobem. Kostru
proívání èasu v ní tvoøí v mìøítku dne, ale také týdne a celého roku základní cyklus práce-nákup-spotøeba. Tento cyklus probíhá zcela nezávisle na støídání roèních období, vegetaèního èasu, dokonce i svìtla a tmy. Èlovìk pøitom nikdy
nepøestal být lovcem a sbìraèem. To pouze v rámci cyklu nastartovaného
spoleèností spotøeby moderní lidé postupnì vystupují jako lovci a sbìraèi penìz, lovci a sbìraèi zboí, lovci a sbìraèi záitkù. Sbìr penìz, zboí i záitkù
probíhá podle tée formule, je praví, e èas jsou peníze, a velí neustále zvyovat míru jeho vyuití. Získávání penìz, zboí a záitkù vyèerpává vekerý èas
a neponechává prostor ani pro odvìkou opozici, která vdy v minulosti ivot
lidí zásadním zpùsobem strukturalizovala, tedy pro opozici profánního a posvátného. Posvátné a profánní se dokonale promíchalo a vzniklá beztvará
smìs vyplnila rovnomìrnì èas vìnovaný práci, nákupùm i záitkùm.
V dobì práce je promísena vední rutina s participací na posvátné tvorbì
zisku a budování modly hrubého národního produktu. Èas nákupù se odvíjí
v kulisách zázraèných supermarketù, tìchto luxusních chrámù moderní doby,
z nich penìzomìnci definitivnì vyhnali kazatele. Èas sbìru záitkù si formálnì podrel sváteèní charakter, nekompromisnì ho vak zprivatizoval. Namísto
svátkù jako rekreace, tedy znovuobnovení sociálního øádu po vzoru obnovujícího se øádu pøírodního, nastoupila individuální rekreace, bìhem ní je nutno co
nejefektivnìjím zpùsobem spotøebovat nakoupené.

ivotní styl

OTÁZKY
& ODPOVÌDI

Z knihy Jana Kellera Abeceda prosperity.
Vydalo nakladatelství Doplnìk.

dokonèení na stranì 19

Sniují doplòky vápníku riziko
osteoporózy?
est a pùl roku bylo sledováno pøes
9 000 bílých Amerièanek ve vìku nad 65
let. Nebyl zjitìn ádný vztah mezi pøíjmem vápníku a rizikem zlomenin, i kdy
ty eny, které braly vápníkové doplòky,
mìly vyí riziko zlomeniny krèku a obratle. Am J Epidemiol 1997;145:926-34.
Byla vypracována studie na 426 enách ve vìku 45 a 59 let. Pøíjem vápníku z potravy se pohyboval od 223 mg do
2197 mg dennì. Tato studie nezjistila
ádný vztah mezi pøíjmem vápníku a hustotou minerálù v kostech en po pøechodu. Brit J Nutrition 1997;78:65-72.
Neexistují ádné pevné dùkazy, e
braní vápníkových doplòkù skuteènì sniuje riziko zlomenin a je diskutabilní, zda
lze zvýit hustotu kostí dospívajících zvýeným pøíjmem vápníku, podle shrnutí situace, které bylo zveøejnìno v èasopise
Nutrition Review. Nutr Rev 1990;48:27.

ÈAS NÁKUPÙ SE ODVÍJÍ V KULISÁCH ZÁZRAÈNÝCH SUPERMARKETÙ,
TÌCHTO LUXUSNÍCH CHRÁMÙ MODERNÍ DOBY, Z NICH PENÌZOMÌNCI
DEFINITIVNÌ VYHNALI KAZATELE.
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Strava matek
a alergie u dìtí
Kojíte-li a pøitom milujete hamburgery,
chleba namazaný na prst tlustì máslem
a dalí pochoutky s vysokým obsahem
tuku, pak je tento text pro vás. Nová
studie toti ukázala, e podobný jídelníèek zvyuje mj. i riziko vzniku alergie
u vaeho dítìte.
Ty kojené dìti, jejich maminky konzumovaly velká mnoství saturovaných
tukù, mìly toti o 16% vyí riziko vzniku alergie, ne kojené dìti, jejich matky jedly stravu s vysokým zastoupením
uhlohydrátù (sacharidù).
Skoro jedna ètvrtina (23,7%) ze
zkoumaných 114 dìtí onemocnìla do
svého jednoho roku nìjakou alergií,
nejbìnìji na vejce, mléko, penici  anebo na koèky.
Autoøi studie doporuèují, aby zejména ty kojící maminky, které samy mìly
alergie, upravily svùj pøíjem tukù.

PØÍZNAKY
INTOLERANCE
Jaké jsou pøíznaky potravinové
intolerance? Pokraèujeme v úvaze dr. Raphaela Nogiera zveøejnìné v minulém èísle èasopisu Prameny zdraví (5/2000).
Pøíznakù potravinové intolerance existuje
rozmanitá kála:

PØÍZNAKY STØEVNÍ
Mùe se jednat o pøíznaky nejrùznìjího druhu: neustávající zácpa, chronický

European Journal of Clinical
Nutrition 2000;54:702-705

Kravské mléko a riziko
vzniku cukrovky u dìtí
Kontroverzní souvislost mezi pitím
kravského mléka bìhem raného dìtství
a rizikem vzniku cukrovky opìt nabyla
zøetelnìjích obrysù.
Dr. Paronenová z University of
Helsinki studovala s kolegy malé dìti,
které mìly pøíbuzné s cukrovkou. Ve
tøech mìsících vìku mìly ty dìti, které
dostávaly kravské mléko (sunar) významnì vyí imunitní reakci na kravský inzulín ne dìti, které byly kojeny
nebo dostávaly jinou dìtskou výivu neobsahující sloky kravského mléka.
Nae pozorování nastolují otázku,
zda orální vystavení cizímu inzulínu nehraje roli pøi autoimunitním procesu,
který vede ke vzniku cukrovky I. typu,
napsala dr. Paronenová. Je moné, e
u nìkterých predisponovaných dìtí nastartuje rané vystavení kravskému mléku imunitní reakci na inzulín.
Diabetes 2000;49:1657-1665

Omezte dudlíky  vyhnete
se zánìtu støedního ucha
Podle závìrù studie vypracované dr.
Niemelou a jeho kolegy z University of
Oulu ve Finsku, zvyuje soustavné pouívání dudlíku u malých dìtí riziko infekcí støedního ucha a o 40%. Výsledky studie napovídají, e kadé omezení
uívání dudlíku (napø. pouze pøi usínání) sniuje riziko zánìtlivých onemocnìní støedního ucha.
Pediatrics 2000;106:483-488
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prùjem, bolesti bøicha bez zjevné pøíèiny.
Pøíznaky ukazují na potravinovou intoleranci v pøípadì, e výsledky vech biologických a rentgenových vyetøení jsou
normální. Tyto pøíznaky jsou s oblibou
zdùvodòovány psychicky, a lékaø, jen si
èasto s nemocí svého pacienta neví pøíli
rady, nasazuje bezúspìnì rùzné terapie
a nakonec pøedepisuje anxiolytikum nebo
antidepresivum.
Mùj pøítel, doktor Rudolf Helling, mì
v únoru pøizval k úèasti na lékaøském semináøi v Ahlenu, malém nìmeckém mìsteèku nedaleko slavného Münsteru.
V podveèer mi byla pøed posluchárnou
zaplnìnou asi padesáti lékaøi pøedstavena
nemocná ena.
Bylo jí tøicet sedm let a od vìku tøinácti let trpìla silnými bolestmi v pravé èásti
bøicha. Doposud nebyla stanovena ádná
diagnóza. S cílem zklidnit bolesti byly

provedeny následující operace: odstranìní
slepého støeva, odnìtí pravého vajeèníku,
vyoperování kýly, odstranìní dìlohy a
èásteèná resekce tenkého støeva. Ve
marnì.
Vechna vyetøení, která provádìli lékaø internista, gynekolog a chirurg, zùstala bez výsledku. Psychický pùvod byl nezávisle na sobì vylouèen tøemi psychoterapeuty. Kromì toho byla pøed tøemi lety
provedena plastika bøicha s cílem odstranit jizvy po pøedchozích operacích. Výsledek vak byl spíe zklamáním: po obvodu bøicha se vytvoøila jizva iroká tøi
centimetry. Doktor Helling nás seznamuje
s celým pøípadem. ena se svléká a my
jsme pøi pohledu na jizvu okováni.
Po zjitìní podrobnìjí
anamnézy se dozvídáme,
e pacientka trpí migrénami a e jako dítì prodìlala
opakované rinofaryngitidy,
po nich se objevil ekzém.
Ve napovídá tomu, e
se jedná o velmi silnou intoleranci na mléèné výrobky. Navrhujeme doktoru
Hellingovi, aby nemocné
pøedepsal stravovací reim
s vylouèením mléèných výrobkù. Dalí vývoj dokladuje doktor Helling ve svém
dopise:
Byla potvrzena intolerance na mléko, jako i intolerance na pohanku, cukr
a na aromata E 340 a E
622. Nemocné bylo doporuèeno úplné vysazení
tìchto potravinových výrobkù. Zpoèátku dolo k
výraznému zhorení bolestí, po nìm vak po uplynutí esti a osmi týdnù
následovalo zøetelné zklidnìní.
V souèasnosti nemá tato ena ji témìø
ádné bolesti.

OBECNÉ PØÍZNAKY
Únava
Potravinová intolerance se velice èasto
projevuje nevysvìtlitelnou únavou, která
èlovìka znenadání pøepadne a donutí ulehnout na chvíli do postele bez zøejmého
dùvodu.
Chorobná spavost
Tuto chorobu odhalí lékaø jen zøídkakdy, nebo nemocný o ní vìtinou nehovoøí. Nìkteøí nemocní, a malí èi dospìlí,
potøebují k obnovì sil spánek v délce deseti a dvanácti hodin.
Tento pøíznak není typický pro potravinovou intoleranci, ale èasto ji, a to zvlátì u dítìte, doprovází.

KONÍ PØÍZNAKY
Lií se podle nemocného i podle typu
intolerance.
Kruhy pod oèima
Podívejte, pane doktore, syn má oèi
pøes pùl oblièeje. Kadý den odpoèívá, ale
není to k nièemu  znovu a znovu se probouzí s kruhy pod oèima.
Tato vìta, kterou slýcháváme tak èasto, u by mìla upoutat nai pozornost a
u daného dítìte bychom mìli mít podezøení na potravinovou intoleranci. Tento
pøíznak je obtínìji prokazatelný u dospìlého, který má hrubí, ji èasem poznamenanou pokoku.
Ekzém: setkáváme se s ním pøedevím u dìtí, které trpí intolerancí na kravské mléko nebo na cukr. Koní lékaøi ekzém vyvolaný poitím urèité potraviny
èasto popírají, avak v praxi se s ním bìnì setkáváme.
Vypadávání vlasù: i plonì rozptýlené. Vlasy vypadávají rychleji, ne je bìné. Mùe dojít i k celkovému vypadávání:
vypadnou nejen vechny vlasy, ale i øasy,
oboèí a ochlupení. Celková alopecie je
u muù i en ve vech západních zemích
stále èastìjí. Setkáváme se té s vypadáváním èásteèným.
Pøiblinì pøed ètyømi lety ke mnì do
ordinace pøila asi padesátiletá ena s problémem vypadávání vlasù. Od vìku dvaceti let trpìla loiskovitou pleatostí, o ní
se obecnì soudí, e má nervový pùvod.
Na hlavì mìla kulatou ploku bez vlasù asi
o prùmìru 7 centimetrù. Tato ena ji prola rukama mnoha kolegù koních lékaøù,
avak bez jakéhokoli výsledku. Ke mnì
pøila na radu jedné ze svých pøítelkyò.
Prostøednictvím vyluèovacího stravovacího reimu podle doktorky Elleny
Grantové jsem zjistil potravinou intoleranci na oleje jako takové a pøedepsal jsem
jejich vylouèení ze stravy. Na kontrolu pøila po tøech mìsících. Vlasy zase zaèaly
normálnì rùst. V prùbìhu ètyø následujících let na dané ploce vypadaly vlasy jen
jednou, a to na pøechodnou dobu  kdy
tato ena neodolala a konzumovala olejovou salátovou zálivku.
Kopøivka: kopøivka jako reakce na
sluneèní záøení neboli lucitní kopøivka èasto souvisí, jak jetì uvidíme dále, s intolerancí na mléèné výrobky.

BOLESTIVOST
Jedním z význaèných pøíznakù potravinové intolerance je migréna. Mìli bychom vak spíe hovoøit o migrénách, nebo jich existuje celá øada.
Nìkteré z nich, velmi tìké, mizí po vysazení urèité konkrétní potraviny: kávy,
èaje, pomeranèù, mléka, vajec apod.
Tyto migrény jsou velmi snadno zjistitelné, pokud daná osoba konzumuje pøíslunou potravinu jen pøíleitostnì. Pokud

ji vak poívá kadodennì, intolerance je
hùøe prokazatelná. To je pøípad intolerance na obilí (chleba a tìstoviny) nebo na
pomeranèe.

