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(NE)TUENÁ
RIZIKA DOBY
ena sotva ví, e je tìhotná, a ji
se její ruce spojují na bøie a vytváøejí pøed dítìtem ochranný
val. Pronásledují ji nejrùznìjí obavy a doléhá na ni zodpovìdnost - za jeho pohodu i zdraví. Je
laèná po informacích a pøipravená na jakoukoliv obì; vyzkouí
skoro vechno, o èem vìøí, e by
to jejímu dítìti mohlo prospìt.
ena by si mìla nicménì dát pozor na èetné nabídky, které jí bývají èinìny  údajnì
v zájmu zlepit prùbìh tìhotenství. Nae
doba je velmi plodná na inovace s vánými vedlejí úèinky, které se mohou pøenáet i na následující generace. Vechny e-
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ny by mìly vìdìt o tragédiích, jakými byly aplikace thalidomidu a diethylstilbestrolu (DES), které byly podávány s jistotou,
e se jedná o neofenzivní látky (zvlátì
v prvním pøípadì), které vak vytvoøily generace dìtí a rodièù zmuèených na tìle
i na dui.

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

ena, která je tìhotná anebo která by
mohla otìhotnìt, si musí být rozhodnì vìdoma nebezpeèí, která s sebou nesou nìkteré metody lékaøského diagnostikování,
uívání lékù, urèité souèásti bìného vybavení domova i techniky sledování postupu
tìhotenství.

POZOR NA PAPRSKY X

ena pro eny

Rentgenové snímkování se stalo bìhem let bìnou diagnostickou metodou.
Lékaøi u nevìnují èas tomu, aby nemocného peèlivì prohlédli anebo vyzpovídali.
Dávají pøednost metodám propracovanìjím, souèasnì ale pro zdraví rizikovìjím.
( ) Moderní medicína je otrokem moderní technologie. Lékaø dnes ji nic nerozhodne bez toho, e by se utekl k metodám, které jsou nebezpeèné a nákladné 
a jejich pouití je èasto zbyteèné.
Bìhem posledních let se vyuívání
rentgenového snímkování tak rozíøilo, e
je pouívá i øada nespecialistù, kteøí nerespektují vekerá ochranná opatøení a nejsou si plnì vìdomi toho, e uívání této
techniky s sebou nese urèitá rizika.
Pomysleme napøíklad na zubní lékaøe,
kteøí dnes provádìjí rentgenová snímkování dìtských úst v 80 procentech bìhem
jejich první návtìvy  toto snímkování se
pøitom opakuje kadých est mìsícù nebo
kadý jeden rok. Sedmdesát procent zubaøù pouívá rentgenové snímkování ji
u dìtí ve stáøí tøí a ètyø let. Riziko je dosti vysoké a moný prospìch malý, zvlátì
kdy vezmeme v úvahu citlivost malých
dìtí na záøení a nedostateènou ochranu,
které se jim dostává.
Chiropraktici zase vystavují 90 procent
své klientely snímkùm o rozmìrech 35 x
90 cm, které pokrývají celý trup a pøi jejich provádìní jsou dávky ozáøení tak silné, e mohou zasáhnout i pohlavní orgány.
Lékaøi ani radiologové se nepodøizují elementárním principùm, které regulují uívání rentgenového snímkování na poli medicíny. Podle
tìchto principù by se nemìlo provádìt snímkování v jiných pøípadech, ne kdy je to nezbytnì nutné. Je vak dobøe známo, e asi ve
tøiceti procentech pøípadù bývá toto vyetøení zcela zbyteèné. ( )5
Dochází i k dalímu zneuívání,
a u se jedná o pouívání prolého
materiálu èi o neochotu obtìovat
se s dodrováním norem. Mùe se
napøíklad stát, e pacient je vystaven zbyteènì pøíli silnému ozáøení,
nemusí být ovìøeno, zda je filtr v
dobrém stavu, pouívají se filmy
horí kvality, co èasto vede k tomu, e se snímkování musí opakovat. ( )
Jedním ( ) z váných rizik, která se váí k nadmìrnému uívání rentgenu, je riziko vzniku rakoviny. Ji velmi slabé dávky
staèí toti k tomu, aby vyvolaly rakovinné
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bujení: vechno záleí na zasaené tkáni.
Krev a kmenové buòky obsaené v morku
jsou zvlátì náchylné a riziko vzniku leukémie je velmi vysoké. ( ) Dìtská leukémie je velmi èasto výsledkem vystavení
matky rentgenovému snímkování bìhem
tìhotenství.
Je pravdìpodobné, e u lidí, kteøí byli
vystaveni rentgenovým paprskùm, se mohou rozvinout i jiné formy rakoviny; bylo
napøíklad pozorováno, e zhoubné nádory títné lázy se významnì èasto vyskytovaly u osob, jejich hlava, krk a horní èást
hrudníku byly vystaveny záøení. A koneènì, ví se, e ozaøování mùe zkracovat ivot, a to tím, e tkánì a cévy jsou vystaveny úèinkùm, které jsou obdobné jako
pøi stárnutí.

OCHRANA PRO MALÉ I VELKÉ
Nezapomínejme, e vekeré rentgenové snímkování, a je zamìøeno na kterýkoliv orgán, zasahuje celý organismus. To
je dùvod, proè je tøeba peèlivì chránit pohlavní orgány, abychom zabránili defektùm, které mohou být zøejmé v krátkém
i v dlouhodobém èasovém horizontu. Nemocní obou pohlaví by mìli být chránìni
speciálními olovìnými kryty. Tato ochrana je zvlátì dùleitá pro dìti, které jsou
velmi zranitelné  vzhledem k malé postavì jsou toti jejich pohlavní lázy blíe té
èásti tìla, která je snímkována.
Embryo i plod jsou rovnì rentgenovým záøením velmi zranitelné. Tìhotná
ena by nikdy nemìla svolit ke snímkování aludku. Bìhem esti prvních týdnù po
poèetí se vytváøejí orgány, které se diferencují a nabírají svoji koneènou podobu.
Jestlie je embryo zasaeno záøením, mùe dojít k deformacím. Mnohé eny vak
nanetìstí v prùbìhu tohoto období jetì
neví, e jsou tìhotné. V dùsledku toho by
nemìli lékaøi pøedpisovat toto vyetøení
enám v plodném vìku, s výjimkou období menstruace anebo deseti následujících
dnù, a samozøejmì s výjimkou naléhavých
pøípadù. Riziko embryonálního pokození
je tak vysoké, e nìkteøí lékaøi doporuèují
tìhotným enám, jejich bøiní oblast byla
podrobena rentgenovému snímkování,
aby radìji podstoupily potrat.
Vichni pacienti by si mìli být jisti,
e jejich oetøující lékaø nepøedepisuje
snímkování bez dùkladného rozmylení.
O tomté by se mìli pøesvìdèit i u svých
zubaøù: nemìli by podstupovat pravidelné
snímkování kadých est mìsícù nebo
kadý rok, zvlátì to samozøejmì platí pro
dìti; mìli by si ovìøit, zda je pøístroj opatøen límcem omezujícím prùmìr paprsku,
zda uívaný film nemá více ne jeden ètvereèní palec (2,5 x 2,5 cm) a koneènì trvat
na tom, e v prùbìhu celého snímkování
budou chránìni olovìným krytem.6
Je ironické, e v dobì, kdy se nikdo neostýchá vstoupit do soukromého ivota
jednotlivce, se ona jednoduchá otázka

Jste tìhotná?  pøed tím, ne jsou dirigovány smìrem k rentgenovému pøístroji
 enám v plodném vìku skoro nikdy neklade. Jetì závanìjí je, e nìkteøí lékaøi a zubaøi vyadují rentgenové snímkování u en, které jsou viditelnì tìhotné. Tito
praktici se snaí rizika snímkování bagatelizovat. Takoví lékaøi praktikují zastaralou
medicínu a neexistuje ádná nebezpeènìjí forma specializace ne medicína, která
je mimo svou dobu. A je ena tìhotná
nebo ne, v takové situaci musí u sebe rozvinout jinou formu specializace: zdravý
skepticismus vùèi zázrakùm medicíny.

CHCETE DÌTI PO TØICÍTCE?!
Navíc, jako ena jste vystavena kampani, které je vedena ve jménu prevence a
která vám radí, abyste nemìla dìti po tøicítce. Jeden slavný lékaø se nad tím zamýlel: Kdy jsem byl na lékaøské fakultì, uèili mne, e by eny starí 45 let nemìly mít dìti. Kdy jsem byl dostudoval,
byl tento vìk sníen na 40 let. Kdy jsem
nastoupil na stálé místo, poklesl na 38 let.
Pøed deseti lety byl stanoven na 35 let.
Nyní kolísá mezi 32 a 30 lety. Dùvod, který obvykle lékaøi uvádìjí, aby ospravedlnili tato omezení vìku matky, je, e vajíèka
eny, jak stárne, se opotøebovávají a stárnou. A tak se setkáváme se syndromem
unavených vajíèek, které zpùsobují deformace u miminek (ale nikdy se nesetkáte s problematikou unavených spermií).
Ve skuteènosti nemá vìk vùbec nic co
do èinìní se skuteèností, zda se matce narodí postiené dítì. Jedna studie, vypracovaná na John Hopkins University (a
pøednesená bìhem 33. Výroèního setkání
Americké asociace pro veøejné zdravotnictví), ukázala, e poèet rentgenových
snímkování (vèetnì snímkování chrupu)
byl sedmkrát vyí u tìch matek, kterým
se narodily mongoloidní dìti, ne u matek
podobného vìku, které daly ivot normálním miminkùm. Tato studie byla potvrzena dalí studií, a to tak dobøe, e skuteèná
pøíèina malformací u miminek je spojována s vìkem pouze v závislosti na tom, jestli se starí eny  nebyly-li opatrné  nechaly vystavit více, a to povìtinou zbyteèným, rentgenovým vyetøením.7
Mongolismus mùe být ovem zpùsoben i záøením, které obdrel otec. Ve studii na John Hopkins University byli otcové mongoloidních dìtí èastìji v kontaktu
s radarovými zaøízeními  v dùsledku své
vojenské sluby anebo svého zamìstnání.
Nae spoleènost oplývá netuenými riziky Kdy mluvíme o záøení, nemìli bychom se zmínit také o záøivkovém osvìtlení, barevných televizích èi mikrovlnných
troubách? G
Více se dozvíte na str. 16!
Z knihy Daniele Starenkyj Les cinq
dimensions de la sexualité feminine. Vydalo nakladatelství Orion.

BRUSINKOVÁ
KÚRA
Pùvodní obyvatelé Ameriky pouívali brusinky jako potravu i jako lék. Pochutnávali si na syrových brusinkách i na brusinkách
oslazených javorovým sirupem.
Kromì toho je pøidávali do omáèek, chleba a pudinkù. Brusinky
se rovnì pouívaly do obkladù
pøikládaných na rány.
Listy brusinek se typicky pouívaly pøi
prùjmových onemocnìních a problémech
s moèovými cestami. Námoøníci bìhem
koloniálních dob pouívali brusinky pro
prevenci kurdìjí.
Dnes jsou brusinky dostupné v pestré
nabídce produktù, zmraené, ve formì
brusinkové ávy a brusinkových koktejlù,
jako brusinkové omáèky i jako kapsle, které obsahují výtaek z brusinek. V USA je
nejoblíbenìjí formou brusinek slazený
brusinkový koktejl, který obsahuje asi 30
procent brusinkové ávy.
Brusinky vynikají svojí silnì kyselou
chutí, která je dùsledkem nízkého obsahu
cukru a vysokého obsahu kyselin. Brusinky jsou bohaté na kyselinu citrónovou, kyselinu jableènou i dalí kyseliny. Obsahují
také flavonoidy, anthocyaniny, kyselinu
ellagovou a vitamín C. Vzhledem k obsahu taninu jsou brusinky také pøirozenì nahoøklé.
Pøi infekèních onemocnìních
Ji dlouhou dobu se uznává pøínos brusinek pøi udrování zdravých moèových
cest. áva z brusinek se hojnì uívá pro
prevenci a léèení infekcí moèových cest,
kdy pøináí souèasnì i úlevu od pøíznakù
onemocnìní.
Døíve se lidé domnívali, e brusinková
áva je úèinná, protoe zpùsobuje kyselost
moèi, co má za následek zabránìní mnoení baktérií. Výzkum z nedávné doby vak
podporuje názor, e brusinky obsahují látky, které brání pøichytávání baktérií escherichia coli (i jiných) k výstelce moèových
cest. Baktérie ulpívají v moèových cest
s pomocí fimbriae, co jsou jakési vlásky
na povrchu baktérie. To umoòuje baktériím zakládat kolonie a pùsobit následnì
infekce. Vìdci nedávno identifikovali
v brusinkové ávì proanthocyanidiny, které brání E. coli, aby ulpívala na výstelce.
Bìné infekce
Infekce moèových cest pøedstavují závaný zdravotní problém, který roènì postihuje miliony lidí. Vyskytují se èastìji
u en ne u muù, mnohé eny trpí tìmito infekcemi opakovanì. Riziko tìchto

infekcí stoupá s pøibývajícím vìkem, nejvìtí je u starích en ijících v ústavní péèi. Lidé s cukrovkou mají vyí riziko tohoto onemocnìní.
Pøíznaky, které bìnì infekce doprovázejí, zahrnují bolestivost pøi moèení, potøebu èastého moèení, kalnou moè a bolesti
v dolní èásti zad. Není-li infekce léèena,
mohou se rozvinout vánìjí komplikace.
Pokud k tomu dojde bìhem tìhotenství,
mùe to znamenat i pøedèasný porod.
Klinické studie
Skupina 153 en ijících v domì s peèovatelskou slubou zaznamenala po denní
konzumaci 300 ml koktejlu z brusinkové
ávy po dobu esti mìsícù v prùmìru padesátiprocentní sníení mnoství baktérií
a mnoství bílých krvinek v moèi. Tyto starí eny mìly rovnì nií riziko onemocnìní infekcí moèových cest ne podobné
eny, které brusinkovou ávu nedostávaly. Úèinkují i kapsle obsahující brusinkový
koncentrát. eny, které uívaly dvì 400
mg kapsle brusinkového výtaku kadý
den po dobu tøí mìsícù mìly podstatnì
sníený výskyt infekcí moèových cest.
Brusinková áva rovnì pomáhá redukovat zápach z moèe u pacientù upoutaných na lùko, kteøí nedokáou udret
moè. Personál domu s peèovatelskou
slubou pozoroval, e v dùsledku pití dvou
sklenic brusinkové ávy dennì dolo ke
sníení zápachu z moèi v oddìlení velmi
starých pacientù. Pacienti si navíc ménì
stìovali na pálení pøi moèení.
A co jiné druhy ovoce?
Borùvky, které jsou blízkým pøíbuzným
brusinek, jsou rovnì dobrým zdrojem
proanthocyanidinù, které brání kolonizaci
urèitými baktériemi. Na druhé stranì áva z pomeranèe, grapefruitu, ananasu a
manga ádné takové protipøilnavé vlastnosti nevykazuje.
Dalí ochranné úèinky
Brusinky mají pro lidské zdraví i dalí
prospìné úèinky. Helicobacter pylori je
hlavní pøíèinou aludeèních vøedù i vøedu
na dvanácterníku. Tato baktérie proniká
sliznièní výstelkou gastrointestinálního
traktu a pøichytává se ke spodní vrstvì epitelu. Nedávno bylo zjitìno, e pøídavek
brusinek dokázal znekodnit nìkteré øetìzce helicobacter pylori, take se nemohly
lepit na povrch epitelu. Tímto mechanismem zøejmì dokáí brusinky bránit vzniku
vøedù. Brusinková smìs rovnì sniuje
pøilnavost baktérií vyskytujících se v ústech
a mùe tak pøináet ochranu pøed tvorbou
zubního povlaku a onemocnìním dásní.
Brusinková áva mùe také chránit
pøed tvorbou nìkterých druhù ledvinových kamenù. Sklenice èi dvì brusinkové
ávy dennì po dobu jednoho èi dvou týdnù zvýí kyselost moèi a sníí tak riziko
tvorby ledvinových kamenù. Brusinková