NEUROPSYCHICKÉ PØÍZNAKY
Nervová deprese: nejpozoruhodnìjí pøípad intolerance jsem mìl monost
poznat minulý rok, kdy mi matka pøivedla
svoji tøicetiletou dceru trpící velmi hlubokou depresí.
Byla to matka tøí dìtí a majitelka obchodu s odìvy. Pøed ètyømi lety proila
krátké období duevní skleslosti zapøíèinìné vyèerpávající prací. Rodinný lékaø jí
pøedepsal Guronsan N, aby jí navrátil duevní pohodu. Ona se vak oproti oèekávání zhroutila a byla nucena navtívit psychiatra, který jí zasadil poslední ránu tím,
e jí pøedepsal neuroleptika, utiující prostøedky a antidepresiva. Tato ena trpìla
zøejmou intolerancí na kávu (pila ètyøi álky dennì) a pravidelnì brala pøedepsaný
Guronsan N, jeho chemickým základem
je kofein a vitamín C.
Poradil jsem jí, aby tyto dvì kodlivé
látky vysadila. Mìsíc poté se opìt vrátila
ke své práci a obnovila normální citový ivot (pøedtím odmítala po dobu tøí let svého manela).
Samozøejmì, uvedený pøípad je krajní;
potravinová intolerance ale mùe mít ménì zjevné pøíznaky, je vak èlovìku pùsobí obrovské obtíe, které jsou  zvlátì
u dìtí  nevysvìtlitelné.
Spazmofilie: èasto se jedná o intoleranci na mléko.

KARDIOVASKULÁRNÍ PØÍZNAKY
Vysoký krevní tlak
Pan D. váí 110 kg. Je mu padesát
est let a ve své kùi se cítí dobøe. Otevøenì, s úsmìvem ve tváøi mi popisuje svoje
obtíe. Po jídle je velmi ospalý, ale pøedevím trpí ji deset let zvýeným krevním
tlakem, který nepøestává stoupat i pøes
vechny ty léky.
Zvýený krevní tlak není ovem vdy
výsledkem intolerance, podezøení na tuto
pøíèinu vak vzniká v pøípadì, kdy se pøidruují trávicí obtíe.
Doporuèil jsem mu vyluèovací reim
a zjistili jsme, e je intolerantní na obiloviny. Poradil jsem mu tedy, aby obiloviny
vyøadil ze svého jídelníèku a aby se ukázal
po tøech mìsících.
Pan D. se podle dohody objevil, byl
vak mimoøádnì zneklidnìný.
Pane doktore, mám z toho strach.
Právì jsem dostal výpovìï. Chápejte,
v mém vìku Peèlivì jsem dodroval pøedepsaný vyluèovací reim, ale bojím se, e
mùj tlak bude v dùsledku vech tìch starostí vyí!
Polote se na lehátko.

Jedním z význaèných
pøíznakù potravinové
intolerance
jsou migrény.
Nìkteré z nich, velmi
tìké, mizí po vysazení
konkrétní potraviny:
kávy, èaje, pomeranèù,
mléka, vajec apod.
Zkontroloval jsem jeho krevní tlak. Mìl
140/80  tedy hodnotu, kterou mu nenamìøili ji nìkolik let.
Tachykardie
Pìtatøicetiletý lékaø trpí únavou a srdeèními obtíemi. Jeho srdeèní rytmus konstantnì pøekraèuje 100 tepù za minutu.
Kromì toho mám ztìklé nohy a trpím chronickým prùjmem, dodává.
Doporuèuji mu vyluèovací reim.
Zjiuje, e má velmi silnou intoleranci
na obilí a na pivo (noc po poití piva se jeho tep abnormálnì zrychluje) a také na
whisky.

JAK LZE POTRAVINOVOU
INTOLERANCI LÉÈIT?
Jediný zpùsob, jak lze potravinovou intoleranci léèit, spoèívá v nìkolikamìsíèním vysazení toxické potraviny. Pøíznaky
popisované nemocným se zmíròují a po
nìkolika týdnech.
Vysazení potraviny je jen zøídkakdy definitivní. Nemocný ji mùe zkusit znovu
konzumovat v omezeném mnoství obvykle po uplynutí nìkolika mìsícù a zjistit,
zda se staré potíe obnovily. V takovém
pøípadì lékaø pacienta poádá, aby ve vyluèovacím reimu pokraèoval.
Reim, který je dlouhý a nepøíjemný, je
nutno nemocnému jasnì vysvìtlit. Vysadit
danou potravinu na nìkolik mìsícù není
jednoduché. Situaci komplikuje skuteènost, e jde vìtinou o potravinu oblíbenou. To je paradox potravinové intolerance: nemocný miluje potravinu, která je
pro nìj toxická.
Zároveò se pøedepisuje zinek. Podle
prací Elleny Grantové je s potravinovými
intolerancemi, bez ohledu na typ pøísluné
potraviny, spojen nedostatek zinku. Tato
kùra je vak krátká  trvá jeden, maximálnì dva mìsíce. G
Z knihy Raphaëla Nogiera Ce lait,
qui menace les femmes.... Dr. Nogier, praktický lékaø v Lyonu, formuluje øadu dobøe podloených
zjitìní o moných dùsledcích potravinových intolerancí a alergií.
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tel. 2421-3366 l. 22

Lékaøi èasto nesprávnì
ordinují antibiotika
I za situace rostoucího výskytu infekèních onemocnìní, na které léky nezabírají, pøispívají (ameriètí) lékaøi pùsobící
na pohotovosti k tomuto problému tím,
e pøedpisují nepodloenì antibiotika.
Podle prùzkumu po celých USA pøedepsali lékaøi v prùbìhu roku antibiotika asi ètvrtinì pacientù, kteøí nemìli nic
horího ne bìné nachlazení. Nachlazení zpùsobují viry, a antibiotika proti
virùm nezabírají. Prùzkum vak pøesto
ukázal, e lékaøi zcela bìnì pøedpisují
antibiotika na virové infekce dýchacích
cest.

SVÌT DOTEKÙ
Pohlazení, dotek... doprovází nás
celým ivotem, vzbuzuje silné
emoce. Nìkteøí lidé jej vyhledávají s vìdomím, e obohacuje jejich ivot, nebo si na jeho základì vytváøejí první dojem o druhé
osobì  podáním ruky, co je forma nejbìnìjího spoleèensky
pøijatelného doteku.
Ti, kteøí jsou spojeni poutem lásky, komunikují dotekem ve velké míøe. Jiní lidé se
doteku úzkostlivì vyhýbají a jejich ivot je
na pohlazení skoupý. I ti mají k takovému
postoji své dùvody. Jedním mùe být fakt,
e v naí spoleènosti je dotek obvykle,
i kdy nesprávnì, spojován pøedevím s erotikou. Vdy ve svìtì dotekù je nutné
rozliovat. Jde o dotek laskavý? Vyjadøující pøátelství? O dotek matky, která hýèká
své dítì? Dotkl se nás nìkdo lhostejnì nebo snad omylem? Je to právì kvalita do-

Annals of Emergency Medicine
2000;36:320-327

Kouøení zhoruje
funkci ledvin
Je známo, e kuøáci, kteøí mají cukrovku, mají problémy s funkcí ledvin mnohem døíve ne cukrovkáøi, kteøí nekouøí. Nyní pøili vìdci na to, e dokonce i
ti kuøáci, kteøí nemají cukrovku, mají
vyí riziko problému s ledvinami.
Ve studii na témìø 8 000 lidech zjistili výzkumníci, e oproti nekuøákùm
mìli jak lehcí, tak tìcí kuøáci vyí
pravdìpodobnost, e se v jejich moèi objeví albumin, bílkovina, která je pøíznakem patné funkce ledvin.
Annals of Internal Medicine
2000;133:585-591

Proè si psi lízají rány
Vìdci z National Institute of Health
v Bethesdì zjistili, e sloka, která se
nachází ve slinách a dalích tìlních tekutinách, napomáhá hojení ran. Bílkovina, která je ve slinách obsaená, má
antivirální, antibakteriální a protizánìtlivé vlastnosti. Vyuití této bílkoviny
mùe znamenat pøevrat v léèení obtínì
se hojících ran.
Chronické, patnì se hojící rány, jako jsou napø. diabetické vøedy a proleeniny, jsou váným a potenciálnì i ivot ohroujícím problémem.
Nature Medicine 2000;6:1147-1153
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teku, která ovlivòuje sílu a smìr jeho pùsobení.
Schopnost vnímat dotek je prvním
smyslem, který nám pomáhá ke komunikaci s okolním svìtem. Dotek nás doprovází ji od vývoje v tìle matky, a také po
porodu je nejdùleitìjím pojítkem s okol-

ním svìtem. V raném dìtství je dokonce
ivotnì dùleitý. Pouto, které se mezi rodièem a dítìtem vytváøí z velké èásti správným tìlesným kontaktem, je dùleité pro
zdravý vývoj kadého dítìte.
Na pracovním semináøi o lidských vztazích vyprávìl øeèník o nemocnièním pokoji plném osiøelých nemluvòat. V dlouhé
øadì postýlek dìti churavìly a nìkteré umíraly  kromì dítìte na poslední postýlce. Tomu se daøilo dobøe. Lékaø byl zmaten. Vdy vem dìtem byla poskytována
naprosto stejná péèe. Plynuly mìsíce, dìti se støídaly. Pøesto vak prospívala pouze nemluvòata leící na poslední postýlce.
Lékaø se rozhodl vyøeit tuto záhadu.
Ukryl se a pozoroval dìní v pokoji. Pøila
uklízeèka a v kleèe drhla podlahu od jednoho konce pokoje k druhému. Kdy
skonèila u poslední postýlky, narovnala
se, zvedla dìátko z postele, mazlila se
s ním, povídala mu a broukala. Poté je opìt uloila. To se opakovalo kadý veèer.
Tajemství bylo odhaleno. Dítì leící v poslední posteli prospívalo, protoe dostávalo lásku, nìkdo se ho laskavì dotýkal.
Èasopis
Psychology
Today publikoval zprávu,
e nedostatek mateøské lásky  napøíklad nedostatek
dotyku a pohupování  vede k neúplnému nebo naruenému vývinu neuronových systémù, je mají pod
kontrolou citový vývoj.
Bìhem let prokázalo potøebu láskyplných dotekù u
malých dìtí mnoho studií.
Èasopis Scientific American uveøejnil tuto zprávu:
René Spitz z Newyorského psychoanalytického ústavu a jeho kolegynì Katherine Wolfová zapsali
anamnézu 91 dìtí z nalezince na východì USA a v Kanadì. Zjistili, e nemluvòata
trvale jevila úzkost a smutek. Jejich tìlesný vývin byl
opodìn, nepøibývala na
váze. Období vleklé nespavosti se støídala s obdobími
otupìlosti. Podle této
zprávy z 91 dìtí 34 zemøelo i pøes dobrou výivu a
svìdomitou lékaøskou péèi.
Zpráva o zjitìních dr.
Jamese Prescotta z Ústavu
pro národní zdraví øíká:
Od okamiku narození jsou mnozí pøipraveni o nìco, co by mohlo zabránit tomu, aby se z nich v dospìlosti stali násilníci, zloèinci nebo duevnì nemocní lidé.
To je dotek a tìlesná náklonnost  jakési
smyslové potìení, které lidé potøebují
stejnì jako potravu.

Dotek lidé
potøebují stejnì
jako potravu.
Ti, kteøí
jsou spojeni
poutem lásky,
komunikují dotekem
ve velké míøe.

MASO, MASSO  MASÁ!
Masá bývá definována jako léèebná metoda, pøi ní øadou mechanických podnìtù, provádìných zpravidla rukama na povrchu tìla, vyvoláme místní i vzdálené reflexní zmìny.
Slovo masá je mezinárodní. Pùvodnì pochází z øeètiny. Masso v øeètinì znamená hníst, maèkat. Masá má nespornì pozitivní vliv jak na psychiku (podle nìkterých studií 82% lidí tvrdí, e se po masái cítí lépe), tak na fyzickou stránku.
Bìhem masáe dochází ke stimulaci krevního obìhu a ke zmírnìní svalového
napìtí. To je èasto spojeno s napìtím psychickým, a tak zmírnìní svalového
napìtí pøímo ovlivòuje míru napìtí psychického. Èasto se to projevuje tím, e
se pøi dobøe provedené masái mùe objevit touha klienta vypovídat se
ze svých starostí.
Kvalitní masá zvyuje také nai ivotní energii. Napìtí energii blokuje, relaxace ji uvolòuje. Nae potøeba laskavého doteku se zvìtuje, jsme-li vystaveni stresu nebo jsme-li vánì nemocní. V nìkterých nemocnicích se ji masá
pouívá jako doprovodná terapie k uvolnìní svalového napìtí, ke zlepení
spánku, ulevení od bolesti, k ovlivnìní
vysokého tlaku a zlepení psychického
stavu. Pozitivní pùsobení masáe u tìce
nemocných pacientù se povauje za prokazatelné. Pacienti, kterým se pravidelnì
poskytuje jemná masá, ménì trpí stavy
úzkosti, cítí se klidnìjí a vykazují vìtí ivotní sílu. Stávají se otevøenìjí, lépe se
jim hovoøí o problémech, které je tíí,
co umoòuje kvalitnìjí lékaøskou
pomoc.
Ze stejného dùvodu má masá obrovský význam pro invalidní obèany, co
MASSO ZNAMENÁ HNÍST! vedlo k zapojení masáí do mnohých léèebných a rehabilitaèních programù.
Bìhem masáe dochází k úzkému kontaktu mezi terapeutem a pacientem,
ruce terapeuta zde slouí jako prostøedek pro pøenos citu a jako nástroj komunikace. Z tohoto dùvodu jsou osoba terapeuta a jeho postoj k masái i samotnému klientovi nesmírnì dùleité.
Jak u jsme si øekli, masá je velmi starý zpùsob léèby. Snad vychází z instinktivní potøeby kadého èlovìka tøít si postiené nebo bolavé místo. Jistì ji
v nejstarí historii èlovìk zjistil, e hnìtením svalù a kùe je moné sníit bolest èi svalovou únavu. G