NESTRKEJTE HLAVU DO PÍSKU! BYLO ZJITÌNO, E VÝTAEK Z BRUSINEK SNIUJE LDL CHOLESTEROL
I U ZVÍØAT SE ZVÝENÝMI HLADINAMI CHOLESTEROLU.
áva navíc neobsahuje vysokou hladinu
oxalátu, co je látka, která mùe napomáhat vytváøení ledvinových kamenù.
Ochrana pøed civilizaèními
onemocnìními
Brusinky jsou bohaté na polyfenolické
antioxidanty, které chrání proti rakovinì a
kardiovaskulárním onemocnìním. Proanthocyanidiny a dalí sloky brání oxidaci LDL cholesterolu; bylo zjitìno, e výtaek z brusinek sniuje hladinu LDL cholesterolu u zvíøat se zvýenými hladinami
cholesterolu. Je známo, e proanthocyanidiny v brusinkách a borùvkách brání rùstu nádorù.
Bezpeèné dávkování
Pro prevenci anebo pro léèení infekcí
moèových cest se doporuèuje dennì sklenice brusinkové ávy, jeden a tøi álky
koktejlu z brusinkové ávy anebo 10 a
12 kapslí s výtakem z brusinek. Obvykle
se nevyskytují ádné vedlejí úèinky.
Nicménì pití tøí èi více litrù brusinkové
ávy dennì mùe zapøíèinit prùjem anebo
mít i jiné úèinky na trávení. Mení mnoství mohou zvýit frekvenci chození na
stolici. Je dùleité, aby pacient s infekcí
moèových cest navtívil svého lékaøe. G
Autor èlánku, Winston J. Craig,
Ph. D., R.D., je profesorem výivy na
Andrews University, Berrien Springs,
Michigan. Pøetitìno z èasopisu
Vibrant Life.
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CESTA
K ZÁVISLOSTI
Kdy Terryho rodièe poádali
Jima neodkladnì o schùzku,
snail se jim domluvit. Terry byl
podle popisu jasný narkoman,
který nepotøeboval Jimovu radu,
ale komplexní program protidrogové léèby.
Jeho rodièe ale naléhali, a tak jsme se nakonec seli. Musím øíct, e mì okovali.
Pøijeli v nablýskaném Mercedesu poslední
znaèky. Terry, kterého jsem si na základì
matèina líèení pøedstavoval jako otrhaného kluka z ulice, vypadal úplnì jinak.
Hvìzda baseballového týmu køesanské
støední koly vyrùstala v ukázkovém køesanském prostøedí. Jeho bezúhonní rodièe
se aktivnì úèastnili ivota své církve a
chlapce, na kterém jim evidentnì velice
záleelo, zapojovali také. Øekl jsem si, e
tento hoch jen experimentuje, e nejde
o nic váného.
Pak jsem vak zùstal s Terrym o samotì a dozvìdìl se o nìm mnohem víc. Ve
tøinácti letech se na køesanském táboøe
seznámil s partou klukù, kteøí se obèas vydávali na tajné výpravy do nedaleké hospody. Terry byl mladí, ale bystrý, a nadaný sportovec, a tak ho jednou také pøizvali. Poprvé ochutnal pivo, víno a nakonec i marihuanu. Líbilo se mu opojení,
které to pøináelo, ale vìdìl, e rodièe by
s tím nikdy nesouhlasili. Trápilo ho také
svìdomí, ale uklidòoval se tím, e Jeí pil
pøece taky víno.
Jenome Terry s pitím nepøestal ani po
návratu z tábora. Stalo se naopak pravidelnou souèástí jeho ivota. Nael si nové
pøátele podobného raení a o vechno ostatní ztratil zájem.
Brzy pøiel na to, e vydrí víc, ne jiní.
Zatímco jeho kamarádi zaèínali po tøech
pivech blábolit, nedokázali chodit rovnì,
bylo jim zle nebo usnuli, on byl naprosto
v poøádku. A v poøádku byl i po pìti pivech, po esti..., musel zkrátka vypít hodnì, aby se dostal do nálady. A on se chtìl
dostat do nálady. Dokonce tak hodnì to
chtìl, e po èase u na nic jiného nemyslel. Poøád jsem se koukal na hodinky, kolik mi jetì zbývá, ne vypadnu ze koly na
pár piv. A k dobrému pití pøila chu na
nìjakého toho jointa.
Ale èasem to nestaèilo. A tak mu kamarádi nabídli kokain  zaruèený prostøedek k rychlejí extázi.
Vyzkouel ho, byl nadený a okamitì
závislý. Stal jsem se otrokem, øekl mi.
Pøitom se Terry stále snail vypadat nenápadnì. Dál na první pohled pùsobil jako
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sluný student køesanské koly, ale postupnì se mu zaèala rozpadat stará pøátelství, vztahy s dìvèaty, zhoroval se mu
prospìch  a k tomu vemu musel krást,
aby si mohl dovolit pøítí dávku. Zaèal
nad svým ivotem ztrácet kontrolu.
Terry je jedním z více ne tøí milionù
amerických dospívajících, kteøí se musí
kadé ráno nìèím povzbudit, aby vùbec dokázali vstát z postele. Proel si postupnì vemi stadii zmìn, které signalizují závislost.

OBVYKLÁ STADIA UÍVÁNÍ
NÁVYKOVÝCH LÁTEK
l. První pokusy s drogami
- obvyklý vìk dítìte: druhý stupeò základní koly
- pøíleitostné pití piva, vína, kouøení
cigaret, marihuany, èichání chemických
látek (lepidlo, èisticí prostøedky, spreje
apod.), obvykle o víkendu nebo o prázdninách s pøáteli
- omezená tolerance organismu sniuje potøebu pøejít na silnìjí drogy
- motivem bývá touha vyrovnat se dospìlým a zaujmout oblíbené vrstevníky
- první pokusy doprovází útìky z domu, nepromylené jednání, vzdorovitost
vùèi rodièùm
2. Pravidelnìjí uívání
- obvyklý vìk dítìte: støední kola
- tolerance organismu se zvyuje v závislosti na zvyování dávek, na veèírcích
jsou bìné beèky piva, marihuana, hai,
extáze
- motivem bývá touha nestát mimo
partu, nebýt out, jiný ne vìtina
- rodící se závislost doprovází èastý pobyt mimo domov, nezøídka i pøes noc, o
víkendech, pozdní pøíchody, nezájem o
domácí dìní
- noví pøátelé, kteøí nejsou pøedstaveni
rodièùm, nezájem o pøátele pùvodní
- zapírání mnoství vypitého alkoholu a
utracených penìz pøed rodièi, zákoláctví
a zhorení prospìchu, absence i v ostatních aktivitách, zvlátì sportovních, poruchy pamìti
- zaèíná se projevovat starost o denní
dávku a pití èi uívání drogy se roziøuje
z veèírkù do kadodenního ivota
- pozvolný pøechod k silnìjím látkám 
kokainu, spídu nebo uklidòujícím prostøedkùm.
3. Kadodenní touha po droze
- uívání tvrdých drog (kombinace amfetaminù, barbiturátù, pervitin, kokain,
LSD)
- zvyující se potøeba stavù navozených
drogou a souèasnì potøeba finanèních
prostøedkù, mnoí se domácí krádee a
posléze i krádee mimo domov
- stav navozený drogou se stává bì-

ným stavem závislého, uívá ji vìtinou
sám, ne u ve skupinì
- nutný kontakt s dealerem, moné
pøestoupení zákona o pøechovávání a uívání drog
- zapírání závislosti pøed irím okolím,
ztráta nejlepích pøátel, rostoucí izolace
- stále èastìjí zákoláctví, absolutní nezájem o dalí aktivity, hádky s rodièi
- postupné vnitøní pøijetí identity narkomana, stavy apatie
4. Závislost
- stav navozený drogou je ji pociován
jako normální stav, zatímco stav bez drogy se stává nemyslitelným
- pøechod k levnìjí variantì  injekèní
støíkaèce, navázání kontaktu s dalími pokroèilými narkomany
- ubývání na váze, zdravotní potíe,
problémy s pamìtí a soustøedìním, nervozita, stavy úzkosti, úvahy o sebevradì
- rostoucí pocit viny, postiený cítí, e
nejedná správnì, ale je neschopen cokoli
zmìnit
- trvalá absence ve kole, izolace od døívìjích aktivit, celodenní honba za drogou
- paranoia, ztráta kontroly nad sebou
samým
Díky Bohu, Terry právì úspìnì prochází léèbou a jeho rodina ho v ní podporuje. Proili obrovský stres a utratili velké
mnoství penìz, ale léèba se daøí. G

Oba èlánky na této dvoustranì pocházejí z knihy, jejími autory jsou
Stephen Arterburn & Jim Burns:
Drogy klepou na dveøe. Vydalo
nakladatelství Nová nadìje.

NIKDO HNED
NATVRDO
Jak ukazují výzkumy, nikdo nezaèíná tvrdými drogami. Kadý narkoman zaèal kdysi jedním pivem
nebo obyèejnou cigaretou, kterou
pozdìji vymìnil za konopí.5
Málokdo z tìch, kteøí skonèili na injekèní
jehle, by tomu rok pøedtím vìøil. Ale ve
chvíli, kdy potøebují zvýit dávku kokainu,
nosní sliznici u necítí a penìenka je
prázdná, si rádi nechají vysvobozující dávku od kamaráda píchnout. A pøítí u si
píchnou sami.

TABÁK

mýty a omyly

85% tìch, kteøí zaèínají kouøit, nedokáe pøestat u po pìti a desíti prvních cigaretách. Z kuøákù pak 81% vyzkouí
i marihuanu, zatímco mezi nekuøáky je to
jen 21%. Stejnì jako k marihuanì vak
kuøáci více inklinují i k ostatním drogám.
Vykouøí-li nìkdo balíèek cigaret dennì,
má pìtaètyøicetkrát vyí pravdìpodobnost
ne nekuøák, e zatouí také po marihuanì,
desetkrát vìtí pravdìpodobnost, e
vyzkouí inhalát, a dokonce témìø
osmdesátiprocentnì vyí pravdìpodobnost, e sáhne po kokainu.6
52 tisíce Amerièanù roènì umírají
na chronické choroby dýchacího ústrojí zpùsobené kouøením a dalí
ètyøi tisíce zemøou pøi poáru zaloeném hoøící cigaretou. Péèe o nemocné kuøáky pøijde stát roènì na
30 miliard dolarù. Z toho vyplývá,
e i kdy je tabák øazen mezi legální
drogy, rozhodnout se pro nìj není
o nic bezpeènìjí a chytøejí.
Nicménì, zaène-li pøece dítì
kouøit, mìli by tomu rodièe vìnovat
pozornost. A pokud skuteènì chtìjí vychovat dítì, které se obejde bez
drogy, mìli by také omezit, alespoò pøed dìtmi, vlastní kouøení.

ALKOHOL
Aèkoli nae spoleènost nemá ve zvyku

øadit alkoholické nápoje mezi drogy a
mnozí rodièe pociují úlevné zadostiuèinìní, kdy zjistí, e jejich dítì jen pije, namísto aby kouøilo marihuanu a polykalo
pilulky, alkohol je nebezpeèná droga. Pokozuje nervový systém, vnitøní orgány,
nièí a zabíjí, a to èastìji, ne jiné návykové látky. Proto je i zde nezbytná prevence.
Podle statistik hraje alkohol roli u 68%
zabití, 62% napadení, 54% vrad èi pokusù o vradu, 48% krádeí a 44% pøepadení. Alkohol je také rozhodujícím faktorem 45% smrtelných dopravních nehod.
Tøetina z tìch, kteøí podlehnou, je mladí
25 let. Podstatná je i role alkoholu pøi sebevradì a utonutí.7
V dobì, kdy mladí s pitím zaèínají, tedy mezi 12. a 17. rokem ivota, zpùsobuje alkohol nejvíce zdravotních komplikací
do budoucna.

Pro teenagery je
tìké pøestat kouøit...
Kdy jednou teenager zaène kouøit, je
pro nìj velice tìké, aby se tohoto zvyku vzdal.
Americké Národní centrum zdravotnických statistik odhaduje, e asi 3,7
milionu dospívajících v USA kouøí; pøitom 92 procent z nich øíká, e mají
v plánu pøítí rok ji nekouøit. S kouøením pøestat se ale podaøí pouze 1,5 procentu z nich.
Dospívající velice podceòují sílu závislosti na tabák a naopak velmi pøeceòují svoje schopnosti dostat ji pod kontrolu, øíká døívìjí tajemník Health and
Human Services, Louis Sullivan.
The National Center
for Health Statistics

MARIHUANA

Vrásky u kuøákù
Zdánlivì nevinné kouøení marihuany se
èasto stane odrazovým mùstkem k tvrdím
Kuøáci èasto vypadají starí ne nekuøádrogám. Je zajímavé, e 98% tìch, kteøí
ci stejného vìku. Dùvod pøedèasné tvorby vrásek na tváøích kuøákù byl vak nenikdy nezkusili marihuanu, nezkusilo ani
známý  a do nedávné doby.
ádnou dalí drogu.
Brittí vìdci nedávno zkoumali kùi
V edesátých letech, tedy v dobì, kdy
øady dobrovolníkù, kteøí kouøili dennì
jsme my navtìvovali støední kolu, byla
balíèek èi ménì cigaret. Výsledky ukámarihuana velice moderní a oblíbená. Její
zaly, e kouøení zvyuje v tìle produkci
objevitel Timothy Leary tvrdil s neoMMP, co je enzym, který nièí kolagen,
tøesitelnou jistotou, e je nekodná, ba e
zodpovìdný za udrení prunosti poje dokonce organismu blahodárnìjí neli
koky.
nikotin, a na rozdíl od alkoholu, èlovìk se
Studie rovnì ukázala, e tento enpo ní nepotácí a není po ní nepøíjemná ozym je aktivnìjí na kùi kuøákù, kteøí
pice. Jenome konopí, které kouøí nae
jsou vystaveni vysoké hladinì sluneènídìti dnes, není to tehdejí.
ho záøení. Pamatujte si, e pøíli mnoho
Dnení, odbornì pìstovaná droga, je
èasu stráveného na slunci pùsobí rovnì
daleko silnìjí  a nebezpeènìjí  nejen
stárnutí pokoky. Pokoka kuøáka je
pro nervový systém, ale i pro celkový fytak zasaena hned dvakrát  jednou
zický stav. Kromì toho, e naruuje pøesluncem a podruhé cigaretami.
devím krátkodobou pamì, je vysoce karKdy se budete cigaretám vyhýbat,
cinogenní. Tím, e zabraòuje mnoení bípøinese
vám to ovem mnohem vìtí
lých krvinek, také sniuje obranyschopprospìch,
ne e budete jen vypadat
nost organismu.
mladìji.
Nekuøáctví
rovnì chrání pøed
Èlovìk, který na ni získá návyk, dospìsrdeèním onemocnìním, rakovinou
je k tzv. amotivaènímu syndromu  k leplic, mozkovou mrtvicí a øadou dalích
targii, sníení pozornosti, náhlým zmìzávaných zdravotních problémù.
nám nálad a nezájmu o cokoli kromì
The Lancet
kouøení. Marihuana u není nekodným
psychodelikem edesátých let, nýbr zákeønou branou do svìta závislosti. G   Buïte kadý den aktivní!
Choïte se pravidelnì v poledne nebo po
veèeøi projít.
Nepouívejte výtah, choïte radìji po
schodech.
Vystupte z autobusu o zastávku èi
dvì døíve a dojdìte zbytek cesty pìky.
Parkujte ve vìtí vzdálenosti od nákupního støediska èi kanceláøe.
Jezdìte na kole.
Pracujte na dvorku èi na zahradì.
Choïte plavat.
National Heart, Lung,
and Blood Institute
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NEJLEVNÌJÍ
TERAPIE
Horké zábaly, inhalace, parní
láznì, zapaøovací èi ledové obklady a nejrùznìjí koupele jsou
pøirozeným pøírodním lékem,
pouívaným ji odpradávna.

opak dùraznì svìdèí o jejich prospìném
úèinku.
Øeditel lázní Homestad ve Virginii,
Hugh Hite, to potvrzuje následujícími slovy: Ohromná síla vody nemùe být nahrazena ultrazvukem, protizánìtlivými pilulkami, léky na uvolnìní svalù ani ádnou
jinou podobnou terapií.
Voda se svými fyzikálními i chemickými úèinky na lidské tìlo je etrnìjím nástrojem regulace tìlesných funkcí ne chemické léky, jejich uívání s sebou nese øadu negativních vedlejích úèinkù. Voda je
nejlepím vodièem tepla, a tak, na podkladì tepelných podnìtù na kùi, ovlivòuje cévy, nervy a tkánì v blízkosti aplikace.
Voda má také výhodnou hustotu, nadnáí
a tím ulevuje napø. zátìi kloubù nebo bolestem, protoe stejnomìrným tlakem
masíruje vechny svaly, tkánì i orgány.