pøírodní léèebné prostøedky

Tìlesný kontakt je tedy prokazatelnì
a nezbytnì nutný pro vývoj zdravého
jedince. Tento princip byl nazván fenoménem nìnosti a byl rozpracován francouzským lékaøem Fréderickem Leboyerem. Ten byl také propagátorem nestresujících porodù za pøítomnosti otce a okamitého tìlesného kontaktu mezi rodièem
a novorozencem.
V tuto chvíli by snad nìkdo mohl namítnout: Ano, nikdo nepopírá potøebu
láskyplných dotekù v dìtství, ale pozdìji,
v dospìlosti? To je snad u nìco jiného.
Právì v naí západní kultuøe je øeè dotekù
skuteènì velice omezována konvencemi.
Pøesto kadého z nás dotek a jeho význam
pro nae duevní i tìlesné zdraví doprovází celý ivot.
V Indianì byl v roce 1986 proveden
pokus, který prokázal sílu doteku. Studentùm byly po oputìní knihovny kladeny otázky, které se týkaly knihovny a jednání knihovnice. Knihovnice se ke vem
studentùm chovala stejnì, pouze s tím
rozdílem, e pøi vydávání knih se nìkterých lehce dotkla. Ti studenti, kterým se
tohoto doteku dostalo, mìli na knihovnu
pozitivnìjí názory ne ti, kterých se knihovnice nedotkla.
V jiném projektu nechal výzkumný pracovník leet vedle veøejného telefonu peníze. Pøi rozhovoru s nálezcem docházelo
k èastìjímu vrácení penìz, paklie se
mu nálezce lehce dotkl. Z tìchto a dalích studií vyplývá, e pomocí doteku je
moné mìnit postoje a vytváøet hluboké
citové vazby. A ji patøíme do skupiny lidí vyhledávajících dotek, anebo mezi ty,
kteøí se mu spíe vyhýbají, nikdo z nás není vùèi jeho síle imunní, bez ohledu na to,
zda si to uvìdomujeme èi nikoliv. Tohoto
poznání se vyuívá rovnì v moderní psychologii, kdy je pacientùm v krizovém stavu poskytována lehká masá  pomoc
rychlejí ne slova.
Dotek stimuluje nervový systém a stává
se tak komunikací beze slov. To vedlo logicky k tomu, e právì dotek byl nejstarí
metodou uzdravování. (Nejrozíøenìjím
terapeutickým dotekem je pak masá.)
Vechny historické metody léèení dotekem mají jeden cíl: pomoci tìlu pacienta
nalézt vlastní pøirozenou rovnováhu. G

Obì ukázky na této dvojstranì pocházejí z knihy
Praktická aromaterapie, jejími autory jsou Barbora Nováková
a Zbynìk edivý. Knihu Vydalo nakladatelství Pragma.
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Melatonin podnìcuje
sexuální touhu
Vìtina lidí ji slyela, e melatonin prospívá spánku. Mnozí budou vak asi pøekvapeni novou zprávou, která uvádí, e
tento hormon napomáhá i dobrému pohlavnímu ivotu  pøinejmením u krysích sameèkù...
Italtí vìdci uvedli, e u muù mùe
nedostateèná produkce melatoninu
znamenat naruení sexuálních aktivit,
a to zvlátì u impotence, která souvisí
s psychickými problémy.
Vìdci zjistili, e krysy, které neprojevovaly ádný zájem o sex, se staly po injekci nízkých dávek melatoninu sexuálnì aktivními.
Nìkteøí lidé, kteøí uívali melatonin
pro lepí spánek, zjistili, e jim to pøináí i vìtí zájem o sex  jedná se vak
pouze o jednotlivé pøípady. Pokud by se
vak tyto výsledky u muù potvrdily,
mohlo by uívání melatoninu nabýt
i klinického významu.
Brain Research 2000;878:98-104

Vaøená mrkev
má více antioxidantù
Podle studie prezentované na nedávném zasedání American Chemical
Society, bylo mnoství antioxidantù
v duené a rozmaèkané mrkvi více ne
tøikrát vyí ne hladiny antioxidantù
namìøené v syrové mrkvi.
Antioxidanty jsou takové sloky potravy, které brání pokození volnými
radikály (co jsou pøirozené vedlejí produkty metabolismu, které mohou pokodit DNA buòky). Studie ukazují, e
antioxidanty mohou pomáhat v prevenci onemocnìní jako je rakovina a Alzheimerova choroba.

HLEDÁNÍ TOHO
PRAVÉHO
Jaké vlastnosti povaujete u mue svých snù za nejdùleitìjí?
Jaký by mìl být èlovìk, po jeho
lásce touíte?
Nedávná anketa èasopisu Family Journal
(Rodina) ukázala, e pro vìtinu dneních
en stojí na první pøíèce ebøíèku vlastností, které hledají u svého partnera, citlivost.
Souití s tvrdým chlapem vìtina z dotázaných en povauje za pøíli riskantní.
Nìkteøí z nás dokáou pøesnì definovat
osobu, o ní si myslí, e je mùe uèinit
astnými. Na konferenci pro svobodné
v Portlandu ve státì Oregon za mnou pøila ena, která se ji zjevnì blíila ke tøicítce: Pane McDowelle, chtìla bych vám ukázat, jaký by mìl být mu, kterého si chci
vzít. Ráznì pøede mnou rozloila seznam, který obsahoval ètyøicet devìt povahových rysù.
Milá sleèno, øekl jsem jí, kdy jsem si
ten seznam proèetl, vy nechcete manela, vy chcete Jeíe.
Ale nejsou to jen eny, kdo si poøizují
seznamy vlastností, které oèekávají od
svých protìjkù. Na Washingtonské univerzitì ke mnì pøiel student druhého roèníku, vytáhl pøede mnou svùj zápisník

Journal of Agricultural and Food
Chemistry 2000;48:1315-1321

Starosti se vzhledem
si dìlají i pøi milování
Podle výsledkù studie na více ne 200
mladých enách, vysokokolaèkách, si
mnohé eny dìlají starosti se svým
vzhledem pøi milování. Jedna tøetina
dotázaných en odpovìdìla, e je to pro
nì problém. Tyto eny se spíe ne ostatní vyhýbaly sexu a byly ve svých pohlavních ivotech ménì asertivní.
Podle dr. Wiedermana z Columbia
College v South Carolina, se jedná o podobný syndrom, jakým je u muù starost o to, jestli podají dobrý výkon.
The Journal of Sex Research
2000;37:60-68
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a øekl: Pane McDowelle, rád bych vám
øekl, jakou enu si chci vzít. Ze ètrnácti
vlastností z jeho seznamu si nyní vzpomínám jen na vìrnost a dùvìryhodnost.
Tentokrát jsem na to el jinak:
Chci se vás na nìco zeptat, øekl
jsem. Jak byste v tìchto ètrnácti vìcech
zabodoval vy? Co tím myslíte? zeptal
se mì.
Myslím ty vlastnosti, které musí mít
vae budoucí ena. Máte je i vy?

Vidìl jsem, e zrozpaèitìl.
Nejde ani tak o to nalézt tu správnou
osobu, pokraèoval jsem, jako sám tou
správnou osobou být. Jestlie chcete královnu, musíte být králem. Chcete-li dobrou
enu, musíte sám být dobrým muem.
Pátrání po tajemství lásky je podobné
hledání brýlí, které pak najdete na vlastním nose. Nebo je to, jako kdy hledáte
klíèe a objevíte je v ruce. Vìtina z nás se
stále znovu a znovu snaí najít tu správnou
osobu, zatímco klíèem je, abychom se tou
správnou osobou sami stali. Pøíli mnoho
lidí se rozhlíí, místo aby pracovali na
tom, aby sami byli tìmi správnými lidmi.
Jak se vak stát tou správnou osobou?
Nejprve si musíme uvìdomit, e ná vztah
lásky bude vdy odráet nae charakterové vlastnosti.
Mìøítkem jste vy
V mém okolí ádní poøádní mui (nebo eny) nejsou, poznamená obèas nìkdo. Na takovou poznámku vdy odpovím: Moná, e ten problém je spíe v tobì a ne v nedostatku poøádných muù a
en. Uznávám, e to mùe být pro nìkoho pøíli silné tvrzení, skuteèností vak zùstává, e správní mui a eny jsou pøitahováni k jiným správným enám a muùm.
Toto potvrzují i sociologové dr. Evelyn
Duvallová a dr. Reuben Hill:
Kdy vstupujete do manelství, co do
nìj pøináíte? Nový atník? Úspory na
vkladní kníce? Zdìdìný nábytek? Pøíbuzného, který je závislý na vaí
péèi? Dobré zamìstnání s vyhlídkou sluebního postupu?
A jsou vae hmotná aktiva a
pasiva jakákoli, je tu jetì nìco
daleko dùleitìjího: jste to vy
jako osobnost, zpùsob, jakým
se chováte k lidem, a postoje,
které si do manelství pøináíte.
Kvalita vaeho manelství
závisí na kvalitì toho, kým sami jste. Jestlie jste astný a
vyrovnaný èlovìk, máte vyhlídku, e vae manelství bude té
astné. Jestlie jste se doposud dokázali rùzným vìcem
pøizpùsobit, je pravdìpodobné, e se dokáete uspokojivì
pøizpùsobit i v manelství a
v rodinì. Jestlie jste nespokojení a zahoøklí nad svým ivotním údìlem, nemùete oèekávat, e budete ít astnì døíve, ne se zmìníte.
Duvallová a Hill usuzují, e lidé èasto
svádìjí svá neastná manelství na patný
výbìr partnera, finanèní potíe, nesoulad
v sexu èi v náboenském vyznání. Ve skuteèností vak to, e nejsou astni, pramení z toho, co sami do manelství pøinesli.
Zdùrazòují, e je nutné, abyste do manelství vstupovali pøipraveni znamenat
pro svého vyvoleného hodnì. Úspìch

vaeho manelského vztahu závisí na tom,
zda pøinesete do vaeho svazku pozitivní
postoje a schopnost lásku dávat i pøijímat.
Takové vlastnosti, které jsou vlastní emocionálnì zralé osobnosti, jsou tím nejlepím vìnem, jaké mùete do manelství
pøinést.
Tyté vìci jsou zdùraznìny i v knize
Your Life Together (Vá spoleèný ivot)
od Elofa Nelsona: Dobré manelství je
nìèím více, ne jen nalezením správné
osoby. Jetì dùleitìjí je, abychom my
sami byli tou správnou osobou. Zjistil
jsem, e mladí lidé, kteøí ke mnì pøicházejí
pro radu, hledají dokonalého partnera,
ani by se pøíli starali o to, koho e to
vlastnì ten jejich partner dostane.
Jestlie si chcete vzít skvìlého partnera, musíte sami být skvìlí. Rozpoznání oblastí, v nich se potøebujete zmìnit, je zcela prosté. Udìlejte si seznam vlastností,
které byste chtìli, aby mìl vá partner.
Potom se podívejte, zda vy sami máte
vlastnosti uvedené v tomto seznamu.
V manelství má mít své místo dávání
i pøijímání. Musíme být ochotni dávat
pøesnì toté, co chceme pøijímat. Jak øekl jeden terapeut: Jsou dvì pøíèiny neastných manelství: mui a eny!
Dostáváme to, co si zaslouíme
Dostáváme to, co si zaslouíme. Bob
Phillips popisuje kontrast mezi tím, co
hledáme, a tím, co ve skuteènosti dostáváme. I kdy pro zdùraznìní tohoto kontrastu pouívá znaèné nadsázky, v lecèem
zas nemusí být tak daleko od skuteènosti.
Ideální manelka
Co oèekává kadý mu:
Je vdy nádherná a roztomilá. Mohla
by si sice vzít nìjakou filmovou hvìzdu,
ale chtìla jenom vás. Její vlasy nikdy nepotøebují natáèky ani kadeøníka.
Její krása se neztratí v první bouøce.
Nebývá nikdy nemocná, trpí pouze alergií
na klenoty a koichy.
Trvá na tom, e stìhování nábytku
prospívá její postavì.
Je odbornicí ve vaøení, uklízení, opravování automobilu i televize, malování bytu a drení jazyka za zuby.
K jejím oblíbeným koníèkùm patøí sekání trávníku a odklízení snìhu.
Pro pírko i pøes plot skoèí.
Její nejoblíbenìjí vìtou je: Co pro tebe mohu udìlat, miláèku?
Je pøesvìdèena, e máte mozek
Einsteina a pøitom jste nejkrásnìjím muem na svìtì.
Pøeje si, abyste si nìkam zael se svými
kamarády, aby mohla v klidu nìco uít.
Je do vás blázen, protoe jste neuvìøitelnì sexy.
... a co dostává:
Manelka mluví rychlostí 140 slov za
minutu, nárazovì i 180.

Jak øekl
jeden terapeut:
Jsou dvì pøíèiny
neastných manelství:
mui a eny!
V divadelním krouku jí s oblibou pøidìlovali roli jeibaby.
Jí pouze pøíleitostnì  pøíleitost si najde vdy!
Tam, kde je dým, tam ji najdete  jak
vaøí.
Dává vám na vìdomi, e chybujete
pouze ve dvou vìcech: ve vem, co øíkáte,
a ve vem, co dìláte.
A dìlá se svými vlasy co chce, vypadají stále jako zbytky po výbuchu v továrnì na drátìnky.
Jestlie se nìkde ztratíte, staèí otevøít
portmonku  ona si vás najde.
Ideální manel
Co oèekává kadá ena:
Je vynikající a zábavný spoleèník.
Je velmi citlivý mu  vdy milující
a schopný èlovìka pochopit.
Je velmi pracovitý.
Pomáhá doma s umýváním nádobí, vysáváním kobercù a udrováním zahrádky.
Pomáhá své enì pøi výchovì dìtí.
Je emocionálnì i fyzicky silný.
Je chytrý jako Einstein a pøitom vypadá jako Robert Redford.
...a co dostává:
Kdykoli má v hlavì nìjakou mylenku,
je tak hluboko, e ji z nìj nikdo nedostane.
Je známý jako zázraèný pracant  je
zázrak, kdy pracuje.
Podporuje svou enu v tom, na co byla zvyklá za svobodna  nechává ji, aby
vechno dìlala sama.
Je tak nudný, e vás dokáe unudit k
smrti i pøi tom, kdy vám skládá poklonu.
Pøíjemného spoleèníka z nìj dìlají jen
jeho chvilkové záblesky mlèení.
Myslím, e jste postøehli, o co tu jde.
Zlaté pravidlo pro úspìné manelství mùe znít asi nìjak takto: Vechny vlastnosti,
po kterých touí u svého protìjku, vybuduj nejprve u sebe.
Budování hodnotného manelského
vztahu plného lásky, péèe a zájmu o toho
druhého vyaduje èas a úsilí. Ve skuteènosti bude tento vývoj pokraèovat po celý
ivot. K tomu, aby se nae sobecké návyky získané za svobodna mohly pøemìnit v
nezitnou lásku, která je základem dobrého manelství, je prostì zapotøebí urèitého úsilí. G

Z knihy Joshe McDowella Tajemství lásky. Vydalo nakladatelství
Tandem.

MILUJÍCÍ MU
Chci ti øíct, proè Tì miluji.
Kdy si Tì vybavuji ve
svých mylenkách, vidím,
jak mi podává svou ruku.
Dùvìøuji Tvé ruce,
protoe je to ruka jistého
a bezpeèného mue. Je
pravda, e kráèí o nìco
pøede mnou, ale kdy si
uvìdomí, e ztrácím dech
a nemohu Ti staèit,
zastaví se. Na obtíných
místech se otoèí, podá
mi ruku a pomùe mi.
Potom se dostanu tìsnì
k Tobì: hovoøí ke mnì
a uklidòuje mne. Nedìlá
si legraci z mých mylenek,
ani se jimi necítí
ohroený, kdy Tì
vyzývají, aby ses vydal
novou cestou.
Kdy jsem slabá a potøebuji
ochranu, vím, e jsi silnìjí
ne já, a tak se chytám
Tvé ruky, protoe vím, e
nikdy nevyuije své síly,
aby sis mne podmanil.
Ale i Ty mne potøebuje
a nestydí se to dát najevo.
Pøestoe jsi silný a muný,
dokáe být bezmocný jako
dítì. Tvá silná ruka se
potom mùe stát
otevøenou, prázdnou.
A já neznám vìtí tìstí
ne ji naplnit.
Ten, kdo miluje, u není
sám: milovaná bytost je
stále s ním. Kdo miluje,
zøíká se svého práva být
si støedem ivota.
Dovoluje nìkomu jinému
vstoupit do svého støedu
a zakouí v tom sladkost
budoucího. Vstává a nechá
se vést. Kdo miluje, má
odvahu stát se tím,
kdo potøebuje.
Walter Trobisch
(Z knihy Jaký je mu a co
by o tom mìla vìdìt ena)
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Koncentrace olova
ve vlasech Beethovena
Dr. William Walsh z Health Research
Institute v Naperville v Illinois uvádí, e
chemická analýza vlasù Ludwiga van
Beethovena zjistila, a to 173 rokù po
smrti známého skladatele, e koncentrace olova v nich byla mnohem vyí
ne je tomu u prùmìrné osoby dnes.
Ze 6 205 lidí, kteøí byli testováni na
klinice dr. Walshe, mìlo jenom 11 osob
tak vysokou hladinu olova v organismu
jako Beethoven.
Zdá se, e otrava olovem je nejpravdìpodobnìjí pøíèinou chronického onemocnìní, kterým Beethoven trpìl a které se projevovalo vedle patného trávení silnými bolestmi v oblasti bøicha, a
to po celý ivot, jak uvedl dr. Walsh.
Významnì zvýené mnoství olova
v tìle (43x více, ne je bìné) moná také pøispìlo ke zmìnì povahy Ludwiga
van Beethovena. Dr. Walsh citoval z historických dokumentù, které uvádìjí, e
Beethoven se stal spoleèenským vyvrhelem; cítil, e jeho choroba zcela znièila sociální stránku jeho ivota.
Vìdci doufají, e se jim podaøí urèit
i pøíèinu Beethovenovy hluchoty.

ZA MASKOU
JE ÈLOVÌK
Urèitì nebudeme pochybovat
o tom, e nadøízený nemusí mít
ve vztahu k podøízenému strach.
Mùe se cítit jistìji, a proto se
bude cítit i lépe. Protoe kadá
lidská bytost usiluje o slast, pohodu a pokouí se uniknout nepohodì, upøednostòuje tedy stav
pøevahy, má-li svobodnou volbu
ve výbìru svého pùsobitì.
Pøevaha mùe být nastolena pøirozenou
cestou, mùe být vak i výsledkem vynalo-

Stres v práci a deprese
Pokud vám vá éf nenaslouchá a práce
se vám na stole kupí, jste moná na nejlepí cestì k depresi  takový je závìr
studie vypracované na Johns Hopkins
University School of Public Health.
Vìdci kontaktovali v roce 1981 a poté opìt v polovinì devadesátých let 905
lidí ijících v Baltimore.
Je-li pracovní zatíení velké a nemáte-li monost se k práci vyjádøit, vzrùstá
výskyt tzv. pracovního stresu, uvedl dr.
Eaton, jeden z autorù studie. Èlovìk,
který se nachází v takové situaci, má asi
pìtkrát vyí riziko depresivních stavù
ne nìkdo, jeho stres v práci není tak
veliký.
American Journal of Public Health
2000;90:1765-1770

Jojo diety a cholesterol
Nová studie zjistila, e ty eny, které nejménì tøikrát výraznì zhubly v dùsledku
redukèních diet, a to pøinejmením pìt
kilogramù (které potom ovem zase nabraly), mìly v prùmìru o 7% nií hladinu HDL (hodného) cholesterolu ne
eny, které si udrovaly stálou váhu.
Studie zahrnovala 485 en, které si
stìovaly na bolesti na prsou. Nií hladina HDL cholesterolu je jedním z rizikových faktorù srdeèního onemocnìní.
Journal of the American College
of Cardiology 2000;36:1565-1571
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eného úsilí (tréninku, lepího vzdìlání,
vìtích výkonù). Kojenec se nauèí velmi
brzy, e za pomoci urèitého chování na sebe obrátí více pozornosti. Pokud usilovnì
køièí, netrvá dlouho a u leí na pøíjemnì
mìkkém maminèinì prsu. Zrovna tak ví
i malé tìnì, které si pøed zraky èlovìka
lehne na záda, e za chvíli ucítí pøíjemné
vjemy v oblasti bøicha (drbající prsty).
Vyète-li napøíklad jedno dítì druhému
nìjakou vìc, opáèí druhé vìtinou okamitì: Le! Kdo mùe jinému nìco vyèíst,
cítí se být v pøevaze. To nesmí napadený
pøipustit, udeøí tedy zpìt s protiútokem.
Kdy jsme se pøistìhovali do naeho nového domu, pøiel se podívat tehdy ètyøletý
syn od sousedù, rozhlédl se po naem pozemku a øekl mé tøíleté dceøi: Máme na
zahradì bazén!  A my máme kvìták!
Dcera nemìla tehdy jetì pøedstavu, co
je to bazén, a stejnì tak ani ponìtí, e lidé s bazénem jsou nìco lepího. Avak
kvùli potøebì jistoty nemohla pøipustit, e
by tenhle cizí kluk odnaproti mohl vlastnit
nìco, k èemu by nemohla najít zrovna tak
cennou protihodnotu.
Nerovnost mezi dvìma jedinci mùe
být neutralizována tím, e si jeden pøisoudí váhu a druhý ji ztratí. Stahuje-li nìkdo,

kdo se cítí být podøazen, toho výe postaveného k sobì dolù, nacházejí se v jeho
oèích nyní oba dva na stejné úrovni. Tato
tendence sráet hraje roli pøedevím tehdy, kdy se cítí být èlovìk podøízen. Cítí-li
se naopak oba jako rovnocenní partneøi,
snaí se zpravidla ten s ménì vyvinutým
egem o pøevahu a touí ji získat sebezhodnocením.
Dokonce i potíe s orgasmem, frigidita,
slabá erekce nebo pøedèasný výron semene mohou v poslední instanci pøedstavovat
makarádu vystrojenou s úmyslem znehodnotit. V tìchto pøípadech vyjadøuje
neurovegetativní nervový systém skuteèný
názor èlovìka. Nejèastìji nevìdomì touí
èlovìk tomu druhému sdìlit: Myslí si
o sobì, e jsi dobrý milenec a druzí tì za
nìj rovnì pokládají a ty pøitom nejsi v stavu vzbudit ve mnì jakékoli vzruení, erekci
nebo orgasmus. Sám tedy vidí, jakou má
jako milenec cenu. Vùbec ádnou!
Tak napøíklad vnitønì nejistí lidé pøicházejí pøi jídle na nìco, co není v poøádku, a demonstrují tak kuchaøce, manelce
nebo pøítelkyni svùj pocit nadøazenosti  a
zrovna v oblasti, ve které je tìké se pøít
o pravdu. Je-li pak pøíprava jídla výjimeènì bezchybná, mùe být pokrm studený
nebo zase pøíli horký. Zùstaòme jetì
u oblíbeného tématu umìní vaøit. Vypoèítávání obmìn, jak jetì by se dalo dotyèné jídlo pøipravit, na jaký jiný zpùsob by
jej kritik sám uvaøil atd., má vlastnì také
základ ve sklonu sníit zásluhu druhého.
Jen málo témat se tak dobøe hodí k odreagování touhy sníit jako hovory o autech. Dùvody, proè pan A upøednostòuje
urèitou znaèku vozu, vìtinou obsahují kritiku znaèky, jí dal pøednost pan B.
Ponìvad pan B se se svým autem identifikuje, je náhle zasaena hodnota jeho úsudku, alespoò co se aut týèe.
Kdy na mne nìkdo na silnici vyplázne
jazyk nebo ukáe za pomocí svých prstù výmluvnou vidlièku, dokazuje to samo o sobì
jednoznaènì, co si o mnì myslí: Mùe
sedìt za volantem, jak jen dlouho jetì
chce, ve srovnání se mnou bude vdycky
jen ubohý zaèáteèník.
Vechny druhy hrubosti, neotesanosti a
hulvátství vùbec pøedstavují sníení. ádný
milenec by na první rande nepøiel neoholený. Je-li si vak jist u nìjakou tu dobu
oddaností své dívky, mùe se skuteènì  a
není to tak výjimeèné  stát, e pøijde na
schùzku neumytý a neoholený. Musí mne
pøijmout takového, jaký jsem...A opravdu
je to èasto právì neomalenost, která stojí
na poèátku konce milostného vztahu.
Pøed nedávnem mi jeden pacient zdùvodòoval, jak se mu jeho ena odcizila, pøi
èem svùj dùvod vyjádøil slovy: Ona si ani
neumyla ruce, kdy byla na záchodì. A
on? Nejprve pøicházel èistý a jako ze katulky. Pozdìji poprvé s propocenou koilí.