Je daleko
snadnìjí píchnout
pacientovi injekci
nebo mu dát práek,
ne u nìj strávit pùl
hodiny støídavým
pøikládáním studených
a horkých zábalù.

vodoléèba

Babyloòané, Øekové a Egypané vyuívali
lázní pro léèení rùzných nemocí. Ve
ZLEPENÍ KREVNÍHO OBÌHU
Spartì mìl dokonce kadý obèan za poJak tedy mùe obyèejná voda ovlivnit
vinnost dennì absolvovat krátkou studená organismus? Zvlátì jedna univerzální
nou lázeò  byly toti dobøe známy její pozdravotní pouèka poukazuje na to, jakým
vzbudivé a otuovací úèinky. Ovem s rozzpùsobem voda léèí: Dokonalé zdraví závojem moderní medicíny, zaloené na
visí na dokonalém krevním obìhu. Kam
pouívání nejrùznìjích chemických látek,
se krev mùe dostat, tam mùe i distribuse od irí aplikace vodoovat iviny a kyslík, kde je
léèby zaèalo upoutìt.
vak jejímu proudìní bráDùvody jsou zøejmé.
nìno, tam dochází k proZa prvé: Jedná se o jedblémùm a nìkdy i k odunoduchou a snadno domírání. kodlivé je ovem
stupnou léèebnou metoi pøíliné nahromadìní
du. To ale dnes budí dokrve na jednom místì.
jem, e její úèinky budou
Vhodnou aplikací vody
asi slabé a nevýrazné,
mùeme dosáhnout buï
protoe povìst úèinného
prokrvení èi naopak odléku dnes vìtinou poístranìní pøekrvení  a mùvají sloité substance, pøi
eme tak dostat pod konvyslovení jejich názvu si
trolu zánìty, bolest, metaskoro zlomíte jazyk a ktebolismus tkánì i její horé se prodávají za vysojení.
kou cenu  a ne obyèejná
Konkrétnì: pùsobení
voda, která kadému teèe
horké vody pøivádí do tkáza levný peníz doma z voní více krve, a to a o
dovodního kohoutku.
400%, èím výraznì zlepDalím dùvodem, proè
uje jejich zásobení èervese od terapie vodou v nenými a bílými krvinkami,
mocnicích upustilo, je její
hemoglobinem, kyslíkem
èasová nároènost a praca ivinami. Teplá voda
nost. Je toti dalezvyuje tìlesnou teplotu,
èím stimuluje pùsobení
ko snadnìjí píchbílých krvinek proti choronout pacientovi inSTUDENÁ VODA ODSTRAÒUJE PØEKRVENÍ A NAPOMÁHÁ
boplodným zárodkùm a ujekci nebo mu dát
ODPLAVOVÁNÍ ODPADNÍCH LÁTEK, ZMÍRÒUJE BOLESTIrychluje hojení. Uvolòuje
práek, ne u nìj
VOST OTOKÙ, ZVYUJE TKÁÒOVÝ I CELKOVÝ METABOLISrovnì svalové napìtí  a
strávit pùl hodiny
MUS A PROHLUBUJE DÝCHÁNÍ - CO JSTE JISTÌ POCÍTILI,
tak odstraòuje køeèe i bostøídavým pøikládáPOKUD JSTE SE NÌKDY SPRCHOVALI STUDENOU VODOU.
lesti.
ním studených a
Naopak studená voda
horkých zábalù.
odstraòuje pøekrvení a napomáhá odplaOvem tato zdánlivá nevýhoda
Vodu lze uívat ve vech tøech skupenvování odpadních látek, zmíròuje bolestivodoléèby s sebou nese na druhou
stvích  proti výronu èi bolestivému otoku
vost zánìtlivých otokù, zvyuje tkáòový
stranu velmi cenný dopad na psymùeme pouít led, pøi inhalaci nebo v
i celkový metabolismus organismu a prochiku pacienta. Ji samotný fakt, e
saunì páru a pøi koupelích èi zábalech nahlubuje dýchání  co jste jistì pocítili, pose o vás nìkdo stará, s láskou vám
opak tekoucí vodu.
kud jste se nìkdy sprchovali studenou
Voda je souèasnì pro lidský organispøikládá obklad na èelo anebo vám
vodou.
mus tou nejpøirozenìjí tekutinou, která je
koupe nohy, toti pùsobí blahodárnì.
Doba aplikace vody ovlivòuje úèinek.
souèástí kadé naí buòky. Proto je i nejSÍLA: PØIROZENÁ A ETRNÁ
Krátkodobá aplikace, èím myslíme lázeò
lepím fyziologickým rozpoutìdlem, kteStále se ozývají názory, e tento druh
èi sprchu do tøí minut trvání, pùsobí vdy
ré nás vnitønì i zvenku èistí, ale pøitom neléèby je ji zastaralý a díky moderní, techpovzbudivým úèinkem  a to nezávisle na
drádí.
nické medicínì pøekonaný. To, co je statom, je-li voda teplá èi studená. DlouhoVoda je také potenciálním nosièem velré, resp. se ji dlouho uívá, vak nemusí
dobé aplikace naopak vyvolávají zklidnìní
kých zásob latentního tepla, má optimální
být nutnì nefunkèní. Velice dlouhá histoa útlum.
vazkost a øadu dalích výhodných fyzikálToto mùeme vyuít, kdy máme potírie pouívání vodoléèebných metod naních i chemických vlastností.
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REFLEXNÍ VZTAHY
O úèinku rozhoduje také místo aplikace vodoléèby. Mezi kùí rùzných èástí tìla
a cévami urèitých vzdálených orgánù existují reflexní vztahy. Zmìnou teploty rukou
a nohou je významnì ovlivnìn krevní obìh v pánevní oblasti a v hlavì.
Jednoduché ponoøení rukou èi nohou do
teplé vody tak dokáe zmírnit bolesti hlavy, zánìt dutin, kael, rýmu a pøinést úlevu pøi onemocnìní v oblasti bøicha. Zvlá
intenzivnì reagují mozek, sliznice dýchacího ústrojí a nosu, krk i prùduky.
Existuje reflexní vztah mezi chodidly a
moèovým mìchýøem, prostatou u muù a
dìlohou, vajeèníky a pochvou u en.
Horkou lázní nohou mùeme pøíznivì ovlivnit i léèbu tìchto orgánù.
Kùe nad prsní kostí je reflexivnì propojena s ledvinami, take horký zábal na
hruï pøi nachlazení pùsobí léèebnì také
na ledviny. A chladná voda na oblièeji zase zpùsobí zúení mozkových cév a odstranìní pøekrvení v hlavì. Zároveò pùsobí proti únavì lépe, ne álek kávy.
Veobecnì ale platí, e chceme-li dosáhnout léèebného úèinku na jisté èásti tìla, aplikujeme zábal èi lázeò pøímo na ni.
Pøi støevních potíích pøikládáme støídavì
teplý a krátce studený zábal na bøicho. Pøi
onemocnìní plic zase na záda a na hruï,
pøi onemocnìní jater napravo pod hrudníkem a podobnì.
Nezapomeòte na nìkolik praktických
aspektù vodoléèby. Nikdy neaplikujte teplou vodu na hlavu  tu vdy spíe chladíme, abychom zabránili pøekrvení mozku 
zvlá pøi dlouhodobých teplých lázních.
Pozor také na horké láznì pøi srdeèních
obtíích èi naopak na studenou sprchu
bez pøedchozího prohøátí. Nezapomeòte
u vodoléèby hodnì pít, protoe rozøedìná
krev pak lépe reaguje na tepelné podnìty
a mimoto se také vìtinou u lázní hodnì
potíme, a tak ztrácíme hodnì tekutin. Po
kadé léèbì vìnujte alespoò pùl hodiny relaxaci èi spánku, protoe terapie spotøebuje hodnì tìlesné energie ke zvýenému
léèebnému procesu, a tak mùeme být po
její aplikaci unavení.
Pøítì si povíme více o léèbì bolestí
hlavy, zánìtù a potíí v oblasti hrudi i bøicha (aneb Horká lázeò nohou). G
Jana Koneèná

ZEPTEJTE
SE LÉKAØE...
Na otázky zájemcù o zdravý ivotní styl odpovídá MUDr. Igor
Bukovský, odborník v oblasti výivy a prevence chorob, který se
pravidelnì zúèastòuje mezinárodních vìdeckých kongresù a
èasto vystupuje ve slovenském
rozhlase i v televizi.
Vìøíme, e jeho odpovìdi budou praktickým pøínosem pro zdraví i kuchyni nejedné ètenáøky (i nejednoho ètenáøe) èasopisu Prameny zdraví.
Doma sníme hodnì hub. Co
z nich nae tìlo získá?
Hlíva ústøièná napøíklad obsahuje hodnì
pektinu, který sniuje hladinu cholesterolu.
Houby shitake obsahují lentinan, který
posiluje imunitní systém (odolnost vùèi virùm, vèetnì HIV, a rakovinì). Divoce rostoucí houby obsahují vitamíny B a relativnì hodnì fosforu, draslíku, jódu a selenu.
Baklaán (lilek) pìstujeme i doma, èím je pro èlovìka ve výivì
zajímavý?
Lilek obsahuje tiamin, riboflavin, vitamín C, trochu eleza, vápníku a sacharidy. Jezte jej podle monosti i se slupkou,
protoe obsahuje barvivo (izothiokyanáty)
s protirakovinným úèinkem. Lilek nemá
nijak výraznou chu, ale to je jeho výhoda
 dá se výbornì kombinovat s rajèaty,
paprikou, houbami a zejména s èesnekem. Lilek se uplatní i v léèebné dietì pøi
zácpì, kolitidì, vøedech aludku a nervových poruchách.
U mé babièky se projevily výrazné problémy po konzumaci mléka.
Má ho úplnì vysadit, anebo se dá
tento problém øeit jinak?
Nedá. Je pøirozeným dùsledkem skuteènosti, e kdy se konèí nae kojenecké období (okolo 4. roku), nae tìlo pøestává tvoøit laktázu  enzym, který tráví
mléèný cukr (laktóza). Vzhledem k tomu,
e nestrávený mléèný cukr váe vodu,
projeví se to prùjmem, bolestmi a køeèemi
v bøie, plynatostí apod. Èím je èlovìk
starí, tím je vìtí pravdìpodobnost, e
nebude tolerovat mléèný cukr a vznikne
tzv. laktózová intolerance. 5-15% bìlochù
má tento problém v èasné dospìlosti a po
60. roku mùe takto trpìt a 40% populace. V pøípadì silných pøíznakù je pro nì
jediným øeením úplnì vylouèit mléko z jídelníèku. Kvaené mléèné výrobky jsou
lehèeji stravitelné a mohou být alternativou pro lidi postiené lehèí formou.

Tofu pouíváte v receptech velmi èasto. Kolikrát týdnì je mùu
jíst?
I dennì. Závisí to na pøíjmu jiných
zdrojù bílkovin. Pokud dennì konzumujete i ostatní lutìniny, mléèné výrobky, maso, obiloviny, oøechy a semena ve vìtích
dávkách, mìla byste z tìch nejménì vhodných zdrojù bílkovin ubrat. (Nadbytek
bílkovin ve stravì je pro organismus nebezpeèný: zvyuje vyplavování vápníku
moèí, zatìuje ledviny, klouby, pokoku.)
Zatímco kadodenní jedení masa zvyuje riziko infarktu, mozkové mrtvice, cukrovky, osteoporózy a nìkterých druhù rakoviny, jedení tofu kadý den právì pøed
tìmito chorobami chrání.
Jaký je rozdíl mezi prosem a jáhlami?
Jáhly jsou loupaným  pøesnìji øeèeno obroueným  prosem. Proso se nedá v kuchyni pouít, v pùvodní slupce je pøíli tvrdé a zaívací trakt èlovìka je nedokáe
rozloit. Mùete pouívat jemnì mleté
proso i se slupkou anebo obrouené proso  jáhly. Jáhly obsahují nejvíce eleza ze
vech obilovin, køemík a kvalitní bílkoviny.
Lehce se pøipravují a mají výbornou chu!
Nejvhodnìjí zdroje vápníku:
Sezam, tofu, mandle, rùièková kapusta, èínské zelí, mák, brokolice, pomeranèový dus obohacený vápníkem, suené
fíky, paitka, na petrele, bílá fazole,
cizrna.
Èetl jsem, e u sportovcù pøi
velkém zatíení stoupá tzv. oxidaèní stres. Dá se to stravou kompenzovat, anebo potøebujeme uívat syntetické antioxidanty?
Nadmìrná tìlesná zátì u vrcholových a výkonnostních sportovcù vyvolává zvýenou tvorbu
volných radikákù, a tak organismus potøebuje více antioxidantù,
které toxické radikály znekodní.
Lepí ne tabletky jsou  podle
mne  pøirozené potraviny plné
antioxidantù: ovoce, zelenina, obilniny, lutìniny, oøechy... Doplnit
stravu vitamínem C, E anebo A lze
obèas, ale uívání megadávek rozhodnì mùe mít i negativní následky. Vitamín C se napøíklad v megadávkách (nad 1000 mg dennì)
stává prooxidantem, který tvorbù
volných radikálù dokonce podporuje. G

výivná poradna

e s usnutím. Dáme-li si alespoò pùlhodinovou teplou lázeò, krevní obìh v organismu se znormalizuje, odstraní se pøekrvení vnitøních orgánù  hlavnì mozku  a
budeme pøíjemnì unaveni a pøipraveni ke
spánku.
Déletrvající studená lázeò vak organismu pøíli neprospívá. Vyvolává toti podchlazení, èím ohrouje vekeré tìlesné
funkce. Takový útlum by nás mohl pøivést
i na místo posledního odpoèinku, take se
o nìj radìji pøíli nepokouejme.

Igor Bukovský pracuje jako vìdecký
pracovník ve FÚ LF UK v Bratislavì.
Otázky i odpovìdi pocházejí z kuchaøky Recepty na fajn èasy, kterou napsal spoleènì se svojí enou.
Vydalo nakladatelství Advent-Orión.
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Srkání capuccina
èi hltání hamburgerù...
Jídlo v televizi døíve znamenalo, e se
rodina sela u stolu u doma pøipraveného pokrmu. Dnení diváci vak spíe uvidí srkání cappucina èi hltání hamburgerù.
Vìdci z Cornell University, kteøí studovali televizní program (tedy ne reklamy), zjistili, e televizní diváci jsou
v hlavních vysílacích èasech bombardováni obrazy konzumace alkoholu, a to
jak dospìlými, tak teenagery, jedením
produktù rychlého obèerstvení mezi
hlavními jídly a obrázky dìtí konzumujících potraviny s vysokým obsahem
cukru.
Alkoholické nápoje se na obrazovce
vyskytovaly dvakrát tak èasto ne chleba, obiloviny a cereální smìsi. Ovoce a
zelenina se v ebøíèku výskytu na obrazovce umístily na sedmém a osmém
místì. Vìdci rovnì zjistili, e zdravé
potraviny byly pøedstavovány jako nepøíli oblíbené.
V osmdesáti procentech studovaných
televizních show trvaly scény s jídlem
v prùmìru ètyøi minuty. Cornelltí vìdci podotýkají, e televize mùe mít vliv
na jídelníèek spotøebitele, protoe
Ameri-èané tráví a 40 procent svého
volného èasu díváním se na televizi. A
na rozdíl od reklam na jídlo, neexistuje
v pøípadì televizních filmù ádná regulace podávání falených nebo mylných
informací.
Cornell University News

Umìt se nadechnout
Kdy budete v létì sportovat pod irým
nebem, dejte si pozor na ozón. Mohl by
ohrozit vae zdraví, které se usilujete
zlepit.
Nizozemtí vìdci zjistili, e ji nízká
hladina ozónu ve vzduchu významnì
zhorovala funkci plic a zpùsobovala zadýchávání, pocity tìsnosti na hrudníku
a sípavé dýchání u skupiny amatérských
cyklistù, kteøí intenzívnì sportovali pod
irým nebem. American Lung Association proto k minimalizaci risku doporuèuje:
Sledujte kalendáø: Ozónový smog bývá nejhorí od kvìtna do záøí.
Sportujte brzy po ránu: Sluneèní svit
a pøibývající denní doba jsou katalyzátory pro tvorbu ozónu, dejte si proto pozor v odpoledních hodinách.
Bìhem období teplého poèasí sledujte hladinu ozónu: Kdy je hladina zneèitìní vysoká  dnes ji tuto informaci
naleznete v øadì novin  sportujte radìji pouze v místnosti.
Health and Fitness News Service

8 / PRAMENY ZDRAVÍ

SNITE SI SVÙJ
CHOLESTEROL
Cholesterol je látka tukové povahy, kterou nae tìlo pouívá ke
stavbì stìn bunìk, ke tvorbì luèových kyselin, sexuálních hormonù a vitamínu D. Nae tìlo si
vytváøí pro vlastní potøebu dostateèné mnoství cholesterolu.
Pøijímáme vak i dalí cholesterol, a to
z ivoèiných potravin (vejce, tmavé maso, drùbe, ryby, mléko), které konzumujeme; tento cholesterol je snadno vstøebáván ze støevního traktu. K problémùm dochází z toho dùvodu, e tìlo je schopno
vylouèit jenom omezené mnoství této látky. Nadbytek cholesterolu, pøesahující potøebu naeho tìla, se ukládá v nìkterých
tkáních, jako napø. ve vystýlce cév, v kùi,
v bøiních orgánech a v místech, kde se usazuje tìlesný tuk. Stupeò akumulace cholesterolu se odráí v hladinì cholesterolu,
která je pøítomna v naí cirkulující krvi.
Vysoká hladina cholesterolu v krvi sama o sobì není nemocí, je vak stavem,
který vede k ateroskleróze a k srdeènímu
onemocnìní. Vìtina dneních lékaøù je
pøesvìdèena, e pøíèinami tohoto stavu je
zdìdìná predispozice a strava s vysokým
obsahem tuku a cholesterolu; nejednota
panuje ohlednì toho, jaká by mìla být
normální hladina cholesterolu.
Pøed rokem 1985 povaovala vìtina
nemocnièních laboratoøí za normální hodnoty 150 a 350 mg/dl (tj. 3,8-9
mmol/L). Doporuèení z nedávné doby vyadují hodnoty, které jsou pøi spodní hranici tohoto rozpìtí. Zajímalo by mne, co si
vak lékaøi skuteènì myslí a jaké je jejich
porozumìní tomu, jak dùleitý cholesterol
je, protoe dietní oddìlení kadé vìtí nemocnice v celé zemi stále jetì churavìjícím pacientùm servírují stravu, která je plná cholesterolu! Vysoká hladina cholesterolu bývá nìkdy dùsledkem genetického
pokození, k nìmu vak dochází pouze
asi u jednoho èlovìka z pìti set. Lidé, kteøí jsou takto postiení, èasto umírají na srdeèní záchvat ji po dvacítce, tøicítce nebo
brzy po dosaení ètyøiceti let vìku.

KLASICKÁ LÉÈBA
Pøechod od hovìzího a vepøového na
kuøata a ryby, pøechod k nízkotuènému
mléku, uívání ovesných otrub nebo niacinu a braní lékù sniujících cholesterol, jako je napø. cholestyramin èi lovastatin.
Nevýhody: Pøechod od hovìzího a
vepøového masa ke kuøatùm a rybám znamená po stránce sniování cholesterolu
velmi málo, protoe vechny tyto druhy
masa obsahují pøiblinì stejná mnoství

cholesterolu. Studie na lidech, kteøí tuto
zmìnu uèinili, soustavnì ukazují, e výsledná zmìna hladiny krevního cholesterolu je nevýznamná. Mìli byste rovnì vìdìt, e nasycené tuky mají tendenci zvyovat hladinu cholesterolu. Saturované tuky se nacházejí v ivoèiných produktech,
jako je maso, mléko a sýry  a také v kokosovém tuku, èokoládì a hydrogenovaných olejích (ve ztuených tucích a margarínech). Lidé, kteøí se pokouejí vyhýbat
cholesterolu, bývají èasto oklamáni skrytými  mnostvími sádla nebo másla, která se pøidávají do chleba, sladkého peèiva,
smaených jídel a mnoha dalích potravin, o kterých se domnívají, e jsou vegetariánské .
Pøechod od saturovaných tukù (ivoèiných tukù) k polynesaturovaným tukùm
(rostlinným tukùm) sice sníí krevní cholesterol a sníí i riziko srdeèního onemocnìní, je za to vak tøeba zaplatit urèitou
cenu. Polynesaturované oleje zpùsobí, e
játra vylouèí více cholesterolu do luèe a
do luèníku a poté do støevního traktu.
Tyto tuky zpùsobí zmìnu konzistence luèe, která mùe mít na svìdomí zvýení výskytu onemocnìní luèníku, co bylo zaznamenáno u lidí, kteøí pøeli od ivoèiných tukù na tuky rostlinné.
Výsledkem pøechodu na stravu, která
obsahuje zejména polynesaturované tuky,
mùe být té vyí výskyt rakoviny, zvlátì
rakoviny tlustého støeva.
Cholesterol a luèové kyseliny, které
jsou v dùsledku pøítomnosti polynesaturovaných tukù ve stravì vyluèovány do
tlustého støeva ve vìtích mnostvích, se
mohou pùsobením støevních baktérií pøemìòovat na látky, které zpùsobují rakovinu (karcinogeny), anebo fungovat jako látky, které zvyují karcinogenní vlastnosti jiných chemikálií (kokarcinogeny). Léky,
které se podávají na sniování hladiny
cholesterolu, jsou sice do urèité míry uiteèné, mají vak vedlejí úèinky a jsou drahé  a kromì toho, kdy je pøestanete uívat, vae hladina cholesterolu znovu
stoupne.

LÉÈBA STRAVOU
A IVOTNIM STYLEM
Skuteèným viníkem v pozadí vysoké
hladiny cholesterolu a následného onemocnìní aterosklerózou je nae typická,
bìná strava. Hladina cholesterolu dosahující výe 210 mg/dl (5,4 mmol/L) je
prùmìrem u lidí ijících v prùmyslovì rozvinutých zemích; taková hladina pøedstavuje padesátiprocentní anci na pøedèasné úmrtí na mozkovou mrtvici èi infarkt,
které jsou dùsledkem aterosklerózy.
Zvýení hladiny krevního cholesterolu
ze 200 mg/dl (5,1 mmol/L) na 260
mg/dl (6,7 mmol/L) zvyuje riziko úmrtí
pìtkrát. Lidé, kteøí mají celý ivot hladinu
cholesterolu pod 180 mg/dl (4,6 mmol
/L) mívají zøídka srdeèní onemocnìní;

a ve slavné Framinghamské studii mapující vztahy mezi srdeèním onemocnìním a
hladinou cholesterolu nebylo zjitìno srdeèní onemocnìní u tìch lidí, jejich hladina cholesterolu byla pod 150 mg/dl
(3,8 mmol/L). (V rámci této studie sledovali vìdci 5 209 obyvatel Framinghamu
ve státì Massachusetts po dobu témìø ètyøiceti let.)
Kadé sníení hladiny cholesterolu o 1
procento znamená sníení rizika úmrtí na
srdeèní onemocnìní o 2 a 3 procenta.
(Pozn. pøekladatele: Prùmìrný pokles hladiny cholesterolu na pobytech NEWSTART èiní cca 13% za jeden týden, tzn.
sníení rizika úmrtí asi o 30%!) Kdy vyjdu
ze veho, co vím, doporuèil bych vám dát

tí tìchto nápojù. Bìnì léèím své pacienty ve dvou krocích, pøièem mým cílem je
sníit hladinu cholesterolu pod 150 mg/dl
(3,8 mmol/L), a to s minimálními riziky a
tak rychle, jak je to jen moné.
Krokem 1 je strava zaloená na
krobech, s nízkým obsahem tuku
a nulovým obsahem cholesterolu.
Nízkotuèná strava neobsahující cholesterol sníí hladinu cholesterolu v prùmìru
o 12 procent (28 mg/dl) za dvanáct dní a
celkem o 25 a 37 procent v prùbìhu ètyø
a esti týdnù. Existuje nìkolik sloek této
zdravìjí stravy, které krevní cholesterol
sniují. Pøíjem cholesterolu se redukuje
z bìných 400 a 600 mg (èi více) za den
na nulu. Pøíjem nasycených
tukù, které zvyují hladinu
cholesterolu v krvi, se dramaticky sníí ze 30 a 40 procent
celkových kalorií na ménì ne
2 procenta. Pøíjem vlákniny,
která váe a odvádí cholesterol, se zvýí z 10 gramù dennì
(pøi typické bìné stravì) na
60 gramù dennì (pøi èistì
rostlinné stravì).
Krokem 2 jsou léky na
sniování cholesterolu.

Pøedpisuji léky na sniování
cholesterolu tìm lidem, kteøí
nejsou schopni dosáhnout hladiny 150 mg/dl (3,8 mmol/L)
nebo ménì pouze stravou.
Pokud má èlovìk za sebou nìjakou pøíhodu související s onemocnìním cév (prodìlal
v minulosti srdeèní záchvat,
podrobil se bypassu, angioplastice, utrpìl TIA, mozkovou mrtvici atd.), pak se snaím o to více sníit jeho cholesterol co nejrychleji  ve snaze zabránit riziku tragédie.
Rozhodnutí se redukuje na tuto otázku: Pøevyuje riziko úmrtí èi pokozeni v dùsledku
KADÉ SNÍENÍ HLADINY CHOLESTEROLU
onemocnìní cév vedlejí úèinO 1% ZNAMENÁ SNÍENÍ RIZIKA ÚMRTÍ NA
ky, náklady a dalí nepøíjemSRDEÈNÍ ONEMOCNÌNÍ O 2-3 PROCENTA!
nosti spojené s braním lékù na
sniování cholesterolu? Neexisi za cíl dosáhnout hladiny cholesterolu
stuje ádná jednoduchá odpovìd'  roznií ne 150 mg/dl (3,8 mmol/L).
pracované studie a vìdecké informace,
úsudek lékaøe a jeho dobrý odhad vak
CHOLESTEROL A RIZIKO ÚMRTÍ
musí vést k akci.

NA SRDEÈNÍ ONEMOCNÌNÍ

HIadina cholesterolu
Riziko aterosklerózy
150 (3,8 mmol/L) prakticky nulové
210 (5,4 mmol/L) prùmìrné
265 (6,8 mmol/L) velmi vysoké
Nìkteré studie ukazují, e káva, a to
dokonce i káva bez kofeinu, zvyuje hladinu cholesterolu v prùmìru o 10 procent.
Citlivìjí jednotlivci mohou zaznamenat
dokonce i vìtí zvýení  jako reakci na pi-

MOJE DOPORUÈENÍ
Základem vaeho léèení (sniování hladiny cholesterolu) je strava, která neobsahuje ádný cholesterol, obsahuje málo tuku a jejím základem jsou kroby (obiloviny, zelenina, brambory, ovoce, lutìniny).
Kadému, kdo potøebuje sníit cholesterol
a dokáe je tolerovat, doporuèuji ovesné
otruby  protoe jsou levné, bezpeèné,
volnì prodejné a úèinné. Nechávejte si

Pøechod od hovìzího
èi vepøového masa
ke kuøatùm a rybám
znamená pro sníení
cholesterolu jen málo;
vechny druhy masa
toti obsahují pøiblinì
stejnì cholesterolu.
cholesterol kontrolovat kadé tøi týdny;
pokud po tøech a esti mìsících hladina
cholesterolu dostateènì neklesne, a zvlátì v pøípadì, je-li riziko výjimeènì vysoké,
èasto doporuèuji i léky (ovem po peèlivém zváení moných rizik vs. prospìchu,
který terapie léky mùe pøinést).
Pro lidi, kteøí se poohlíejí po pøirozenìjím a souèasnì levném prostøedku,
mùe být úèinným øeením niacin (vitamín
B-3). Nesmíte ale zapomenout, e niacin
je silným lékem s øadou vedlejích úèinkù.
Pro ty pacienty, kteøí si to mohou dovolit a jsou ochotni uívat léky na pøedpis,
upøednostòuji lovastatin a cholestyramin.
U mnoha pacientù, zejména u tìch, kteøí
mají vánì nemocné srdeèní cévy a vysokou hladinu cholesterolu, pouívám lovastatin (který sniuje syntézu cholesterolu)
spoleènì s cholestyraminem nebo colestipolem (které cholesterol odstraòují). Tato
kombinovaná léèba je úèinnìjí ne pouívání jednoho nebo druhého prostøedku
samotného. Pacienti, kteøí dostávali 20
mg lovastatinu a 10 gramù colestipolu (oboje) dvakrát dennì, zaznamenali za dva
mìsíce sníení cholesterolu o 36 procent
(a sníení LDL cholesterolu o 48 procent).
Kdy se vám podaøí nalézt vhodnou
skladbu léèebných opatøení, které sníí
vá cholesterol na ideálních 150 mg/dl, tj.
3,8 mmol/L (bez vánìjích vedlejích úèinkù), pak doporuèuji po est mìsícù setrvat na tomto dávkování. Po esti mìsících byste se mìli pokusit postupnì vyluèovat jeden prostøedek po druhém a kontrolovat, zda vá cholesterol zùstává na ideální hladinì.
Buïte opatrní. Léky mùete sníit cholesterol na pøíli nízkou úroveò  i ménì
ne 100 mg/dl  a to mùe vyvolat problémy s metabolickými procesy, pøi nich
se cholesterol vyuívá. Vaím cílem by
mìlo být uíváním minimálního mnoství
lékù/prostøedkù dosáhnout maximálního,
tj. ádaného úèinku. G

Z knihy amerického lékaøe a propagátora léèení civilizaèních nemocí
radikální zmìnou jídelníèku a ivotosprávy dr. Johna A. McDougalla
McDougall Program  12 Days to
Dynamic Health.
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ZELENINU:
STÁLE JINAK!
Pøirozená, pøírodní strava je zajímavá mimo jiné i barevnými kreacemi, které mùeme  zejména
díky zeleninì  na talíøi vytvoøit.
Pestrost naeho talíøe bychom
mìli udrovat i rùznými zpùsoby
úpravy zeleniny (kterými dosáhneme øady chutí). Nìkteré si ukáeme.
Jistì je dobøe jíst syrovou zeleninu, ale
stejnì dùleitá je i zelenina tepelnì zpracovaná. Je snadnìji stravitelná, získáme
z ní více minerálù. Napø. betakarotén se
lépe vstøebává z vaøené mrkve ne ze syrové. Pøi nìkterých zdravotních
problémech je tepelnì upravovaná zelenina dokonce vhodnìjí ne syrová.
Pøi výbìru zeleniny se neomezujeme pouze na rajèe a okurku, vdy výbìr je daleko irí. Zkuste tøeba kadeøávek, zelí,
èínské zelí, rùièkovou kapustu,
èernou øedkev, mrkev, celer,
pórek, tuøín, dýni hokkaido,
kedlubnu a dalí.

varu. Vaøíme 5 a 20 minut. Ze zeleniny
se uvolní chlorofyl, minerály a vitamíny,
které pøejdou do vody, zelenina sama naopak pøijme vodu a zmìkne. Po uvaøení
vodu slijeme a zeleninu podáváme (s hlavním jídlem). Nebo tímto zpùsobem pøipravíme polévku, staèí zahustit lutìninovou
patikou.
Zeleninový bujón pøipravíme vaøením
zdøevnatìlých kouskù zeleniny, koálù apod. Vaøíme 30 minut. Vývar obsahuje
velké mnoství minerálù, mùeme jej pouít jako základ na polévky.
Vaøením lze dosáhnout i sladké chuti
zeleniny. Na dno hrnce vloíme kousek
øasy kombu, zeleninu, zalijeme vodou a
vaøíme. Nakonec dochutíme kapkou sójové omáèky shoyou nebo trochou misa
pasty.
Mezi sladké zeleniny patøí mrkev, kapusta, zelí, cibule, kukuøice, hráek a brokolice.