Jetì pozdìji s propocenou koilí a neoholen. Není snad tøeba pokraèovat dále.
Komorník Winstona Churchilla hovoøil
o tom, e jeho éf pokadé, kdy musel jít
k mladé královnì Albìtì, aby jí podal
zprávy o politické situaci (ministerský
pøedseda chodí jednou týdnì do Buckinghamského paláce na odpolední èaj), uvedl
své aty do mírného nepoøádku. Buïto si
rozepnul jeden knoflík u vesty, vysypal
trochu cigaretového popela na oblek, nebo si povolil uzel na kravatì. Jednou jej
komorník pøistihl, jak si trhá knoflík od
vesty! Co tím chtìl Churchill vyjádøit?
Aby nedolo k nìjakým nejasnostem,
Vae Velièenstvo: géniem jsem tady já. Vy
jste královna, protoe i Vá otec byl králem a Vae matka královnou. Respektuji
Vás jako instituci dùleitou pro britskou
monarchii. Ale jetì jednou: pøestoe
jsem k Vám pøiel, abych podal zprávu,
ten dùleitìjí z nás obou jsem já.
Nedochvilnost je nepøístojností, která
má mnoho pøíèin. Nejprve musíme pomyslet na touhu sníit. Mimoto jsou lidé,
kteøí svùj èas, co se jeho potøeby týèe, trvale patnì odhadují. Za maskou, jako je
velice lituji, e jsem se opozdil, se èasto
ukrývá pouhé pøání být sám vyvýen a vyvolat pozornost. Lidové pøísloví øíká  ne
zcela prosto ironické pøíchuti: Èím pozdìjí hodina, tím významnìjí hosté.
Vynoøí-li se nìkdo teprve tehdy, kdy u
sedí ostatní u stolu, sklidí zajisté více po-

zornosti ne ti, kteøí se objevili spolu s ostatními hosty jako jedni z mnoha. Opozdilec mùe poèítat dokonce s tím, e bude tázán na dùvod svého zpodìní. Pak
mùe ovem hovoøit o tìké nehodì, která se mu stala právì pøi odjezdu, mùe té
zmínit enormnì dùleitý telefonát z Tokia
nebo Buenos Aires, na který musel bezpodmíneènì poèkat. Opozdilec si následkem svého zdrení mùe být jist, e bude

stát alespoò po urèitou dobu ve støedu
dìní.
Ten, kdo je opravdu dùleitý, nepotøebuje podtrhnout svou významnost pozdním pøíchodem a makarádou kolem.
Neøíká se jen tak bezdùvodnì, e dochvilnost je vlastností králù.
U odedávna nechává ten nahoøe èekat toho dole a nikdy ne naopak.
Pøedstavte si, e vás poprosí o laskavost
nìjaká pro vás velmi významná osoba (vae nová pøítelkynì, éf, nejlepí pøítel, domácí). Pøirozenì máte radost z toho, e budete moci prokázat tìmto lidem nìjakou
slubu. Zapomenete pak na ni? Pravdìpodobnì ne. Naopak. Budete plánovat, jak
byste vechno mohl èasovì nejlépe zaøídit.
Poprosí vás vak o laskavost pan X,
øeknìme napøíklad o to, abyste mu dal vìdìt, a vstoupí v platnost nový jízdní øád.
Nedivil bych se vùbec tomu, kdybyste na
celou vìc pozdìji zapomnìli. Ne e byste
panem X pohrdali, ale znamenal pro vás
vdy velmi málo a pøedpokládáte, e tomu
bude i nadále. Byla by tedy spíe náhoda,
kdybyste si na jeho starosti s novým jízdním øádem vzpomnìl.
Jako nedostatek èasu se mùe prezentovat také sklon odejmout a sesadit. Na
zaèátku má ena pro milého neomezené
mnoství èasu. Neexistovalo v jeho ivotì
nic, pro co by nemìla èas, oèi, ui a srdce. Potom jí byl stále lhostejnìjí a èasem
mìla stále ménì a ménì èasu. Èastìji mu
napøíklad do telefonu sdìlovala: Ty, nezlob se, ale já musím teï zavìsit, mám jetì to a to na práci... Nebo: Stranì ráda bych tì dnes veèer vidìla, ale... Slyíte
v tìch slovech také, jak u vyzvání umíráèek jejich milostnému vztahu?
Se sklonem sesadit jsou èasto konfrontováni také terapeuti, napøíklad kdy pacient ji pøed vlastní léèbou øekne: Jsem
pøesvìdèen o tom, e ani vy mi nedokáete pomoci.
Není tím rozhodnì mínìno koneèné
stádium nevyléèitelného utrpení, ale pacient zde mìøí síly s terapeutem: Pøece
byste nevìøil tomu, e byste mohl být tak
velkým muem a nìco na mne zmìnit.
O to u se pokoueli jinaèí, ne jste vy.
Proti této tendenci shazovat mùeme
podniknout nìco jen tehdy, kdy si vymìníme úlohy s tím, kdo nás takto napadá.
Poleme tedy notorického pochybovaèe
pryè, protoe mu chceme uetøit èas a peníze... Pøijde-li podruhé, je vyléèen minimálnì z jedné své potíe, toti z úmyslu nenechat nikoho, aby se pokusil nahlédnout
za jeho masku. G

Z knihy dr. Alfreda J. Bieracha
Za maskou je èlovìk. Vydalo nakladatelství Alternativa.
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Finové jedí, pijí, kouøí
 a døíve umírají
Uzeniny, pití a cigarety jsou zøejmì nejvíce na vinì sedmiletého rozdílu v oèekávané délce ivota mezi mui a enami
ve Finsku. Fintí mui o sebe prostì nedbají, uvedl Mika Gissler, jeden z autorù studie vypracované pro Finský statistický úøad.
V ostatních skandinávských zemích a
ve zbytku Evropy (v zemích EU) je tento
rozdíl vìtinou asi o dva roky mení, naopak v baltských zemích a v Rusku o nìkolik let vìtí. Mui ve Finsku se doívají v prùmìru 74 let, eny 81 let, v sousedním védsku je to 77 vs. 82 let.

Pozor na steroidy
 i v malých dávkách!
Dlouhodobé uívání steroidù je spojeno
se zvýeným rizikem zlomeniny krèku
a vznikem edého zákalu.
Ve studii na témìø 5 000 pacientech,
kteøí uívali proti revmatoidní artritidì
steroid prednison (v prùmìru 6,8 mg
dennì) se ukázalo, e i pøi tìchto nízkých dávkách docházelo ke zdvojnásobení rizika zlomeniny krèku a 2,5násobnému zvýení rizika vzniku edého zákalu.
Dr. Wong, vedoucí studie, se domnívá,
e podobné výsledky budou zøejmì platit i pro astmatiky, kteøí dlouhodobì uívají steroidy formou inhalování.

Producenti banánù
se mohou radovat
The International Banana Association
uvedla, e FDA (organizace, která monitoruje zdravotní souvislosti) schválila
pro banány prodávané v USA nálepku
Strava obsahující potraviny, které jsou
dobrým zdrojem draslíku a obsahují
málo sodíku, pøispívá ke sníení rizika
vysokého krevního tlaku a mozkové
mrtvice.
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VEGETARIÁNSKÁ
RESTAURACE
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
dennì 9-20.30
v pátek 9-15
(v sobotu zavøeno)
Mrkve a rajèata sniují
riziko rakoviny plic
Vìdci tvrdí, e lidé, kteøí jedí èasto mrkev a dalí potraviny obsahující hodnì
karotenoidù, mají nií riziko vzniku rakoviny plic.
Karotenoidy, nalézající se v ovoci a
v zeleninì, patøí mezi antioxidanty. Tyto látky brání kodlivým volným radikálùm pokozovat DNA bunìk. Dlouhodobé pokozování volnými radikály vede
ke stárnutí a chronickým (civilizaèním)
onemocnìním.
Vìdci se v nové studii soustøedili na
potraviny, které mohou obsahovat i dalí látky, které sniují riziko rakoviny.
Nebylo by moudré myslet si, e podávání karotenoidù ve formì doplòkù je
monou alternativou ke stravì s hojným
obsahem ovoce a zeleniny, uvedla dr.
Michaudová z Harvard School of Public
Health v Bostonu.
Výsledky jsou zaloeny na dvou probíhajících studiích, které zahrnují více
ne 124 000 lidí, kteøí odpovídali na otázky týkající se jejich stravy na zaèátku
studie a o 10-12 let pozdìji. Ti, kteøí
konzumovali nejvìtí mnoství lykopenu, který se nalézá v rajèatech, a alfakarotenu, který se nalézá v mrkvi, mìli
nií riziko vzniku rakoviny plic.
Nekuøáci, kteøí spoøádali nejvíce
alfa-karotenu, mìli o 63% nií riziko
rakoviny plic, kuøáci mìli uitek z lykopenu, ale ne z dalích karotenoidù.
American Journal of Clinical
Nutrition 2000;72:990-997

BIOPOTRAVINY?
COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15
& Jungmannova 1, P-1
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SÙL  JENOM
V POHÁDCE?
Lidé ijící v rozvinutých zemích
svìta konzumují 10-20krát více
soli ne organismus potøebuje.
Výsledkem je hypertenze neboli vysoký
krevní tlak, srdeèní selhání, mrtvice a
vechny dalí problémy zpùsobené zadrováním vody v organismu.
Znamená to tedy, e sùl
nepotøebujeme?
Sùl se skládá ze dvou minerálù  sodíku a chlóru (1 g soli obsahuje 0,4 g sodíku a 0,6 g chloru). Tím dùleitým je sodík.
Sodík je obsaen v kadé buòce naeho
tìla i ve vech tìlesných tekutinách. Bez
sodíku by neexistoval ivot. Tento minerál, tak dùleitý pro látkovou výmìnu, mùe ovem zpùsobit i problémy.
Chcete-li zjistit, kolik obsahuje vámi konzumovaná sùl sodíku, pak k výpoètu mùete pouít následující jednoduchý vzorec:

Mnoství soli x 0,4 = obsah sodíku
Napø. 2 500 mg soli obsahuje:
2500 x 0,4 = 1 000 mg sodíku.
Jak mùe sùl zvyovat krevní tlak?
Pøemíra sodíku ve tkáních zpùsobuje,
e se na nìj váe voda. Tak vznikají otoky
a zároveò se zvyuje krevní tlak. Srdce se
musí více namáhat. Kadý pátý obèan
Èeské republiky trpí v souèasné dobì vysokým krevním tlakem.
Japonsko patøí k zemím s nejvyím
pøíjmem soli na svìtì a také výskytem vysokého krevního tlaku. Nejèastìjí pøíèinou smrti v Japonsku je mrtvice, jako
èastá komplikace hypertenze.
U tìch populací, kde je pøíjem soli nízký, jako napø. u amazonských Indiánù nebo u venkovských obyvatel v Ugandì, je
hypertenze nemocí zcela neznámou, a to
platí i pro jedince v pokroèilém vìku. Dr.
Lot Page, uznávaná autorita na hypertenzi, øíká: Nízký krevní tlak se jednoznaènì
vyskytuje u tìch vrstev populace, které
konzumují málo soli. A platí to i obrácenì,
vysoká konzumace soli pøedchází èastý
výskyt hypertenze.

OBSAH SOLI (mg) VE VYBRANÝCH POTRAVINÁCH (100 g/0,1 L)
CHLÉB A PEÈIVO
Perník
Penièný chléb celozrnný
Bílý chléb
Knäckebrot
Houska

ZELENINOVÉ KONZERVY
700
800
1 000
1 000
1 200

RYBÍ VÝROBKY
Uzenáè
Rybí prsty
Tuòák v oleji
Filé z tresky
Zavináè
Moøský losos v oleji
Slaneèek

1
2
7
15

200
700
900
000
300
200
100

MASNÉ VÝROBKY
Klobása
Jitrnice
unkový salám
Lovecký salám
Vídeòské párky
unka
Uherák
Slanina

1
2
2
2
2
2
3
4

200
000
000
000
300
300
200
400

1
1
2
2
3

100
100
100
100
100
100
100
700
100
100
100

MLÉKO A MLÉÈNÉ VÝROBKY
Podmáslí
Kefír
Nízkotuèné mléko
Plnotuèné mléko
Smetana (30% tuku)
Tvaroh
Ementál (30% tuku v s.)
Eidam (30% tuku v s.)
Camembert
Sýr Gouda (45% tuku v s.)
Tavený sýr (45% tuku v s.)

penát
Kukuøice
Rajèatová áva
Hrách
Zelené fazolky
ampiony

400
500
600
600
700
900

NAKLÁDANÉ VÝROBKY
Nakládané papriky
Kysané zelí
Sladkokyselé okurky

800
900
1 200

VÝVARY, POLÉVKY
Bramborová
Guláová
Masový vývar (bujón)
Rajská krémová
Slepièí vývar

1
1
1
1

700
000
000
000
100

1
1
1
2
2

500
600
600
700
900
100
100
700
000
400

1
6
45
50

600
200
600
000
000

MASITÉ POKRMY
Steak (grilovaný)
Rotìnka
Vepøový øízek
Karbanátek
Bùèek
Peèené kuøe
Jehnìèí peèenì
Svíèková
Sekaná
Uzené kotlety
DALÍ, PØÍSADY
Bramborák
Bramborové lupínky
Keèup
Vegeta
Sójová omáèka

Strouek proti rakovinì

Platí to pro kadého  bez rozdílu?
Ne kadý je stejnì citlivý na sùl. Jsou lidé, kteøí jí mohou jíst kolik chtìjí bez neádoucích úèinkù. Pøiblinì 50 procent lidí je vak na sùl do urèité míry senzitivních. Pøitom zatím neexistuje test, který
by dokázal dokonale urèit tuto citlivost.
Citliví lidé zadrují v organismu sodík,
co zpùsobuje otoky; nìkteøí lidé nosí dva
a tøi kilogramy extra váhy v podobì vody
vázané na sùl. Sníení konzumace soli jim
umoní zbavit se této pøebyteèné vody.
Mnoho lidí s mírnou formou hypertenze mùe normalizovat hodnoty krevního
tlaku pouze tím, e omezí konzumaci soli
na maximálnì pìt gramù dennì.
Kromì redukce váhy a sníení krevního tlaku, strava s nízkým obsahem soli pùsobí pøíznivì také u premenstruaèního
syndromu a nìkterých bolestí hlavy.
A co léky proti hypertenzi?
Dnes existuje celá øada antihypertenzních lékù, které dokáí úèinnì sníit krevní tlak. Poslední výzkumy vak odhalily, e
nìkteré z nich mohou pøispívat k rozvoji
srdeèních onemocnìní tím, e zvyují hladinu cholesterolu v krvi. Pøi delím uívání
mohou vést i k pokození ledvin, rozvoji
dny a zhorování cukrovky. Zbavit se nadbyteèné vody pøirozenými prostøedky je
rozhodnì bezpeènìjí zpùsob léèby.
Nemusí lidé trpící vysokým
tlakem uívat antihypertenzní
léky po celý ivot?
Nejnovìjí výzkumy potvrzují, e a 85
procent vech lidí s vysokým krevním tlakem by mohlo pøestat uívat léky, kdyby
pøelo na stravu s nízkým obsahem soli
a tukù kombinovanou s redukcí nadváhy
a kadodenní delí procházkou.
Neslané jídlo mi ale nechutná!
Chu na slané nám není vrozená. Je to
nauèený zlozvyk, který podporujeme konzumací slaných jídel. Chu soli èasto pøehluí pøirozenou chu jídel. Zkuste pouívat více pøirozeného koøení. Udìlejte pokus: omezte na tøi týdny konzumaci soli
a moná zjistíte, e vám nakonec vyhovuje pøirozená slanost potravin.
Která jídla obsahují hodnì soli?
K potravinám s vysokým obsahem soli
patøí nakládaná zelenina, rùzné slané pochoutky jako bramborové lupínky slané
oøíky, krekry èi preclíky, solená nebo uzená masa, konzervy, tavené sýry, pøísady
do polévek jako glutamát sodný, rùzné instantní nebo konzervované polévky, vývary v kostkách a jídla s rychlou úpravou jako pizza, hamburgery, hranolky apod.
Jaká je bezpeèná
denní dávka soli?
Vìtina lidí je upøímnì pøekvapena,
kdy se dozví, jak malá je denní potøeba