PEÈENÍ
Zeleninu mùeme péci s olejem,
na sucho nebo zabalenou v alobalu.
Zeleninu nakrájíme na plátky, které
potøeme sezamovým olejem.
Naskládáme ji na plech na peèící
papír. Peèeme pøi 200 C 15-30
minut. Na peèení je nejvhodnìjí
dýnì hokkaido, celer, mrkev, cibule, brambory, ale také jablka.
(Jablka rozkrojíme na pùl, vykrojíme jádøinec a do vzniklého prostoru vloíme rozinky a oøechy. Kadé
jablko zvlá zabalíme do kousku alobalu a dáme do trouby. Peèení v
alobalu je velmi oblíbené v létì, kdy
peèeme jablka rovnou na ohni.)
o

NAPAØOVÁNÍ
Do hrnce vlijeme trochu vody a vloíme do nìj napaøovací
síto, na kterém je nakrájená zelenina. Síto pouíváme zásadnì
nerezové nebo plastové (dají
se koupit i bambusová síta).
Hrnec pøikryjeme poklièkou a
vodu uvedeme do varu. Zelenina není ponoøena ve vodì,
ale setkává se pouze s párou.
Napaøovat mùeme zeleninu 120 minut.
Napaøovaná zelenina je velice lehká a snadno stravitelná.
Hodí se pøi problémech s játry
a luèníkem. Zkuste napaøovanou zeleninu pokapat citrónem
èi umeoctem nebo posypat
praeným sezamem se solí.

BLANÍROVÁNÍ
Jde o velmi krátké vaøení. Nakrájenou
zeleninu vhodíme do vaøící osolené vody a
vaøíme 30 vteøin a tøi minuty. Pak vodu
slijeme a zelenina je hotová. Takto mùeme upravovat mrkev, zelí, zelené fazolky,
kapustu, kadeøávek, salátovou okurku.

VAØENÍ
Do hrnce vloíme zeleninu, pøidáme
petku soli, zalijeme vodou a uvedeme do
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kukuøièný), pøidáme zeleninu, petku soli
a pøikryjeme polièkou. Dusíme na mírném
ohni 5-10 minut, obèas zamícháme.
Zelenina sama pustí ávu a není tøeba ji
podlévat. Pokud se vám pøipaluje, zmírnìte plamen. Pro tuto úpravu se hodí kedlubna èi mrkev, pikantní je øedkev.
K duení na vodì pouijeme øasu kombu, nakrájenou zeleninu a podlijeme trochou vody. Ochutíme petkou soli a dalím koøením. Dusíme 15-30 minut.
Prùbìnì doléváme vodu, aby bylo pokryté dno. Mùeme kombinovat rùzné koøenové zeleniny  mrkev, pastinák, lopuch,
cibule.
Tøetí zpùsob je nejpouívanìjí. V hrnci rozehøejeme olej, vsypeme zeleninu,
krátce ji osmahneme a podlijeme vodou.
Dochutíme opìt solí, miso pastou nebo
sójovou omáèkou. Dusíme 1-15 minut.
Spoleènì se zeleninou dusíme i houby, tofu, seitan atd.

FRITOVÁNÍ

Vaøená zelenina dodává tìlu vodu, je
vhodná pro lidi s ledvinovými kameny, pøi
zácpì, suchosti kùe.

DUENÍ
Dusit mùeme zeleninu na oleji, na vodì nebo na oleji a na vodì najednou:
Zeleninu nakrájíme na malé kousky
(nastrouháme). V hrnci rozehøejeme polévkovou líci oleje lisovaného za studena
(vhodný je olej sezamový, olivový, sójový,

Tento zpùsob úpravy je tìí na
trávení a mohou si jej tedy dovolit
jen naprosto zdraví lidé. Je zcela
nevhodný pro lidi s rakovinou, v depresích, pro toho, kdo se hodnì
potí a pøi horeèkách.
Pøi fritování vìtí kousky zeleniny vkládáme do horkého oleje na
3-10 minut. Potom je vyndáme na
ubrousek, aby se pøebyteèný olej okapal. Lepí je zeleninu obalovat v
tìstíèku z mouky, vody a soli.
Tìstíèko ochutíme shoyou, rozdrcenou øasou nori, bazalkou nebo kurkumou.
K fritovanému jídlu by se mìla podávat syrová øedkev, áva z øedkve nebo citrónu.
Fritovat mùeme mrkev, celer, èervenou
øepu, brokolici, kvìták.
Jak vidíte, pestrost a monost kombinací je neomezená. Nechejte se vést vlastní fantazií. Jistì se vám podaøí vytvoøit øadu zajímavých pokrmù. Pøeji vám hodnì
úspìchù! G
Kateøina Kukosová

Tisíce lidí se dnes snaí dosáhnout optimálního zdraví uíváním vysokých dávek vitamínù,
minerálù a dalích výivových
doplòkù. Je vak moné, e tímto zpùsobem svùj organismus
spíe zatìují.
Není jednoduché toto téma objektivnì
zhodnotit. Kde má èlovìk hledat pravdu?
Problémù je tady hned nìkolik. Po
mnoho let v kadé zemi odpovìdné orgány (u nás Ministerstvo zdravotnictví, ve
Spojených státech Národní akademie vìd)
stanovovaly tzv. výivové doporuèené
dávky (VDD), které udávají pouze minimální doporuèené mnoství pro vitamíny
a minerály. Pøitom se vak neuvádí horní
hranice bezpeèného mnoství té èi oné
látky. Dùvodem je mimo jiné i ten fakt, e
vitamíny jsou povaovány spíe za potravinu ne za lék.
Jaké tedy mohou být dùsledky
nadbytku vitamínù a minerálù?
Pomìrnì rozíøený je názor, e vysoké
dávky nìkterých vitamínù nebo minerálù
mohou zabránit vzniku takových onemocnìní, jako je rakovina, srdeèní choroby a
osteoporóza. Nadbytek jednoho vitamínu
nebo minerálu ale mùe naruovat vstøebávání jiných. Napøíklad nadbytek eleza
mùe sniovat vstøebávání zinku. Pøemíra
zinku zase naruuje vstøebávání mìdi.
Ètyøi vitamíny jsou rozpustné v tucích
(vitamín A, D, E a K). Jejich pøebytek nelze vylouèit, a tak je ukládán v tìlesném tuku. Megadávky vitamínu A (dvacetinásobek doporuèené dávky) mohou zpùsobit
bolesti hlavy, suchou kùi, popraskané
rty, bolesti kloubù a vypadávání vlasù.
Tìhotné eny, které by uívaly tak vysoké
dávky vitamínu A, mohou ohrozit zdraví
svého plodu. Megadávky vitamínu D (tøia pìtkrát vyí ne doporuèená dávka)
mohou pokozovat vnitøní výstelku tepen
a dokonce podporovat rozvoj aterosklerotických plátù.
Vitamíny rozpustné ve vodì (B komplex a C) byly dlouho povaovány za bezpeèné, protoe se pøedpokládalo, e jejich
nadbytek mùe být vylouèen moèi. Toto
pravidlo pøestalo platit v roce 1983, kdy
se potvrdilo, e megadávky vitamínu B-6
mohou zpùsobit poruchy nervového
systému. Nadmìrné dávky ve vodì rozpustných vitamínù zpùsobují, e organismus zaène velice plýtvat v hospodaøení
s nimi. Megadávky vitamínu C mohou
rovnì u nìkterých lidí vyvolat vznik ledvinových kamenù.

Nikdo také neví, jaké jsou dùsledky
dlouhodobého uívání megadávek rùzných
vitamínù a minerálù. Zde se dostáváme na
neprobádanou pùdu. Proto nìkteøí odborníci pøirovnávají konzumaci nadmìrného
mnoství vitamínù a minerálù k svévolnému nezodpovìdnému uívání lékù.
Existuje bezpeèný zpùsob, jak si
zajistit dostatek vitamínù a minerálù?
Nejpøirozenìjím a ideálním zdrojem
vech ivin by pro nás mìla být strava.
Pøirozené potraviny jsou plné vitamínù a
minerálù a navíc ve formì a mnoství odpovídajícím potøebám organismu. Jakmile
zaèneme ze stravy oddìlovat jednotlivé
sloky a koncentrovat se pouze na nì,
vdy je reálné nebezpeèí, e poruíme pøirozenou rovnováhu.
Mohou být nìkdy vitamínové
tablety i prospìné?
Problémem není, kdy si èlovìk dá kadý den multivitamínovou tabletu obsahující
vitamíny, minerály a dalí stopové prvky
v mnoství pøiblinì odpovídajícím VDD.
Vitamínové doplòky mohou být dokonce
dobrou pomocí pøi nemoci èi v zimním období pøi nedostatku ovoce a zeleniny.
A co je pravdy na tom, e vìtí

Nìkteøí odborníci
dokonce pøirovnávají
pravidelnou konzumaci
nadmìrného mnoství
vitamínù a minerálù
k svévolnému
a nezodpovìdnému
uívání lékù.
dávky vitamínù nám pomohou lépe zvládat stres a dodají vitalitu?
Zatím neexistují vìdecké dùkazy o tom,
e by vitamínové a minerálové pøípravky
objektivnì zvyovaly vitalitu a odbourávaly
stres. Tyto látky toti nepùsobí na ná organismus ádným mystickým zpùsobem.
Jejich nadbytek nezpùsobí zrychlení biologických pochodù v organismu, stejnì jako
více benzinu v nádri nezpùsobí, e auto
pojede rychleji, ne kolik mu dovolí výkon
motoru. Energie pochází ze sacharidù (obsaených v obilovinách, lutìninách a
bramborách), ne z vitamínù a minerálù.
Kadý z nás potøebuje vitamíny a minerály k ivotu a optimálnímu zdraví  staèí vak jen velice malé mnoství. G

PESTROST ZA PRVÉ...
Kde lze nalézt nejvíce vitamínù a minerálù? Základním kamenem zdravé výivy je pestrost. Následující tabulka ve struènosti
ukazuje, které potraviny obsahují nejvíce vybraných vitamínù èi
minerálù.
Vitamín/minerál
A
B-1
B-2
B-3
B-6
Kys. listová
B-12
C
D
E
K
Vápník
elezo
Hoøèík
Draslík
Selen
Zinek

Zdroj

Mnoství na 100 kcal

Èerstvá mrkev
Obilné klíèky
Kefír
Rajèata
Celozrnná penièná mouka
Zelený salát
Suené mléko
Èervená paprika
Vejce
Olej z obiln. klíèkù
Èoèka

1980 IU
0,5 mg
0,5 mg
3,0 mg
0,6 mg
848 µg
1,1 µg
607 mg
18 IU
28,3 mg
54 µg

Kapusta
penát
Tykvová semínka
Ovesné vloèky
Asparágus
Sezamová semínka

459 mg
15,7 mg
102 mg
403 mg
36 µg
3,0 mg

newstart

KDY MÉNÌ
ZNAÈÍ VÍCE

Na této stránce ukázky z knihy Dynamický ivot autorù dr. Diehla,
dr. Ludingtonové a dr. Pribie. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.
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PROÈ TO
TOLIK BOLÍ?
Ze vech ztrát nejvíc bolí ztráta
lásky. Kdy nás postihnou jiná
zklamání a køivdy, je to právì
láska, co utìuje dui a èiní nai
bolest snesitelnou.
Pøi kadodenním bìhu ivota zaijeme leckterou ztrátu, odmítnutí èi prohru, ale nae mysl nás automaticky chrání pøed bolestí vìdomím, e doma nás milují. Jakmile vak lásku ztratíme, neexistuje zpùsob, jak najít úlevu, neexistuje útìcha èi
ochrana pøed bolestí. Vìtinou si sami neuvìdomíme, jak nesmírnì na tu podporu
spoléháme, dokud o ni nepøijdeme.
Kdykoliv nás trápí zklamání èi
køivda, je to láska, je nám ukonejí dui a uèiní nai bolest snesitelnou.

od naeho partnera. Lichotka ani pozornost jiného èlovìka nemá ani zdaleka takovou váhu jako od naeho partnera. Po
celý den nejrùznìjími zpùsoby dáváme a
dostáváme, ale tato výmìna nám ani zdaleka neposkytuje takový stupeò uspokojení, jako kdy je do toho dávání a braní zapojený ná partner.
Kdy ztratíme milovanou osobu, na ní
jsme závislí a jí jsme oddaní, citovou
stránkou své bytosti vìøíme, e u nikdy
nebudeme milovat. Cítíme, e bez lásky
naeho partnera nikdy nedosáhneme toho, co potøebujeme pro své tìstí a smysluplný ivot. Vìdomí této bezmocnosti
stonásobnì umocòuje nai bolest nad
ztrátou. Jedna vìc je, kdy se musíme obejít jeden den bez jídla, ale nìco doèista
jiného je domnívat se, e u v ivotì nepozøeme sousto. Kdy ztratíme osobu, je
nám pøipadá nenahraditelná, jde o zdrcující zkuenost.

V milostném vztahu nahrazujeme svou potøebu lásky potøebou
lásky naeho partnera.
Cítíme-li k partnerovi vazbu, oddanost,
pak nám uznání jiných lidí nestaèí, protoe to nejdùleitìjí uznání musí pøicházet

partnera, ale jsme otevøeni dalím zdrojùm lásky a podpory.
Tato nezávislá otevøenost v sobì skrývá podvìdomou znalost toho, kde mùeme hledat lásku. Tím, e se oprostíme od
závislé touhy po lásce svého partnera a

Oddanost partnerovi stonásobnì umocòuje nai bolest.
Pokud si chceme zahojit zlomené srdce, musíme se zbavit své závislosti a otevøít se rozdávání a pøijímání lásky ostatním.
Pokud se neodváíme otevøít opìt své srdce, buï uvízneme ve své bolesti nebo zùstaneme emocionálnì vyhaslí. Proces zbavování se závislosti nám dovolí spravit své
zlomené srdce a pokraèovat v ivotì.
Spravování srdce nám umoní novì
pocítit základní potøebu znovu milovat.
Místo potøeby lásky konkrétního partnera,
zaèneme postupnì znovuproívat otevøenost srdce, kterou jsme zaili pøedtím, ne
jsme se stali závislými na bývalém partnerovi. Nyní u nezávisíme na lásce svého

partnerské vztahy

Pokud ztratíme hlavní zdroj lásky, zùstaneme náhle bezbranní a proíváme syrovou bolest ze ztráty, muka nad zmizelou
oporou a smutek z osamìní. V této chvíli
nejenom e truchlíme nad ztrátou milované osoby, ale prosíme osud o úlevu a ptáme se: Proè to tolik bolí?
Za ádných okolností nemùeme pøedvídat, jak trýznivá bolest a prázdnota zùstane po ztracené lásce. A u máme za
sebou bolestný rozchod, rozvod nebo tragickou smrt milovaného èlovìka, výsledkem je vdy zlomené srdce. Zpoèátku jsme jako omráèení. Proíváme neèekané ochromení. Kadièká buòka v naem tìle køièí:
Ne! To není moné! To nedovolím! To není pravda! A zatímco
v dui zoufale køièíme, odmítáme
se s tou ztrátou smíøit.
Doufáme, e a se druhý den
ráno probudíme, bude vechno zase pøi starém. e to vechno byl
pouze zlý sen. Brzy si vak uvìdomíme, e k tomu skuteènì dolo,
e to nièím nedokáeme zmìnit.
Jakmile si pøiznáme vlastní bezmocnost, pravda na nás dopadne
jako kámen a my se zaèneme cítit
osamìle. Obzor naeho ivota
nám pøipadá studený a holý. A jak
nae otupìlost z ohromení postupnì vyprchává, uvìdomíme si, e
pociujeme bolest, silnou bolest.
Není snadné rozlouèit se s nìkým, koho milujeme, není snadné poèítat
s budoucností bez nìho, protoe na to
jsme si byli pøíli blízcí. Pokud touíme najít úlevu a zahojit si zlomené srdce, musíme nejprve pochopit povahu lásky, závislosti a oddanosti.

LÁSKA, ZÁVISLOST
A ODDANOST
Máme-li nìkoho, kdo nás doma veèer
pøivítá, kdo oceòuje nai práci, nìkoho,
kdo uznává nai hodnotu a pøijímá od nás
podporu, ná ivot má význam a úèel.
Nejastnìjí jsme, kdy na nás nìkomu
záleí, kdy v nás probouzí vìdomí výjimeènosti a dùleitosti, chápe nae smutky
a oslavuje nae úspìchy. A èím víc se nae láska prohlubuje, tím jsme na svém
partnerovi samozøejmì závislejí, pokud
jde o jeho lásku.
Ale i kdy ne vdy dostaneme od druhého vechno, co chceme èi po èem touíme, nai závislost dále umocòuje vìèná
nadìje, e nakonec pøece jen dostaneme,
co potøebujeme, a spolu s tím sílí i snaha
pøispìt k úspìnému fungování vztahu.
Nemusíme vdy proívat idylický a láskyplný vztah, ale víra, e jsme milováni, nás
pøesto chrání pøed studeným, lhostejným
a cizím svìtem mimo hranice naeho vztahu. Kdy nìkoho milujeme, v mnohém ohledu se stáváme stále závislejí na jeho
pøítomnosti.
Jak se nae závislost prohlubuje, dochází k významné zmìnì. Bìhem doby
pøestaneme pociovat potøebu milovat a
být milován a místo ní zaèínáme cítit mnohem konkrétnìjí potøebu  potøebu milovat a být milován naím partnerem.
Pøestáváme cítit veobecnou potøebu lásky, zato pociujeme novou potøebu: lásku
naeho partnera. Nikdo jiný nám nevyhovuje. Tento posun se nazývá oddaností,
vazbou. Od závislosti na partnerovi, pokud jde o lásku, se postupnì stáváme závislými na jeho lásce.
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pocítíme v dui potøebu milovat a být milován, zjistíme, e k vìdomí naí potøeby
patøí i stále se prohlubující znalost zpùsobù hledání lásky a síla k jejímu nalezení.
Dokud nejsme schopni oprostit se od své
závislosti, nedokáeme èerpat ze své vrozené schopnosti najít lásku.
K uvìdomìní si toho, e nae
due potøebuje lásku, patøí i intuitivní znalost a síla, nutné k jejímu
nalezení.
Obtínost oprotìní se od partnera se
odvíjí od stupnì naí závislosti na nìm.
Kdy u vlastní rodiny a pøátel mùeme uspokojit vechny své potøeby, nae závislost na partnerovi se sníí. Jak se postupnì naplòujeme láskou, bez toho, e bychom záviseli na partnerovi, dokáeme se
od své bolesti zcela oprostit.
Jinými slovy, právì díky tomu, e se otevøeme dávání a pøijímání bez závislosti
na partnerovi, mùeme nakonec pokraèovat v ivotì. Naplníme-li se novou, sdílenou láskou, prázdnota zmizí. Aèkoliv láska, kterou dáváme a pøijímáme, není
v ádném pøípadì totoná s bývalou láskou, i ta nová láska nás postupnì zaène uspokojovat stejnì, jako ta pøedchozí.
UMÌNÍ OPROSTIT SE
Zaèít znovu vyaduje schopnost oprostit se, kterou si musíme vypìstovat. K tomu, abychom mohli jít vpøed, musíme opìt pocítit vnitøní touhu po lásce, kterou
nemusí naplòovat konkrétní partner. K dosaení tohoto cíle je zapotøebí zruènost, jinak místo oprotìní od lásky svoji závislost vinou nevìdomosti jetì umocníme.
Pokud se budu nìèeho dret a vy se mì
pokusíte odtáhnout, budu mít sklon bránit
se a vzpouzet. Budu se dret jetì pevnìji
ne pøedtím. Pøesnì to se s námi dìje,
jsme-li závislí. Nechceme se pustit a v dùsledku toho se dríme stále pevnìji.
Tajemství umoòující oprostit se od závislosti je prajednoduché: nechat tomu
volný prùbìh. Nesnate se oprostit za kadou cenu. Místo toho se dál pevnì drte.
Vzpomínejte, jak hluboce jste milovali svého partnera, uvìdomujte si, jak nesmírnì
po nìm touíte, vychutnávejte vdìènost za
vechny dary, je vám partner vìnoval,
pøiznávejte si, jak nesnesitelnì touíte po
partnerovì návratu.
Zpùsob oprotìní se od závislosti je následující: Nechte tomu volný prùbìh. Do nièeho se nenute.
Budete-li na partnera vzpomínat takhle, pak truchlíte jediným správným zpùsobem, který povede k uzdravení. Na zaèátku budete cítit svou ztrátu neuvìøitelnì
pronikavì. Mùete zaít bezpoèet bolestných pocitù: hnìv, smutek, strach a al. A
právì proíváním tìchto rùzných bolestných pocitù se zbavíte závislosti. Vechna
bolest je pouze doèasná.

Nakonec, a se od své závislosti oprostíte, budete pøi vzpomínce na partnera
moná stále pociovat lehký al. Ale budete rovnì cítit sladkost své lásky a sílu svého ducha. A se vám zlomené srdce úplnì zahojí, vzpomínky na partnera u nebudou bolet a místo toho vytvoøí zvlátní
mùstek propojující vás s vìènou láskou,
kterou nosíte na dnì srdce.
V tomto stadiu se vám pøi kadém pomylení na bývalého partnera srdce zaplní
láskou a mírem. Tento pocit signalizuje,
e jste pøipraveni k navázání nového vztahu. Vytváøí základnu, je vám zajistí, e
jste plnì schopni objevit vìrnou a trvalou
lásku.
A se vám srdce úplnì zahojí,
vzpomínky na partnera u nebudou bolet. Místo toho se vám vybaví sladkost vaí lásky.
K zahojení zlomeného srdce si potøebujeme nejprve pøiznat a procítit bolestné
pocity, které s tím souvisejí. Tento ozdravný proces probíhá automaticky, dokud na
partnera vzpomínáte. Aktivním vytváøením pøíleitostí, pøi kterých si pøipomínáme svou ztrátu, probouzíme v sobì ve
skuteènosti lásku, kterou potøebujeme se
smíøením se s tou ztrátou a oprotìním se
od ní.
V rùzných kulturách a náboenských
tradicích se povinnì zachovává urèité období truchlení. Zachovávají se nejrùznìjí
vzpomínkové rituály. Napøíklad: Po jistou
dobu se oblékat do èerného, pálit dlouhé
svíce, zasadit strom, vyprávìt na pohøbu
pøíbìhy, nosit na hrob dárky z lásky, pøevzít rodinné dìdictví, vystavit si jisté obrázky a fotografie. V tom vem lze nalézt
spoleèný rys  díky tomu, e na partnera
vzpomínáme s láskou, vytváøíme si pøíleitost k uzdravení.
NALEZENÍ NOVÉ LÁSKY
Po smrti partnera nebo milované osoby se dostaví bolestné pocity, protoe èást
naeho já vìøí, e u nikdy nebudeme milovat. Bez ivé, tìlesné pøítomnosti partnera, jeho bychom mohli milovat, prostì
pøestáváme milovat. Nae srdce zeje
prázdnotou a my jsme zahlceni bolestí.
Nae srdce netrpí prázdnotou
proto, e jsme ztratili lásku, ale e
jsme doèasnì pøestali milovat.
Ke stejnému procesu dochází dokonce
i po rozvodu. Ná by partner mùe být jetì naivu, ale vztah, do nìho jsme vkládali nadìje, se vytratil. Èlovìk, s ním
jsme se chystali strávit zbytek ivota, nám
z nìj náhle zmizí. Bìhem procesu truchlení a oprotìní se od partnera jde o toté,
jako by byl po smrti. Ztráta, kterou pociujeme po rozvodu, mùe být stejnì hluboká jako po partnerovì smrti.
Bez fyzické pøítomnosti naeho partnera dojdeme k pøesvìdèení, e u nemùe-

EDÁ MRAÈNA ZOUFALSTVÍ SE
ROZPLYNOU A ODHALÍ HØEJIVÉ
SLUNCE LÁSKY. S PEVNOU VÍROU
SE VYDÁVÁME NA NOVOU CESTU.
me milovat ani být milováni. Aèkoliv nejde o pravdivou domnìnku, chvíli nám potrvá, ne dospìjeme do stadia, kdy ji
opravíme. Nezbavíme se jí snadno. Celé
roky jsme záviseli na tom, e partnerova
fyzická pøítomnost pøedstavovala spou
naí lásky. Kadodennì jsme se utvrzovali
v tom, e partner pøedstavuje terè naí lásky a hmatatelný zdroj podpory. Chvíli trvá, ne se této závislosti zbavíme a ne
pochopíme, e bývalého partnera mùeme milovat i nadále.
Po ztrátì partnera musíme pociovat
lásku bez nìho. Nemùeme se ho dotknout, necítíme jeho objetí, ale umíme si
pøipomenout, jak bylo nádherné. Mùeme
vzpomínat na jeho lásku, cítit jeho podporu a dál ho milovat.
Aèkoliv svého partnera u nikdy
neuvidíme, bude ít navdy v naem srdci.
Bìhem procesu truchlení nakonec zjistíme, e láska v naem srdci ije dál, nezávisle na partnerovì pøítomnosti. Nae
budoucnost nevypadá tak ponuøe, jak
jsme mysleli. A jak se vìdomí toho, e
mùeme dál milovat, pøesouvá od teorie
do oblasti kadodenní zkuenosti, nalezneme klid. edá mraèna zoufalství se rozplynou a odhalí høejivé slunce lásky. Se
svou ztrátou se smíøíme, ale nezapomeneme na ni. Vydáváme se na novou cestu a
svìí vánek nám odhrnuje vlasy z èela.
Zaèínáme znovu s pevnou vírou, e najdeme lásku, kterou si zasluhujeme. Touíme
podìlit se o tu neopakovatelnou lásku,
kterou cítíme v hloubi srdce. G
Z knihy Mars a Venue zaèínají
znovu, jejím autorem je John
Gray. Knihu vydalo nakladatelství
Práh.
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ZÁHADNÁ
VELRYBA
Francis Hitching je známý televizní komentátor a pisatel knih
s vìdeckou tématikou. Zanícený
evolucionista, který jetì v roce
1982 tvrdil, e evoluce je prokázaný fakt. O pár let pozdìji vak
ji píe, e Darwinova teorie je
snad stejnì patná jako kreacionistická.

evoluce vs. stvoøení

Pak el jetì dál a zabýval se fakty, která
jsou z evoluèního pohledu tìko vysvìtlitelná. Postøehl napøíklad zøejmý nedostatek fosilií dokazujících pøechodové formy
vývoje. Zde je zajímavá otázka pùvodu velryb. Jak kadý jistì ví, velryba není ryba,
aèkoli ije v moøi. Je to teplokrevný, plícemi dýchající savec, speciálnì pøizpùsobený pro ivot ve vodì a pod vodou. Lidé
podporující a zastávající Darwi-novu teorii
zøídka zmiòují velrybu, protoe pro nì
pøedstavuje jeden z nejvìtích problémù.
Evolucionisté vìøí, e se velryba musela
vyvinout z obyèejného suchozemského
savce, který se postupnì pøizpùsobil ivotu
ve vodì a ztratil konèetiny. Zní to jednodue, dokud nezaèneme pøemýlet o zmìnách, které by se musely udát, aby se ze
suchozemského savce mohla stát velryba:
1. Tìlo suchozemského savce konèí
v pánvi, ze které vychází pomìrnì slabý ocas. Velryba ovem pánev nemá, zato má
úplnì jiný kostnatý útvar, který podpírá
velký, plochý ocas. Jím velryba pohybuje nahoru a dolù a pouívá jej
jako zdroj svého pohonu.
2. Aby suchozemtí savci udreli stálou teplotu tìla i v sluneèním
áru, je jejich kùe plná potních
láz. Velryba potní lázy nepotøebuje, ale naopak, má pod kùí silnou vrstvu tuku, která pomáhá
ohøívat její tìlo ve studené vodì.
Povrch kùe velryby je dále uzpùsoben k tomu, aby mohl usmìròovat pohyb vody kolem tìla.
3. Oko vodních ivoèichù je vytvoøeno úplnì jinak ne zrak suchozemských tvorù. Je jasné, e
velryba má oko uzpùsobené k vidìní pod vodou.
4. Suchozemtí savci se spolu dorozumívají zvuky, které vznikají
v hlasivkách. Velrybí zpùsob dorozumívání je zcela odliný. Dorozumívací aparát je velmi podobný sonaru (pro zjiování polohy ponorek).
5. Pro suchozemského savce by
bylo velmi obtíné hledat potravu pod vodou, ale velryby jsou stvoøeny tak, e s tím
nemají ádný problém. Mnohé z nich po-
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írají malé rybky, které zachycují v ústním
ústrojí v jakémsi sítu z kostí, co je vybavení, které dokonale splòuje svùj úèel.
6. Suchozemský savec by nemohl ve
vodì rodit èi kojit svá mláïata. Velryby
s tím ale nemají problémy, protoe jsou
vytvoøeny podle úplnì jiného plánu, take
rodit i kojit potomky ve vodì je pro nì pøirozené. Suchozemský savec by byl v procesu pøemìny na velrybu chycen mezi
dvìma mlýnskými kameny  nebyl by
jetì pøizpùsoben pro ivot v moøi, ale zároveò by u nemohl ít ani na soui. A aby
byl problém jetì sloitìjí, dùkazy ze zkamenìlin ukazují, e ke vem tìmto zmìnám by bylo potøeba 5 a 10 milionù let.
Není pøekvapující, e se uèebnice zoologie
peèlivì vyhýbají diskusi o evoluci velryb.
Dalí vìdec, Goron Rattray Taylor,
svého èasu vìdecký poradce BBC, si byl
slabostí evoluèních teorií jist a sám pøedloil øadu dalích argumentù, které ukazují, e darwinismus není schopen vysvìtlit
øadu pøírodních dìjù:
l. Nedostateèný vývoj. Existuje mnoho
orgánù, které jako by se zastavily ve vývoji. To vytváøí pro Darwinovu teorii øadu
problémù. Nejznámìjím pøíkladem je
vèelí ihadlo, které po zapíchnutí do tìla
obìti ji vèela nedokáe vyjmout. ihadlo
se vytrhne z koøene a vèela je zranìna tak
tìce, e obvykle uhyne. To skuteènì není velká po moc pro pøeití, vlastnit zbraò,
její pouití znamená sebevradu. Jestlie
vosa má hladké ihadlo, které mùe být
bez problémù pouíváno opakovanì, proè
se toté nevyvinulo také u vèely? Øeení
tohoto problému je dnes stejnì vzdálené
jako v minulosti.
2. Pøehnaný vývoj. Opaèný problém
pøedstavuje situace, kdy to s vývojem bylo
ponìkud pøehnáno. Jako jeden z pøíkladù
jmenujme vyhynulého irského jelena.
Proè se jeho parohy vyvinuly do takových
rozmìrù, e mu byly spíe na obtí? Je to
asi stejnì uiteèné, jako kdyby policejní
pendrek mìøil 10 metrù a váil 100 kg.
Nebo proè se ocas páva vyvinul do takové velikosti, e mu jeho okrasa nutnì
komplikuje únik pøed nepøáteli? Darwin to
vysvìtloval výhodou pøi páøení. Vìtina
zvíøat ale zvládne námluvy velmi dobøe i
bez této výbavy. Kde je tedy evoluèní výhoda tìchto pøehnanì velkých orgánù?
3. Kosti. ivoèichové jako améby a
medúzy nemají vùbec kostru. Øada dalích, jako napøíklad brouci a hadi, mají
kostru ve formì zrohovatìlé kùe nebo
skoøápky. Pokroèilá forma ivota nebyla
moná, dokud nedolo k pøevratnému objevu  vynálezu kostí.
Jak úasný je to vynález! Kosti jsou toti mnohem více, ne se zdá na první pohled. Pod mikroskopem mùeme vidìt
strukturu jejich møíky, která zajiuje známé vlastnosti kostí  kombinaci nízké váhy
s pevností, co bychom mohli pøirovnat
k møíce Eiffelovy vìe. Tato jedineèná