K POTRAVINÁM S VYSOKÝM OBSAHEM SOLI PATØÍ ÈASTO I CHLÉB!
soli  prùmìrnì pouze kolem pùl gramu.
Sodík se toti v pøirozené formì nachází
v zeleninì, ovoci, obilovinách èi lutìninách. Ovem sníit tak rapidnì pøíjem soli by bylo asi pøíli drastické. Místo dosavadních 12 gramù se proto snate sníit
spotøebu na jednu kávovou lièku dennì
(5 g). To pøedstavuje bezpeèné mnoství
pro vìtinu lidí.
Zde je nìkolik nápadù, jak mùete sníit obsah soli ve stravì:
Jezte více èerstvého ovoce a zeleniny.
Nepotøebujete je pøisolovat. Navíc svým
vysokým obsahem draslíku pøispívají ke
sniování krevního tlaku.
Pøeorientujte se na neslané pochoutky.
Nauète se pøichucovat jídla citrónovou
ávou, èerstvì posekanými bylinkami,
paitkou, petrelí, èesnekem nebo cibulí
místo solení.
Nauète se pouívat rùzné zeleninové
soli s omezeným obsahem sodíku.
Nepouívejte polévková koøení (masox,
sójová omáèka aj.) k pøisolování jídel.
Staòte se tìmi, kdo pochopili, e trvalé omezení kuchyòské soli je ta nejjednoduí zmìna, pøitom vak s velkým významem pro nae zdraví. G
Dynamický ivot  takový mùe
být i ten ná, jestlie spolu se stejnojmennou knihou autorù Diehla,
Ludingtonové a Pribie (z ní pochází nae ukázka) vyjdeme vstøíc
potøebám tìla i due a naplníme
tak své dny zdravím a pohodou.
52 poutavých kapitol  ètení na celý rok. Pìkný dárek k vánocùm pro
vae blízké! Vydal Advent-Orion.
K zakoupení v Country Life.

I kdy mnohé legendy uvádìjí, e èesnek
je dobrým prostøedkem proti uhranutí,
vìdci pøili na praktiètìjí dùvod, proè
mít èesnek vdy pøi ruce. Konzumování
èesneku  ale ne èesnekových tablet  toti chrání proti rakovinì aludku, tlustého støeva a koneèníku.
Tým z University of North Carolina
analyzoval z tohoto pohledu osmnáct
studií. Ti, kteøí konzumovali èesneku
nejvíce, spotøebovali v prùmìru est
stroukù týdnì. Výsledky vyhodnocení
napovídají, e konzumace syrového nebo vaøeného èesneku ve vìtím mnoství sniuje riziko vzniku rakoviny tlustého støeva nebo koneèníku o témìø
50%. Riziko rakoviny aludku klesalo
u tìch, kteøí konzumovali èesneku nejvíce, rovnì témìø na polovinu.
Uívání tablet s obsahem èesneku nemìlo ádný úèinek.
American Journal of Clinical
Nutrition 2000;72:1047-1052

Brusinková áva
na infekce moèových cest
Potraviny, které obsahují ivé kultury
dobrých baktérií, jsou stále populárnìjí. Lidé jim pøipisují mnohé prospìné úèinky, vèetnì schopnosti zabránit
infekcím moèových cest. Fintí vìdci
vak nyní prokázali, e pøi prevenci a léèení infekcí moèových cest není nad dalí pøírodní léèebný prostøedek  brusinkovou ávu.
Jedna skupina ze 150 mladých aktivních en s tímto onemocnìním dostávala brusinkovou ávu, dalí skupina pila
nápoj obsahující lactobacillus, tøetí,
kontrolní skupina nedostávala nic.
Ukázalo se, e brusinková áva (na
rozdíl od nápoje obsahujícího lactobacillus, kde nebyl zaznamenán ádný úèinek) dokázala tomuto infekènímu onemocnìní zabránit. Doporuèená dávka je
50-100 ml dennì.
Ze 38. výroèního zasedání Infectious
Disease Society of America

Bìci ijí déle
Podle dánských vìdcù mají ti, kteøí pravidelnì bìhají, nejen nií riziko srdeèního infarktu, ale i úmrtí vùbec.
Ve studii na více ne 4 600 muích
ve vìku od dvaceti do devìtasedmdesáti let, mìli bìhem pìtiletého období rekreaèní bìci o 63% nií riziko úmrtí.
Nií riziko mìli vak jen ti, kteøí bìhali
pravidelnì. Prospìné úèinky bìhu zùstávaly, i kdy vìdci vzali v úvahu dalí
faktory ovlivòujíc zdraví, jako je kouøení, alkohol, tlak, cholesterol a nadváha.
British Medical Journal 2000;
321:602-603
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Poèítaèe mohou
dìti pokodit
Skupina amerických psychologù a uèitelù se domnívá, e rané vystavení poèítaèùm brání dìtem pøedkolního vìku ve
zdravém rozvoji.
Dìti potøebují zdravou výchovu, a tu
jim poèítaèe nemohou poskytnout, protoe dìti potøebují komunikovat s ivými lidmi, prohlásila Joan Almolová,
døíve uèitelka v mateøské kole, nyní
koordinátorka nevýdìleèné skupiny
The Alliance for Childhood (Aliance pro
dìtství).
Dìtem je stále více odpíráno lidské
teplo, umìlecká inspirace a porozumìní. To mùe poskytnout jenom uèitel,
uvedla dále dìtská psycholoka K. J.
Paynová.
Studie ukázaly, e rané vystavení poèítaèùm potlaèuje dìtskou kreativitu,
mùe zpùsobit únavu oèí, opakovaný
stres a obezitu. Dochází rovnì k urèitému znecitlivìní dìtí, co je zvlá alarmující, protoe právì v tomto vìku dochází k rozvoji sociálních schopností
èlovìka.
Kdy si dìti hrají s poèítaèem, nehrají si mezi sebou. Jedná se o virtuální
realitu, nikoliv o skuteèný svìt.

Olivový olej chrání proti
rakovinì tlustého støeva
Nová studie vypracovaná vìdci z Oxfordské univerzity pøidala dalí argumenty nasvìdèující tomu, e olivový
olej, jeden ze základních kamenù stravy
v oblasti Støedozemního moøe, je zøejmì stejnì úèinný jako ovoce a zelenina
pøi prevenci rakoviny tlustého støeva.
Vìdecký tým porovnával výskyt rakoviny, stravu a spotøebu olivového oleje ve 28 zemích Evropy, v USA, Brazílii,
Kolumbii, Kanadì a v Èínì.
Zemì se stravou obsahující znaèné
mnoství masa (vèetnì ryb) a málo zeleniny mìly nejvyí výskyt tohoto druhu
rakoviny, konzumace olivového oleje
pak souvisela se sniujícím se rizikem.
Vìdci se domnívají, e olivový olej
chrání støevo pøed rakovinou tím, e
pøíznivì ovlivòuje metabolismus. Mimo
jiné zøejmì sniuje mnoství vyluèování
luèových kyselin a zvyuje hladinu enzymu, který prospívá regulaci obnovy
bunìk ve støevì.
Rakovina tlustého støeva je druhou
nejèastìjí rakovinou v mnoha rozvinutých zemích, kde je mnohem èastìjí
ne v zemích tøetího svìta  tedy zejména v Asii a v Africe.
Journal of Epidemiology and
Community Health
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TRESTY
A ODMÌNY
Tresty a odmìny jsou pouhou
náhrakou tam, kde selháváme
ve vytvoøení podmínek pro fungování vnitøní motivace. Mnoho
lidí si vak pøesto nedovede
vzdìlávání i výchovu dìtí bez
trestù, odmìn a pochval pøedstavit. Vìtina uèitelù i rodièù stále
vìøí v jejich pozitivní funkci ve
výuce i ve výchovì.
Není sporu o tom, e odmìny a tresty pøimìjí èlovìka, aby nìco udìlal èi neudìlal.
To nelze popøít. Mýtem je vak víra v jejich dlouhodobý pozitivní úèinek. Z dlouhodobého hlediska znamenají pro vývoj
dìtské osobnosti dokonce znaèné riziko.
Ve kole jsou odmìny a tresty reprezentovány pøedevím známkami, písemnými
sdìleními rodièùm (poznámky), veøejnou
pochvalou èi pokáráním a dalími sankcemi, také vak (a to výraznì) soutìemi.
Zaènu dvìma spoleènými rysy odmìn
a trestù: za prvé se pøi jejich pouívání buï
vùbec nezabýváme pøíèinami, nebo jen
málo a povrchnì (výslech dítìte, proè to
udìlalo, není jetì analýzou pøíèin).
Jestlie odstraòuji neádoucí chování nebo vyvolávám chování ádoucí tím, e nìco slíbím, nebo nìèím pohrozím, nepotøebuji se úvahami o pøíèinách zdrovat.
Tresty a odmìny vak nejene neøeí problémy, ony je zastírají. Protoe nezasahují
do pøíèin chování, do postojù a emocí,
které se váou na chování, nemohou ani
pøispìt k opravdové zmìnì toho chování.
Jak odmìny, tak tresty jsou pøedevím
manipulací s druhým èlovìkem. Dají se
vyjádøit vìtou: udìlej toto a dostane tamto, neudìlá-li toto, stane se ti tato nepøíjemnost. Dùsledky odmìn a trestù si lépe
uvìdomíme, kdy si pøedstavíme sami sebe, e nás nìkdo chce tímto zpùsobem
manipulovat a ovládat, ne kdy jsme v situaci, kdy my sami nabízíme odmìny,
nebo hrozíme trestem.

Trest nevede k vnitøní
zmìnì chování
Argumentovat proti trestùm nebude asi
tak obtíné jako pøesvìdèit ètenáøe o kodlivosti odmìn. Základní poselství, které dìti pøi trestání vnímají, je: Násilí je akceptovatelné. Pokud má èlovìk dost velkou
moc, pokud je vìtí a silnìjí, mùe druhému ublíit. Jak jsme si øekli, trest nevede k vnitøní zmìnì chování. Vyvolává
tøi základní schémata chování: dùkladnìjí
zvaovaní rizika (aby mne nechytili), slepou poslunost nebo revoltu. Ani jedno
nepatøí mezi ádoucí cíle výchovy.
U odmìn obecnì platí, e èím více jich
dáváme, tím vìtí mnoství je ádáno.
Poté, co èlovìk dostane odmìnu, není ji
ádný dùvod pokraèovat v èinnosti, leda
pro dalí odmìnu. Na argument, e se napøíklad zvýil poèet pøeètených knih po
zavedení získání jednièky za kadou pøeètenou kníku; je tøeba se zeptat, co bude,
kdy tøeba jiný uèitel nebude jednièky za
pøeètení knihy dávat. Zmìny chování trvají jen po dobu trvání odmìny. Kdy pøísun odmìn ustane, lidé se vracejí k pøedchozímu chování. K zákonitostem odmìn
patøí, e ubíjejí pùvodní vnitøní motivaci a
vytváøejí závislost na vnìjí motivaci.
Náhodné pozorování ve dvou kolách se
stejným programem podnítilo øadu experimentù. V jedné kole si hrály dìti zanícenì s hrami, které rozvíjely rùzné dovednosti, i o pøestávkách a jiných volných
chvílích, kdeto v druhé jen v hodinách,
v nich jim byly pøedloeny uèitelkou.
Rozdíl byl v tom, e ve druhé kole uèitelka, aby povzbudila zájem dìtí a pøispìla
tak k co nejvìtímu rozvoji jejich schopností, hraní odmìòovala. To, co se stává
pouhým prostøedkem k získání odmìny,
ztrácí na hodnotì.
Odmìny nezlepí kvalitu
Dalí mylnou pøedstavou je, e odmìnami zlepíme výkon. Mnoho psychologických pokusù skonèilo se stejným výsledkem: pokud dvì skupiny pokusných
osob mìly øeit stejnou úlohu, pøièem
jedna skupina mìla za dobrý výsledek slíbenou odmìnu, kdeto ta druhá ji øeila
prostì jen na poádání, bez slibu odmìny,
druhá skupina mìla výsledky lepí! Tento

KDO JSME?

Otázkou, která ovlivòuje z velké
èásti nae chování bìhem krátkého ivota, je: Kdo jsme?
Tøebae tuto otázku zøídka klademe formálnì, proíváme ji velmi konkrétnì v kadodenních
rozhodnutích.

poznatek se také ji promítá do teorie øízení podnikù: kde je zájem o zlepení kvality práce, upoutí se od manipulace zamìstnancù mimoøádnými odmìnami a
nahrazuje se to moností podílet se na
rozhodování. Vnìjí motivací mùeme dostat z lidí výkon, ale ne kvalitu.
Vìtinou je jasnì definováno, za co se
odmìna dostane. Chovat se èi dìlat nìco
po svém, jiným zpùsobem, sniuje monost získat odmìnu. Kdy nìkdo pracuje
pro odmìnu, dìlá pøesnì jen tolik, kolik je
na získání odmìny nutné. Nechce riskovat
patný výsledek. Chce uspìt tak èasto a
tak rychle, jak jen mono, a to nìkdy i postupem ne právì morálním, co pro dìti
ve vývoji znamená velké riziko. Nechce uspìt v èinnosti, ale v získání odmìny.
Známkování tak odnauèuje dìti tvoøivému
chování, snaze pøekonávat sám sebe.
Naopak je uèí vybírat si tu nejsnazí dostaèující alternativu. Dalí výzkumy dokumentují, e lidé, kteøí se stali závislí na
vnìjí motivaci, si hledají lehèí úlohy i
v pøípadì, e nejde o získání odmìny!
Proè vnìjí motivace tak urputnì ve
kole pøeívá? Uèitelé pouívají tyto pøístupy nejen z neznalosti jejich dopadu, ale
také proto, e vìtinou nemají dovednosti
pro jiný pøístup. Kdy sliby jednièek nebo
hrozby pøestanou úèinkovat, uèitel v tradièním pøístupu nemá ji moc dalích
alternativ.
Manipulace, kontrola a ovládání lidí
jsou v rozporu s principem demokracie.
A nenamlouvejme si, e slíbit dìtem vycházku do zoo, kdy budou celý týden
hodné, se nìjak významnì lií od korupce, kterou tak odsuzujeme.
Jana Nováèková, NEMES

Tøi odpovìdi, které veobecnì ijeme 
ani bychom je nezbytnì dávali  jsou následující: Jsme to, co dìláme; jsme to, co
o nás øíkají druzí; a jsme to, co máme,
nebo jinými slovy: Jsme ná úspìch, nae popularita a nae moc.
Je dùleité poznat køehkost ivota, který závisí na úspìchu, popularitì a moci.
Tato køehkost vyrùstá ze skuteènosti, e
se jedná o tøi vnìjí faktory, nad kterými
máme jen omezenou moc. Ztráta zamìstnání, slávy nebo bohatství jsou èasto zapøíèinìny událostmi, které jsou úplnì mimo nai kontrolu. Ale kdy jsme na nich
závislí, zaprodali jsme se svìtu, protoe
jsme tím, co nám svìt dává. Smrt nás o to
vechno pøipraví. Koneèným tvrzením
pak je: Kdy jsme mrtví, jsme mrtví!,
protoe kdy zemøeme, nemùeme u nic
dìlat, lidé u s námi nemluví a vùbec nic
u nemáme. Jsme-li tím, co z nás uèinil
svìt, nemùeme dále existovat, a svìt
opustíme.
Jeí nám pøiel oznámit, e totonost
zaloená na úspìchu, popularitì a moci je
falená totonost  iluze! Nahlas a jasnì øíká: Nejste tím, co z vás èiní svìt, ale jste
Boí dìti.
NÁROK NA LÁSKU
Duchovní ivot vyaduje neustálé potvrzování naí pravé totonosti. Nae pravá totonost je, e jsme Boí dìti, milovaní synové a dcery naeho nebeského
Otce. Tuto tajemnou pravdu nám zjevuje
Jeíùv ivot. Kdy byl Jeí pokøtìn
Janem v Jordánu, uvidìl, kdy vystupoval
z vody, e z otevøeného nebe na nìho sestoupil Duch svatý v podobì holubice. A
z nebe se ozval hlas: Ty jsi mùj milovaný
Syn, v tobì mám zalíbení (Mk 1,10-11).
To je rozhodující okamik Jeíova ivota.
Byla mu odhalena jeho pravá totonost.
Je Oblíbencem Boha. Jako Oblíbenec
byl poslán na svìt, aby skrze nìho lidé
poznali a dìlali si nárok na svou vlastní
oblíbenost.
Ale tentý Duch, který sestoupil na
Jeíe a potvrdil jeho totonost milovaného Syna Boího, ho také vedl na pou a
satan ho pokouel. Satan ho ádal, aby
vyzkouel svou oblíbenost, kdy promìní
kámen v chléb, vrhne se dolù z vìe chrámu a pøijme vládu nad svìtem. Ale Jeí
odolal pokuení úspìchu, popularity a
moci a neochvìjnì potvrdil svou pravou

totonost. Jeí nemusel dokazovat svìtu,
e si zaslouí lásku. Byl u Oblíbencem
a jeho oblíbenost mu dovolila, aby svobodnì pøeil podvodné hry svìta a zùstal
vìrný hlasu, který k nìmu promluvil
u Jordánu. Celý Jeíùv ivot byl ivot poslunosti a pozorného poslouchání toho,
který ho nazýval milovaným. Vechno, co
Jeí øekl nebo udìlal, vycházelo pøímo
z nejdùvìrnìjího duchovního spojení.
Jeí nám zjevil, e i my, høíné a nestálé
lidské bytosti, jsme pozváni ke stejnému
spojení, v jakém il Jeí, e jsme milovaní synové a dcery Boha, stejnì jako je jeho milovaný Syn, e jsme byli posláni na
svìt, abychom hlásali, e vichni lidé jsou
oblíbení jako on a e nakonec unikneme
nièivé moci smrti, jako to udìlal on.
PRAVIDLA MODLITBY
Jednou z tragédií naeho ivota je, e
stále zapomínáme, kdo jsme, a plýtváme
èasem a energií, abychom provìøili nìco,
co není nutné provìøovat. Jsme Bohem
milovaní synové a dcery ne proto, e jsme
sami provìøili, zda si zaslouíme Boí lásku, ale protoe si nás Bùh svobodnì vybral. Je velmi tìké zùstat ve styku s naí
vlastní totoností, protoe ti, kteøí chtìjí
nae peníze, ná èas a energii, vyuívají více naí nejistoty a strachu ne naí vnitøní
svobody.
Proto potøebujeme kázeò, abychom
stále ili v pravdì a nepodlehli nekoneèným svodùm naí spoleènosti. Kdekoli
jsme, slyíme hlasy: Pojï sem, jdi tam,
kup toto nebo tamto, seznam se s ním, seznam se s ní, nepropásni toto nebo tamto, a tak dále. Tyto hlasy nás neustále
odtahují od tichého, nìného hlasu, který
promlouvá uvnitø naí bytosti: Jsi mùj milovaný, v tobì jsem nael zalíbení.
Modlitba je prostøedek naslouchání tomuto hlasu lásky. Jeí strávil mnoho nocí v modlitbì nasloucháním hlasu, který
k nìmu promluvil u øeky Jordán. My se také musíme modlit. Bez modlitby bychom
byli hluí k hlasu lásky a zmátlo by nás
mnoho hlasù, soupeøících o nai pozornost. Jak tìké to je! Kdy se na pùl hodiny posadíme  ani bychom s nìkým mluvili, poslouchali hudbu, sledovali televizi
nebo èetli knihu  a pokusíme se zùstat
úplnì v klidu, èasto zjistíme, e nás vnitøní hlasy tak zaplavily, e sotva mùeme
èekat, e nás znovu nezamìstnají a nevyruí. Ná vnitøní ivot vypadá èasto jako
banánovník, po kterém skáèou opice! Ale
kdy se rozhodneme neutéct a zùstat soustøedìní, opice brzy kvùli nedostatku pozornosti odejdou, a my budeme moci slyet tichý, nìný hlas, který nás nazývá milovanými. G
Ukázka z knihy Henri J. M. Nouwena Tady a teï. Knihu vydalo
nakladatelství Zvon.
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CHØIPKY
ZA DVEØMI...
Akutní infekce horních cest dýchacích patøí mezi nejbìnìjí
onemocnìní. Bìný èlovìk je zaznamená v prùbìhu roku prùmìrnì tøi- a estkrát.
Nejvíce tìmito onemocnìními trpí dìti do
esti let  protoe se dostávají do èastého
kontaktu s øadou virù a nedostává se jim
jetì imunity získané na základì prodìlaných infekcí. Je známo více ne dvì stì
rùzných virù, které tyto infekce zpùsobují.
Pokud budete tyto virové infekce léèit
nejmodernìjími léky, budou trvat ètrnáct
dní, kdy vak neudìláte nic, bude se vám
za dva týdny daøit lépe. Jinými slovy: na
bìné nachlazení nebo chøipku neexistuje
ádný lék. Jsou vak postupy, které mohou dobu trvání nemoci zkrátit a od pøíznakù infekcí horních cest dýchacích výraznì ulevit.
JE TO RÝMA NEBO CHØIPKA?
Bìné nachlazení je virová infekce, která postihuje horní cesty dýchací. Je charakterizováno zduøením sliznice, vodovým
výtokem z nosu a celkovou nepohodou trvající 4-9 dní. Chøipka je obdobné onemocnìní, ovem s mnohem silnìjími pøíznaky: patøí mezi nì bolení hlavy, svalové
bolesti, horeèka, zimnice a kael. Chøipka
trvá obvykle 2-6 týdnù.
PREVENCE

MYTÍ RUKOU

poradna lékaøe

Virové infekce se íøí pøedáváním viru z èlovìka na èlovìka.
Nejbìnìjí druh úzkého kontaktu
mezi lidmi je prostøednictvím rukou,
kterými se druhých lidí dotýkáme,
nebo zavirovaných pøedmìtù (nemyslí se diskety, prosím!  pozn.
pøekladatele). Z rukou se virus dostane na sliznice úst a nosu a zpùsobí jejich infikování. Viry dokáí na
povrchu pøeít nìkolik hodin. Mytí
rukou je úèinným prostøedkem, jak
íøení viru zabránit. V jedné studii
na dìtech (ve vìku od tøí do pìti
let), které byly vedeny k èastému
mytí rukou, bylo bìhem chøipkového období zaznamenáno znaèné
sníení rizika nachlazení èi onemocnìní chøipkou (J Pediatr Health
Care 1997 Jan-Feb;11(1):26-31).
íøení infekce z pøedmìtù kontaminovaných viry mohou zabránit dezinfekèní pøípravky. V jedné studii byl suený virus vystaven lysolu èi bìlidlu. Jeho schopnost se
íøit se sníila po deseti minutách o 99,9%
(Appl Environ Microbiol 1993 May;
59(5):1579-85).
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OÈKOVÁNÍ, VAKCINACE
Hlavním opatøením k prevenci chøipkových onemocnìní je pouívání inaktivovaných vakcín. Tyto vakcíny se získávají
z chøipkových virù A a B, které se objevily bìhem pøedchozí chøipkové sezóny.
Vakcína by mìla obsahovat tøi kmeny virù,
u kterých se pøedpokládá, e bìhem nadcházející zimy objeví. Oèkování proti
chøipce sníilo úmrtnost o 41% pro vechny oèkované  a o 75% pro ty, kteøí byli ji
døíve proti chøipce oèkováni (Lancet 1995
Sep 2;346(8975):591-5).
V souèasnosti pouívané vakcíny jsou
velmi èisté a nepøíznivých reakcí je proto
málo. Asi 5% lidí zakouí po oèkování horeèku a mírné pøíznaky onemocnìní. Asi
tøetina lidí mùe zaznamenat citlivost
v místì oèkování. Vzhledem k tomu, e se
vakcíny pìstují na vejcích, lidé, kteøí jsou
alergiètí na vejce, by se mìli oèkování vyhnout (anebo si nechat tuto citlivost nejdøíve sníit). Oèkování je zvlátì dùleité
pro lidi, kteøí trpí nìjakým váným onemocnìním, jako je astma èi srdeèní onemocnìní  a pro staré lidi. Nejlepím obdobím k oèkování je zaèátek podzimu,
pøed poèátkem chøipkové sezóny.
STRAVA
Mnozí mí pacienti uvádìjí, e nyní, kdy
zaøadili do stravy více ovoce a zeleniny,
ménì trpí nachlazeními a chøipkami. Existuje znaèné mnoství vìdeckých podkladù
pro tvrzení, e zdravá strava má za následek zdravìjí imunitní systém, který je lépe
schopen odolávat virovým infekcím. Je
známo, e tuky, ivoèiné bílkoviny a cholesterol funkci imunitního systému potlaèují a e antioxidanty nacházející se v rostlinných potravinách naopak zvýení obranyschopnosti naeho tìla napomáhají (Annu
Rev Nutr 1998;18:93-116).
BYLINKY
Za dobrý prostøedek proti nachlazení a
chøipce se povaují nìkteré bylinky, jako je
napø. enen nebo echinacea. V jedné studii uívalo 227 dobrovolníkù po dobu dvanácti týdnù dennì 100 mg extraktu z enenu nebo placebo (neúèinnou látku).
Bìhem této doby byli vichni zúèastnìní
oèkováni proti chøipce. Výsledkem bylo
42 pøípadù nachlazení nebo chøipky u skupiny, která brala placebo, a jenom 15 takových pøípadù u skupiny, která uívala
enen (Exp Clin Res 1996;22(2):65-72).
Echinacea purpurea, rostlina, kterou uívali pùvodní obyvatelé Ameriky proti nemocím dýchacího traktu, stimuluje produkci antivirových faktorù lidskými bílými krvinkami (Int J Immunopharmacol 1997
Jul;19(7):371-9). Tento úèinek má echinacea ji pøi velmi malých dávkách (0,012
mikrogramù/ml).
Nanetìstí neexistuje do dneního dne
dostatek vìdeckých podkladù, které by ukázaly, jak moc úèinné mohou být tyto