Je pøíroda zodpovìdná
za své zázraky,
nebo je kontrolována
nadpøirozenou silou?
struktura se skládá z minerálních látek
kombinovaných s ivými tkánìmi, které
pracují v nádherné harmonii. Vláseènicemi
vyivovaná kost obsahuje sloité továrny,
které produkují nové kostní buòky, pøièem kostní døen produkuje krevní buòky.
Tam, kde se kosti stýkají, jsou pøesnì spojeny klouby, chránìny proti pokození a
vybaveny perfektním promazávacím systémem.
Je zøejmé, e vytvoøení kosti by v evoluèním pohledu vyadovalo velké mnoství
mutací, vechny integrované do jediného
výsledku. Tak neuvìøitelná vìc by se vak
musela stát pouhou náhodou. Kosti skuteènì pøedstavují velký problém, protoe
byly vynalezeny mnohem døíve, ne bylo
potøeba, aby nakonec mohl vzniknout
zcela nový druh zvíøat vybavený kosterním
systémem.
Podobnì je to s peøím, které bylo vyvinuto v pøedstihu, aby je pozdìji ptáci
mohli pouít k létání. Evolucionisté problém zlehèují tím, e peøí pùvodnì slouilo k udrení tepla a teprve pozdìji se vyvinulo jeho dalí vyuití  k létání. Taylor
ovem tento argument zcela vyvrátil s
poukazem na to, e peøí na køídlech má
zcela jinou strukturu ne prachové peøí na
jiných èástech tìla. Peøí na køídlech dovoluje svou strukturou pøedevím vyuití síly
vìtru pøi letu.
4. Oko trilobita. Trilobit byl malý moøský ivoèich, který vyhynul ji pøed dávnými èasy. Nic jemu podobného u dnes neije. Aèkoliv nìkteré druhy trilobitù byly
slepé, jiné naopak mìly zcela výjimeèný
druh zraku. Pozoruhodnou èástí jejich oka
byly èoèky. Na rozdíl od èoèek v naich oèích, které jsou flexibilní, take se jejich
tvar mìní podle vzdálenosti, na kterou zaostøují, oèi trilobita byly rigidní. Horní èást
èoèky tvoøila minerální látka kalcit, její
krystaly byly sloeny speciálním zpùsobem, take svìtlo pøicházející na èoèku témìø z jakékoliv vzdálenosti bylo automaticky perfektnì zaostøeno. Dolní èást èoèky byla tvoøena chitinem, který v perfektní harmonizaci s kalcitem vytváøel kombinaci bez sférických aberací, chyby, která
se vyskytuje u èoèek vytvoøených z jediného materiálu. A to bylo oko údajnì primitivního tvora!
Je pøíroda skuteènì zodpovìdná za své
zázraky, nebo je kontrolována nadpøirozenou silou? G
Z knihy Vladimíra Krále Hledání
poèátku a cíle. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

NEJEN PØI
DOUÈOVÁNÍ
V souvislosti se zápisy dìtí do
prvních tøíd byly zveøejnìny údaje ministerstva kolství, z nich
vyplývalo, e v souèasných prvních tøídách je dìtí a o 20% ménì, ne jich bylo zapsáno. Byl
jim toti povolen odklad kolní
docházky. Podle odborníkù vak
schopnosti estiletých dìtí vcelku nejsou horí.
Pamatuji se, e po zavedení kolské reformy v sedmdesátých letech, která znamenala pro mnoho dìtí znaènou neúspìnost ve kole, rodièe reagovali zvýením
poètu ádostí o odklad kolní docházky.
Tehdy jich bylo snad a kolem 35 procent. Aèkoliv nás od oné neastné reformy kolství dìlí ji ètvrtstoletí, domnívám
se, e pøíèiny dneních odkladù se pøíli
nezmìnily. I pøes urèité zmìny vìtina
kol klade nadále na dìti takové nároky 
e øada dìtí by je bez pomoci rodiny nezvládla. A to chce samozøejmì èas.
Nejde tak o to, proè jej nìkteøí rodièe
nemají, ani o to, jaký dopad na vývoj dìtí
má nedostatek èasu rodièù. Jde o to, e je
el stále obecnì pøijímanou pøedstavou,
e pomoc dìtem pøi pøípravì na vyuèování patøí k rodièovským povinnostem.

Úmluva o právech dítìte, ke které jsme
se také pøipojili, hovoøí o tom, e dítì má
právo na vzdìlání na základì rovných pøíleitostí. Je to také jeden z nárokù
Evropské unie pro oblast kolství.
Znamená to uzpùsobení podmínek ve
vzdìlávání tak, aby rùzné odlinosti jednotlivých dìtí nebyly pøekákou pro jejich
vzdìlání. Cesta k tomu nevede ani pøes
zvyování poadavkù na pomoc rodiny,
ani pøes vìtí selekci dìtí, tj. jejich nejrùznìjí roztøiïování (víceletá gymnázia, jazykové, sportovní a jiné tøídy, tøídy pro dìti
s lehkými poruchami).
Zabývat bychom se mìli tím, jak zmìnit nae kolství, a v tomto rámci také, jak
nauèit uèitele uèit spoleènì dìti s nejrùznìjími vzdìlávacími potøebami. Takové
cesty existují, nejsou ani u nás neschùdné.
Mít zájem o vzdìlanost,
ne o známky dítìte
Odpovìdnost rodièù za vzdìlání jejich
dítìte by tedy rozhodnì nemìla spoèívat v
douèování doma. Jejich doménou by mìlo být pøedevím projevování zájmu o to,
jak se dítì ve kole cítilo, co se nauèilo, co
si o nových poznatcích myslí. K posílení
této funkce nabízejí osvícené koly rodièùm i úèast na vyuèování, a ji jako pasivním návtìvníkùm, nebo se zapojením.
Pokud se rodièe budou zajímat hlavnì
o známky, budou posilovat negativní vliv
nátlakového a pøíkazového systému tradièní koly, který staví hodnì na vnìjí

chu pøed postihem, ukázat jim, e poznávání je dùleitou hodnotou v lidském ivotì, nelze zkrátka tím, e rodièe kladou dùraz na známky.
Jiné formy vztahu
rodiny a koly u existují
Pokud jde o vzájemný kontakt rodiny a
koly, lze uvést nìkolik pøíkladù jiných ne
dosud bìných forem spolupráce. V nìkterých kolách u ale existují.
Jedním z postupù, které utváøejí jiný
vztah mezi rodièi a kolou, jsou pravidelné
schùzky ve tøech: rodiè, dítì a uèitel. Bez
problémù na nì pøicházejí i rodièe, kteøí jinak chybìli na tradièních rodièovských
schùzkách a kteøí nabízejí, v èem by mohli tøídì èi kole pomoci. Vím také o kolách, kde se rodièe scházejí s tøídními uèiteli pravidelnì kadý mìsíc a kde nejde jen
o sdìlování, jak si které dítì vede. Diskutuje se tam o irích otázkách, zejména
tìch, které souvisejí s jiným pojetím vyuèování, rodièe si napøíklad zkusí sami, co
to je skupinová práce: téma je prodiskutováno nejdøív ve skupinách a pak se hledá shoda mezi jejich závìry.
Dobrým nápadem je zorganizovat jednou dvakrát za rok (tøeba o víkendu) den
otevøených dveøí a pøedvést rodièùm výuku ve zkrácené verzi. Vyuívají toho pøedevím rodièe, kteøí se stále ostýchají navtívit vyuèování èi kterym to nedovolí pracovní vytíení.
kolní víkendové výlety s rodièi i sourozenci jsou také velkým pøínosem.

Úspìch áka závisí
také na zdatnosti rodiny

výchova a vzdìlávání

Docent tech z Pedagogické fakulty UK pouívá docela vystiné
pøirovnání: tak jako pro vrcholového sportovce je výrazným faktorem
úspìchu jeho podpùrný tým (trenér, masér, psycholog atd.), tak úspìch dítìte ve kole je závislý na
tom, jaké má rodinné zázemí, zda
bude nìkdo z rodiny schopen douèit tu èetinu, tu matematiku, zda
se najde v pøíbuzenstvu také nìkdo
na chemii atd. Docent tech se
zmiòuje také o dùleitosti toho, jak
jsou rodièe zdatní v kontaktech
se kolou, zda vystihnou, za kým
v pøípadì potíí zajít. Znamená to,
e k nerovnostem v nadání dítìte
se pøidávají jetì nerovnosti ve
schopnostech jeho rodiny.
Vztah mezi dosaeným vzdìláním a nezamìstnaností je známý.
Namísto toho, aby kola ignorovala sociální rozdíly, tímto pojetím je
naopak jetì prohlubuje. Pøísloveèné rozevírání nùek sociálních nerovností je pøitom pro stabilitu i prosperitu spoleènosti
vdy velkým ohroením.

motivaci. Tak se budou nechtìnì podílet
na vytváøení postojù, které jsou v ivotì
spí pøedmìtem odsouzení (dokud mu
nic nehrozí, nic neudìlá, pro úsmìv vedoucího by se pøetrhl atd.).
Nauèit dìti, aby jednou pracovaly pro
vìc samu, ne jen pro odmìnu èi ze stra-

Pokud znáte dalí pozitivní pøíklady
spolupráce koly a rodiny, neváhejte se
o nì podìlit. patné zprávy se íøí rychle,
íøení tìch dobrých je tøeba aktivnì napomáhat. G
Jana Nováèková, NEMES
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BIOPOTRAVINY?
COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15
& Jungmannova 1, P-1

Zkuste surfovat nejen
po televizních kanálech
Mui, kteøí tráví dennì tøi a pìt hodin
sledováním televize, zdvojnásobují své riziko onemocnìní cukrovkou. A opravdové líné kùe, které tráví u obrazovky
est èi více hodin dennì, mají v porovnání s mui, kteøí u ní tráví jen hodinu dennì, trojnásobné riziko vzniku cukrovky.
Výzkumníci z Harvard University zjistili, e mui, kteøí se hodnì dívají na televizi, mají vyí váhu, spíe kouøí a pijí
alkohol a je u nich ménì pravdìpodobná fyzická aktivita. Souèasnì také jedí
více nasycených tukù, výrobkù rychlého
obèerstvení a sladkostí, a ménì zeleniny, ovoce a nerafinovaných zrnin. I kdy
vak byly vzaty v úvahu tyto rozdíly,
u dlouhotrvajícího sledování televize
stejnì zùstávala významná vazba na zvýení rizika cukrovky.
Harvard School of Public Health

Dìti, nehrajte si na ulici
Nepøíli silný, ale stálý hluk z poulièní
dopravy mùe podle vìdcù z Cornell
University zpùsobovat stres, zvyovat
krevní tlak i tepovou frekvenci dìtí, stejnì tak jako hladinu stresových hormonù. Studie porovnávala dìti v oblasti,
kde byla hladina hluku asi jako v tiché
kanceláøi, s dìtmi ijícími v hluènìjí oblasti, s hladinou hluku pøiblinì takovou
jako vytváøí myèka na nádobí.
Ukázalo se, e rozdíl v hladinì hluku
skuteènì ovlivòoval zdraví dìtí. Ty dìti,
které ily v hluènìjích oblastech, mìly
celou øadu pøíznakù stresem vyvolané
úzkosti, nervozity a dokonce i sníené
motivace. To mùe být pøíèinou váného zamylení, vzhledem k tomu, e vyí hladiny stresových hormonù pøítomné u meních dìtí jsou spojovány s nìkterými budoucími onemocnìními dospìlých, mezi nì patøí zvýená hladina
cholesterolu, srdeèní onemocnìní a sníené mnoství imunitních bunìk, které
zajiují ochranu pøed onemocnìním.
Mìli byste si tedy dìlat starosti?
Typická hladina hluku v mìstské zástavbì v USA je mezi 55 a 70 decibely,
co je úroveò odpovídající runìjímu
prostøedí ve výe zmínìné studii.
Journal of the Accoustical
Society of America
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PØÍSTROJE
NA ZÁØENÍ
Podle doktora Johna Otta, øeditele Environmental Health and
Light Research Institute v Saratoga na Floridì, jsou záøivky
zdrojem ionizujícího záøení, kterému nevìnujeme prakticky vùbec ádnou pozornost.
Je nicménì dùleité se touto problematikou zabývat, zvlátì kdy vidíme íøi pouití záøivek v prùmyslu, v obchodu i ve
vzdìlávání.
Záøivky vytváøejí úplnì umìlé svìtlo,
pod vlivem jeho pùsobení dochází u laboratorních zvíøat k váným problémùm,
z nich nejvìtí byly zaznamenány pøi vystavení svìtlu ze záøivek s rùovým svìtlem. U krys, které jsou vystaveny tomuto
svìtlu, dochází ke vzniku nádorù a k odumírání ocasní tkánì, vyskytují se u nich loiska vápníku v srdeèní tkáni a bìný je u
nich mení poèet potomkù i váné poruchy chování. Kdy jsou tato zvíøata vystavena svìtlu, které nabízí celé spektrum
pøirozeného svìtla, k tìmto problémùm
nedochází.
Bylo pozorováno, e i èlovìk reaguje
na tento typ umìlého osvìtlení velmi negativnì. Projevují se u nìj nervozita a podrádìnost, které ovlivòují jeho schopnost
pracovat. Existuje podezøení, e záøivkové
osvìtlení okrádá organismus o vitamín A,
potøebný pro dobré vidìní a umoòující
dobøe odolávat infekcím. Vìdci se rovnì
domnívají, e tento zpùsob osvìtlení pøispívá ke vzniku edého zákalu. Dobøe informované osoby budou radìji pouívají
bìné árovky anebo speciální záøivky,
které dodávají celé svìtelné spektrum.
(Tyto záøivky se uívají ve sklenících; èlovìk si toti dobøe povimnul, e pod vlivem osvìtlení bìnými záøivkami nedochází u rostlin k dostateènému rùstu.8)
BAREVNÉ TELEVIZE
V malém mìøítku èernobílé a v mnohem vìtím mìøítku barevné televize jsou
vlastnì pøístroji na vytváøení rentgenového záøení o nízkém napìtí. Doktor Youmans z Bureau of Radiological Health
prohlauje, e výzkumy, zapoèaté s urèitou skepsí, zjistily, e paprsky, které unikají z katodových trubic (barevné televize),
jsou tvrdí a vyzaøují vyí energii, ne se
døíve pøedpokládalo. Tyto paprsky pronikají do prvních nìkolika centimetrù lidského tìla, tedy stejnì hluboko jako rentgenové záøení (pouité za diagnostickým úèelem). Obdrená dávka je stejná pro oèi,
pohlavní orgány i míchu. Paprsky z televi-