bylinkové pøípravky v prevenci virových
infekcí. Já osobnì uívám echinaceu a vitamín C pøi první známce toho, e jsem
pøiel do styku s virem anebo od prvního
pøíznaku nachlazení èi chøipky. To urèitì
neukodí  a moná pomùe.
ZKRÁCENÍ TRVÁNÍ ONEMOCNÌNÍ
ZINEK
Bylo publikováno osm studií o pùsobení zinku pøi bìném nachlazení. Ètyøi
z nich prokázaly pozitivní úèinek, ètyøi nikoliv (Ann Pharmacother 32:63, 1999;
Ann Intern Med 125:81, 1996). Rozdílné
výsledky mohou být dùsledkem variací ve
formì a v dávkování. Pøesný mechanismus
úèinku je neznámý, zinek moná brání viru navázat se na buòky dýchacího traktu.
Maximálního úèinku lze dosáhnout, kdy
se zaène zinek podávat hned pøi objevení
prvních pøíznakù. Bìné vedlejí pøíznaky
zahrnují nepøíjemnou chu v ústech, podrádìní úst a pocity na zvracení.
VITAMÍN C
V roce 1970 prohlásil Linus Pauling, e
vitamín C brání nachlazení, pøípadnì pøi
nìm pøináí úlevu. Bìhem následujících
tøiceti let byly vypracovány poèetné studie,
které se snaily urèit, jak velký prospìch
pøináí vitamín C v prevenci a léèbì nachlazení. I kdy toto téma zùstává kontroverzní, nedávná analýza dosud publikované literatury naznaèuje významné sníení
trvání a závanosti onemocnìní  o 23%
(J Am Coll Nutr 14:116, 1995). Potenciální prospìný úèinek je nejvìtí u lidí
s nízkým pøíjmem vitamínu C z potravy 
co jsou ti z nás, kteøí jedí málo ovoce a zeleniny. V mase, drùbei, mléèných produktech ani v jiných výrobcích ivoèiného
pùvodu se toti ádný vitamín C nenachází  a rafinované potraviny byly vìtiny vitamínu C zbaveny. Nejvhodnìjí dávka nebyla urèena, je ale pravdìpodobnì vyí
ne jeden gram dennì (Br J Nutr 1997
Jan;77(1):59-72).
ZVÝENÍ TÌLESNÉ TEPLOTY
Jednou z pøirozených reakcí, kterými
tìlo reaguje na infekci, je stoupnutí teploty tìla, bìnì známé jako horeèka. Kromì
toho, e upozoròuje na to, e je zde nemoc, hraje horeèka roli pøi zabíjení infekèních organismù, jako jsou viry zpùsobující
nachlazení nebo chøipku. V minulosti se
terapie horeèkou uívalo pøi léèení neurosyphilis a nìkterých forem chronické artritidy. Pøi boji s infekcí hrají roli i mnohé
dalí faktory. Pøesto vak mùe prosté zvýení teploty tìla posílit imunitní odpovìï
organismu. Z tohoto dùvodu bylo léèení
horeèkou testováno i jako léèba pøi AIDS
(ASAIO J. 1997 Sep-Oct;43(5):M830-8).
Po celá staletí se doporuèovala horká
lázeò, pára èi sauna pøi nachlazení a pøi
chøipce. Proto jedna z terapií, které doporuèuji, spoèívá v lázni ve vanì s vodou

RECEPTY COUNTRY LIFE
Mléèná polévka z koøenové zeleniny
1 líce oleje, 1/2 álku na tenké krouky nakrájeného pórku, 1 1/2 álku na tenké plátky nastrouhrané zeleniny, 1 lièka solèanky (Würzlu),
4-5 álkù vody, 2 1/2 álku na kostky nakrájených brambor, 1 lièka
soli, trochu strouhaného mukátového oøíku, 1/2 álku ovesných vloèek, 2 líce hrubé mouky, 2 álky sójového nápoje, 1 lièka citrónové
ávy, 1 lièka oleje nebo rostlinného másla
Na oleji podus pórek a pøidej zeleninu a solèanku (Würzl). Pøidej malé mnoství
vody a dus nìkolik minut. Pak zalij vodou, osol, pøidej brambory, mukátový oøíek a ovesné vloèky. Vaø, a jsou brambory mìkké, pak za stálého míchání pomalu pøidávej mouku, pøevaø, zalij sójovým nápojem, rozmíchej a vaø jetì 3-5
minut. Nakonec dochu citrónovou ávou a zamíchej olej (rostlinné máslo).

Seitan Stará Turá
4 plátky seitanu
smìs na potøení plátkù:
2-3 prolisované strouky èesneku, 2 vrchovaté líce rajského protlaku,
1 lièka sójové omáèky, 1 lièka hoøèice, 1 lièka jemnì mleté solèanky
(radìji Würzlu  k zakoupení v Country Life), 1/3 lièky soli, 1 líce
oleje, mouka na obalení, olej na opeèení
Seitanové plátky potøi smìsí pøipravenou z èesneku, protlaku, sójové omáèky,
hoøèice, solèanky, soli a oleje. Pak obal v mouce a z obou stran opeè do èervena. Podávej s bramborovou kaí  nebo s bramborovým salátem.

Z kuchaøky éfkuchaøe Country Life
Romana Uhrina Zdraví, které chutná
(aneb 250 receptù bez cholesterolu).

teplou 42 stupòù Celsia  kvùli zvýení tìlesné teploty, moná a na 38,8oC (normální je pod 37oC). Jak dlouho byste mìli
v takové koupeli setrvat? Ideální je jedna
hodina (mnoha lidem se vak zdá tato doba být a pøíli dlouhá). Lidé s onemocnìním srdce anebo jinými degenerativními
onemocnìními by nemìli léèbu horeèkou
pouívat.
LÉKAØI A ANTIBIOTIKA
Pøi nekomplikovaných onemocnìních
horních cest dýchacích by se antibiotika
nemìla uívat. To ale není smìr, kterým se
ubírá souèasná medicína. V nedávném
prùzkumu se ukázalo, e 21% vech pøedepsaných antibiotik bylo ordinováno dospìlým, kteøí trpìli nachlazením èi mìli
chøipku (JAMA 278:901, 1997). Dalí
studie zjistila, e 60% pacientù s bìným
nachlazením dostalo u praktických lékaøù
antibiotika (J Fam Pract 42:357, 1996).
Antibiotika vak, jak je dobøe známo, proti virùm nezabírají.
Správnou indikací uití antibiotik je léèení pøidruené bakteriální infekce. Znám-

PØÍRODNÍ
KOSMETIKA
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15, P-1
PØED VÁNOCEMI
OTEVØENO I V NEDÌLI!

dokonèení ze str. 9

SVÁTKY...
Symbolem ritualizované spotøeby se staly el Vánoce, krátké období oddìlující èas hektických pøedvánoèních nákupù od èasu nástupu do nové
práce. Vánoce jsou poslední
pøíleitostí, jak posunout jazýèek roèní spotøeby zase o kousek nad loòskou úroveò a podat nové svìdectví o zázraku
ekonomického rùstu.
Pøedvánoèní nákupy jsou spásou pro
ve neprodejné, co by jen neproduktivnì zatìovalo sklady otevøené vstøíc
nové prosperitì. Vánoèní rituály spotøeby, posvìcené reklamou na rozzáøené dìtské pohledy, lehce umoní dorovnat schodky v celoroèních bilancích.

kou bakteriální infekce je pøítomnost zeleného a/nebo lutého hlenu v nosních prùduích anebo vychrchlávání pøi kali. Èistý
výtok svìdèí o tom, e k bakteriální infekci
nedolo  a antibiotika by tedy byla v nejlepím pøípadì k nièemu. Vedlejích úèinkù antibiotik je celá øada, nìkteré z nich
jsou váné. Pouití antibiotik pøi bìném
nachlazení nebo pøi chøipce mùe tak napø. znamenat v koneèném dùsledku pro
enu dalí trable  nepøíjemné kvasinkové
onemocnìní pochvy. G

Z The McDougall Newsletter,
Nov/Dec '98. Dr. John McDougall je prùkopníkem pouívání
zdravé, nízkotuèné èistì vegetariánské stravy a pøírodních léèebných prostøedkù pøi léèení øady
(zejména) civilizaèních nemocí.
Pøi formulování svých doporuèení
vychází z rozsáhlého studia vìdecké literatury i z vlastní více ne
dvacetileté klinické praxe.

Vánoce se tak opìt stávají urèitým
symbolem. Tentokrát ji nikoliv symbolem znovuzrození èlovìka, spoleènosti a vekeré pøírody. Mìní se v
symbol utrácení a alespoò pøechodné
hojnosti, v pøíslib prosperity, který bude vzápìtí vykoupen nìkolika týdny
tuhého lednového nákupního pùstu.
Z knihy Jana Kellera
Abeceda prosperity.
Vydalo nakladatelství Doplnìk.
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DAR MÍRU A POKOJE
Vánoce nám pøipomínají události, o kterých mluví Bible. Jde
o narození Jeíe Krista, Boího Syna, který ze své slávy sestoupil na nai zem.
On, svatý Bùh, pøiel do naeho svìta, plného høíchu, aby nám dal nadìji na zcela nový ivot. Pøijal podobu èlovìka, poníil se, aby dokázal nekoneènou lásku
Boí k èlovìku. Proto se stal jedním z nás.

k zamylení

VÁNOCE
oslavují lidé po celém svìtì, slavnostní nálada naplòuje celou nai zemi. Radují
se i ti, kteøí Boha nehledají, neznají a odmítají. Èlovìk touí alespoò v této chvíli
po tom, co mu Bùh v osobì Jeíe Krista pøed dvìma tisíci lety zaslíbil: Na zemi
pokoj, lidem dobrá vùle! Války utichnou, ale jen na pár hodin. Takový u je èlovìk. Zachová mír a pokoj bìhem vánoèních svátkù, ale vzápìtí opìt bojuje, zabíjí a nièí. Jen Jeí Kristus mùe pøinést lidem i národùm usmíøení, odputìní, pokoj a lásku.

KLUB ZDRAVÍ:
ZDRAVÍ A IVOTNÍ STYL
kola vaøení, novinky ze svìta výivy
a zdravé ivotosprávy, jak lépe komunikovat - to je náplò støedeèních setkání Klubu zdraví Country Life, která
se konají 29. listopadu a 13. prosince
Prostory restaurace Country Life
Melantrichova 15, Praha 1
Zaèátky vdy v 18.00
Blií informace o programu
získáte na tel. 2431-6406.

VÁNOCE
pøináejí radostnou zprávu o naem vysvobození, záchranì èlovìka. O nejvìtím daru pro nás. Nebo Bùh tak miloval svìt, e dal svého jediného
Syna, aby ádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ivot vìèný. Vdy Bùh
neposlal svého Syna na svìt, aby svìt soudil, ale aby skrze nìj byl svìt spasen. ... Soud pak je v tom, e svìtlo pøilo na svìt, ale lidé si zamilovali více
tmu ne svìtlo, protoe jejich skutky byly zlé. (Bible, Janovo evangelium
3,16-17.19)

VÁNOCE
jsou obdobím pokoje s Bohem a obdobím lásky k blinímu, lásky, kterou
mùeme vyjádøit tisíci rùznými zpùsoby. Kdo miluje Boha celým svým srdcem, celou svou duí a celou svou myslí, projevuje také Boí lásku vem lidem kolem sebe. Nìkdy staèí upøímné vánoèní pøání, telefonický pozdrav nebo malý dárek. Tvoøivosti se meze nekladou. Pøemýlejme, hledejme pøíleitost, jak nejlépe potìit. Vdy oslavujeme narození Boího Syna.
A pøemýlejme, koho mùeme potìit a povzbudit nejen o Vánocích, ale
i v celém novém roce. Dar pokoje, míru a lásky nás mùe provázet po celý rok.
Klára Steigerová, BTM

OTEVØENO V COUNTRY LIFE

Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého ivotního stylu

PRAMENY ZDRAVÍ

za èástku 148,- Kè/roèní pøedplatné (è. 1-6/2001) - vèetnì potovného

Prosím o zasílání na následující adresu:

Melantrichova 15, Praha 1
Obchod:

Po-Èt 8-19, Pá 8-15,
Ne 11-18
Restaurace : Po-Èt 9-20.30, Pá: 9-15
Ne 11-20.30
Kosmetika: Po-Èt 9-19, Pá 9-16

Jungmannova 1, Praha 1
Obchod:

Po-Èt 8:30-18:30
Pá 8:30-15
Obèerstvení: Po-Èt 9:30-18:30, Pá 10-15

Jméno a pøíjmení
Adresa

Datum

Podpis
Vyplnìný lístek zalete, prosím, na adresu redakce:
U páté baterie 26, 162 00 Praha 6 (tel/fax: 02/2431-6406)
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