ze proniknou tenkou zdí èi podlahou, mohou se nacházet i v místnosti, která sousedí s místností, kde se nachází televizní
pøijímaè; pøedstavují tak skuteèné riziko
pro dìti, které leí (èi spí) na podlaze, nos
pøilepený na obrazovce, pro miminko v
kolíbce nalézající se jen nìkolik krokù od
televizoru i pro jakéhokoliv diváka, který
sedí ve vzdálenosti mení ne est a deset
krokù od pøístroje.
Mnoství povoleného záøení bylo u televizorù bìhem posledních dvaceti let sníeno na jednu dvacetinu! Nicménì ádný
televizor by nemìl vyzaøovat ani ty nejmení dávky rentgenového záøení. Doktor
John Ott ukázal bìhem svých experimentù, e rostlinám, které byly umístìny pøed
obrazovky barevných televizorù (se sníeným vyzaøováním), rostly koøeny smìrem
nahoru a stávaly se obludnì velkými a nesoumìrnými. U krys, které vyrùstaly za
stálého sledování televizního programu,
se vyvíjely rakovinné nádory. (Co si myslet o obdobných úèincích na dítì ve vìku
esti let, které ji strávilo pøed televizní obrazovkou 5 000 hodin?)9
Nìkteré zprávy10 zmiòují monou souvislost mezi dìtskou hyperaktivitou a nadmìrným vystavením televizi. Jiná studie ukázala, e existuje pøímý vztah pøíèiny a
následku mezi pocity stálé únavy, bolení
hlavy, nervozitou a zvracením u nìkterých
dìtí a poètem hodin, které tráví u televize.
Je dùleité si pøipomenout, e televize
se nemùe v ivotì stát ani skuteènou opatrovatelkou ani opravdovým spoleèníkem. Ve skuteènosti je souèasná televize
nebezpeènou drogou  jak pro dui, která
je ve stavu totálního pøijímání vystavena
neustálému propagandistickému toku, tak
pro tìlo, kterému se nedostává tìlesného
pohybu a které je vystaveno rizikùm záøení, jejich plnou íøi si teprve nyní zaèínáme uvìdomovat.
MIKROVLNNÉ TROUBY
Mikrovlnné trouby rovnì vyzaøují nebezpeèné záøení, a to jak v domácím, tak
v komerèním prostøedí. Reklama  obdobnì jako v pøípadì barevných televizorù  nás samozøejmì pøesvìdèuje, e tyto
pøístroje jsou ji bezpeèné, e bylo pøizpùsobeny a e není ádného dùvodu nevyuívat jejich slueb. Platí vak, e neexistuje ádná hladina záøení, která by byla bez
negativních úèinkù. Bez úèinkù je pouze
naprostá absence záøení.
V lékaøském èasopise JAMA se objevila ji v roce 1977 diskuse na téma mikrovlnné trouby.11 Jeden lékaø z Michiganu
vyprávìl pøíbìh o matce, které se narodilo dítì s malformacemi rukou i nohou.
Matka nebyla bìhem tìhotenství nemocná, nebrala ádné léky, ale est mìsícù
pøed narozením dítìte si zakoupila mikrovlnnou troubu. Lékaø se ptal, jestli existují

Na základì tìkých pokození
zdraví, která byla v minulosti
prokázána v zahranièí a která vyplynula ponejvíce z nedeklarovaných alergenù v prùmyslovì vyrábìných potravinách, jsou dnes
výrobci zákonnými opatøeními
(napø. Zákon 110/1997 Sb.) nuceni uvádìt soupis vech uitých
surovin, je daný produkt obsahuje.

nìjaké poznatky z poslední doby, které by
mohly prokázat vztah mezi záøením z mikrovlnné trouby a novorozeneckými malformacemi.
Na otázku tohoto lékaøe vrhlo svìtlo
Department of Environmental, Public
and Occupational Health Americké lékaøské asociace, které podtrhlo, e chromosomální deformace byly zjitìny u embryí kuøat vystavených záøení z mikrovlnné trouby a e byly rovnì pozorovány
abnormality u bunìèného rozvoje kukel
nosatcù (druh brouka) vystavených stejnému záøení.
Odpovìï zdùrazòovala, e neexistuje
dùkaz, který by ukázal, e záøení z mikrovlnné trouby zpùsobuje deformace i u lidského plodu, tím ménì za podmínek normálního záøení. Jeden vìdec se nicménì
domníval, e takové záøení by mohlo zpùsobovat vyí výskyt Downova syndromu
(mongolismus).
Pøedstavitel Americké lékaøské asociace podtrhnul, e záøení z mikrovlnné trouby zøejmì nepùsobí na nic jiného ne na
muské pohlavní lázy, kdy dochází k doèasnému a zøejmì zvratnému sníení funkce varlat (konkrétnì sníení poètu spermií), a dodal, e deformace pozorovaná
lékaøem z Michiganu byla pravdìpodobnì
pouhou náhodou. Respondent uzavøel
diskusi takto: Stav naeho souèasného
poznání ohlednì elektromagnetického záøení je zcela nevyhovující, z tohoto dùvodu zùstává opravdová pøíèina postiení ve
výe zmínìném specifickém pøípadì nejasná. Máme-li ovem o nìèem pochybnosti, vyplatí se úplná abstinence! G

Z knihy Daniele Starenkyj Les cinq
dimensions de la sexualité feminine. Vydalo nakladatelství Orion.

Toto platí alespoò pro balené výrobky
o ploe obalu vìtí ne je 10 cm2. Neplatí
to ale pro nebalené potraviny, mezi nì
patøí ve, co se v obchodech, obèerstveních
a restauracích prodává k pøímé spotøebì.
U neoznaèených produktù leí proto znaèné riziko konzumace nevhodných látek!
Z hlediska výjimek, vyplývajících z malé velikosti obalu výrobku, je tøeba vìnovat
zvýenou pozornost nákupu témìø vech
drobných laskominek, je jsou obzvlátì
na nejmení zákazníky nastraeny pøímo
u pokladen. Nejznámìjí jsou lízátka a jiné
cucavé dobrùtky, u nich se vìtinou
nedozvíme nic o jejich sloení. A pøitom je
vzhledem k jejich nízké cenì témìø jisté,
e budou obsahovat alespoò nìkterou z rizikových pøídatných látek, kupøíkladu umìlá barviva.
Já to snad zabalím
K nebaleným potravinám patøí v prvé
øadì výrobky prodávané v pekaøstvích a
v cukrárnách. U pekárenských výrobkù by
si mìli citlivìjí jedinci dát pozor obzvlátì
na rùzné speciální druhy peèiva a chleba, nebo ty jsou èasto vyrábìny ze smìsí,
je obsahují velmi mnoho rùznorodých
sloek. Bezpeènìjí jsou (z tohoto pohledu) naopak mnohé tradièní druhy chleba,
vyrábìné klasickou technologií, kupø. umava, itný chléb atd.
Cukrárnì je lepí se radìji vyhnout, nebo pokud by se èlovìk, jen se snaí
o zdravý ivotní styl, dozvìdìl, co ve je
v prodávaných polevách, krémech èi
zmrzlinách, tak by zøejmì zapomnìl, e
mìl pøed tím na nìco takového chu. Není
nad to si nìco dobrého upéci doma!
Je libo páreèek?
Jetì kritiètìjí je prodejna uzenin. Je
známo, e k výrobì uzenin se bìnì uívá
neprodané maso z obchodù, dále rozlièné
vnitønosti a jiné èásti tìla zvíøat, jako jsou
lymfatické uzliny, jícen a dalí zbytky, je
je výrobcùm líto vyhodit. Jeliko bílkoviny
masa jsou vak draí ne jejich ostatní

zdroje, tak se stále hledají monosti, jak
zlevnit výrobu pøídavkem jiných bílkovin,
napø. z mléka èi dalích. V irokém výbìru rostlinných zdrojù lze èasto nalézt mnohé suroviny, pro nì se právì hledá uplatnìní. Vdy chu lze doplnit voòavými
aromaty! Aby to více pøipomínalo maso,
tak se uívají zesilovaèe chuti (napø. glutamáty). Samozøejmì zde naleznou iroké
uplatnìní i fosfáty, nebo ty dobøe váí
vodu (je patøí k nejlevnìjím surovinám)
a tímto významnì zvyuje výtìnost (tzn.
i zisk).
Trhaviny pro oslabení
protivníka
Kromì výe uvedených tajemství se
do uzenin pøidávají jetì i mnohem nebezpeènìjí látky. Obzvlátì je tøeba jmenovat dusitany, které se uívají hlavnì
z toho dùvodu, aby byly uzeniny dostateènì lákavì zbarvené.
V minulosti se maso ke zvýení trvanlivosti nakládalo pouze do obyèejné kuchyòské soli. Z toho vyrobené uzeniny nebyly sice tak èervené, jak je bìné dnes,
ale tato úprava splòovala svùj úèel, tzn. udret jejich trvanlivost bìhem dlouhého
zimního období. Kdy se zaèaly nitráty (tj.
dusitany) prùmyslovì vyrábìt a uívat v trhavinách, skladovala prý armáda bìhem
první svìtové války své zásoby na jatkách8. Tam ji dlouho hledali nìjakou náhraku soli a proto vyzkoueli i jedovatý
dusitan. Souèasnì s oslabováním protivníka trhavinami, je obsahovaly dusitany,
ztenèovali vak prý své vlastní øady masnými výrobky s jejich pøídavkem! Nitrátová sùl je toti vzhledovì velmi podobná
kuchyòské soli. Vykazuje vak vysokou toxicitu, nebo jako smrtelná dávka je pro
èlovìka udávána dávka 0,25-5 g.
Pøestoe se dokonce jetì i z pováleèné doby zachovalo více písemných údajù
o hromadných otravách vlivem
vyího pøídavku dusitanové soli do
uzenin, tak bylo její uívání v roce
1930 legalizováno. Aby se zmírnilo riziko tìích otrav, bylo povoleno uívat pouze dusitanovou nakládací sùl, je je smìsí dusitanu
a kuchyòské soli. Tehdy se toti pøi
pøedávkování nedá koneèný výrobek jíst, nebo je pøespøíli slaný!
Take pokud vás nìkdy zaujme
lákavì èervená barva uzenin,
vìzte, e kromì moného pøídavku
potravináøských barviv budou témìø s jistotou obohaceny nìkterým z bìnì uívaných dusitanù
(E249, E250). Konzumaci uzenin
by si proto mìl kadý, komu je ivot milý, velmi dobøe rozmyslet! G

ivotní styl

TAJEMSTVÍ
VÝROBCÙ

Z knihy Víta Syrového Tajemství
výrobcù potravin.

PRAMENY ZDRAVÍ / 17

NEMÁTE ÈAS?
Jejich shromádìní bylo tím nejvìtím, jaké svìt kdy spatøil.
Delegáti se sjídìli ze vech koutù zemì  s obavami, protoe
místo, aby nad konkurencí vítìzili, zdálo se, e jsou sami v nebezpeèí, e budou na hlavu poraeni.
Toho veèera má zaznít klíèový projev jejich
výjimeèného vùdce. Delegáti pøidueným
hlasem vyjadøují jeden druhému nadìji, e
pokud nìkdo mùe situaci otoèit, pak je to
hlavní pøednáející toho veèera.
Jejich vùdcem je u odnepamìti. A nejenom jím, je i tím, kterého vichni touí
napodobovat. Získal si jejich náklonnost
i jejich vìrnost  a bìhem èasu se stal
v podstatì jejich bohem. Bouølivý aplaus
spontánnì vyráí z hrdel delegátù, kdy se
pøed nimi vùdce objevuje a zaujímá své zaslouené místo na pódiu. Hledí do moøe
dychtivých, vzhùru obrácených tváøí a jako správný politik se sytí jejich uznáním.
Kdy ovace ustávají, zhluboka se nadechne a zaèíná.
Ïáblové, poslouchejte! Nemùete
køesanùm zabránit, aby chodili do kostela.
Oni tam stejnì budou chodit! Nemùete
køesanùm zabránit, aby se dreli své vìrouky a odøíkávání svých modliteb. Oni to
stejnì budou dìlat! Chceme-li se tìit z úspìchu, musíme zmìnit taktiku.
Klíèem je èas, pøátelé. Pokud se nám
podaøí dostat pod kontrolu jejich èas, mùeme jim jejich vìrouky, modlitby i chození do kostela klidnì ponechat. Èas je zcela základní vìc, bez ní nikdy nenaváí zachraòující spojení s Jeíem! øekl a zlomyslnì pøitom vyplivnul poslední slovo.
Satan pokraèoval. Nechte je, a si
myslí, e jsou zachránìni  my zatím budeme kontrolovat jejich èas a oni budou
nai stejnì jistì jako ti, kteøí nikdy do kostela nevkroèili. Jak toho dosáhneme? To
je jednoduché. Zamìstnávejte je nepodstatnými vìcmi, vymýlejte stále nová
schémata, kterými by se jejich mysl mohla
zabývat. Povzbuzujte je, a nepøestávají
utrácet  a tedy ani nepøestávají pracovat,
aby si mohli ono utrácení dovolit. Naplòte
jejich potovní schránky katalogy plnými
tìch nejsvùdnìjích nabídek. Dejte jim
kreditní karty, aby jimi mohli platit, platit,
platit!
Uète je, e radost pochází z vìcí.
Pøimìjte je pracovat osm, deset èi dvanáct
hodin dennì, est i sedm dní v týdnu. Jeli to nutné, a mají dvì zamìstnání. A i jejich manelky pochopí, e ani ony se bez
zamìstnání neobejdou. A pochopí, e
chodit do práce je nezbytné, chtìjí-li svým
rodinám udret dosavadní ivotní styl.
Postarejte se o to, aby manelky pracova-

18 / PRAMENY ZDRAVÍ

ly tak dlouho a tìce, aby jim na sklonku
dne nezbývala ji ádná energie pro manele nebo dìti.
Zahlte jejich mysl nespoèetnými vjemy, aby nemohli zaslechnout, jak Jeí
promlouvá do jejich svìdomí. Bombardujte jejich smysly hudbou  v kadé domácnosti, na kadém pracoviti, v kadém
obchodì. Zajistìte, a jsou pod nepøetritým pøívalem patných zpráv  kamkoli se
otoèí, kamkoli se ustnou. Pouijte k tomu
novin, èasopisù, rádia a televize, a a se to
dìje ètyøiadvacet hodin dennì, tøistaedesátpìt dní v roce.
Narute morální základy jejich manelství, rozrute i morálku jejich mládee: a
na nì odevad dotírají smyslné pøedstavy
navozující neèisté mylenky  prostøednictvím billboardù, filmù, stránek novin a èasopisù, a ovem: televize. Pouijte vechny tyto monosti, aby se ti nejúchylnìjí
èlenové jejich spoleènosti zabydleli v jejich
obývacích pokojích. A hladovì hodují na
pinavých podrobnostech nemorálního ivota hvìzd  a zaènou vnímat zlo jako
monou alternativu.
A se zabývají odpadky, malichernostmi, problémy tohoto svìta. Rozebírejte
chyby bohatých a slavných. Odvrate jejich mysl od zásadních ivotních otázek 
k marným nadìjím zprostøedkovaným sázením, loteriemi èi návtìvami kasina.
Zaplòte jejich polièky knihami, èasopisy a
jetì více knihami. Vechny pøedstavují
èas; èím více èasu stráví s nimi, tím ménì
èasu stráví s Bohem.
Naplòte jejich domovy poèítaèi  a se
vydají na elektronické dálnice, na nich
máme vìtinu výstupù pod kontrolou.
Zásobujte je emaily, a se z masy neustávajícího toku informací nikdy nevyhrabou.
Poskytnìte jim laptopy, aby mohli pracovat takøka nepøetritì.
A se kadému z nich, dìti nevyjímaje,
dostane mobilního telefonu. A mohou
snadno a stále hovoøit, posílat i pøijímat
své esemesky. A se na jejich záznamnících hromadí stále nové zprávy.
Zahròte jejich dìti mnostvím aktivit:
sportovními programy ve kole i po kole,
tancem, baletem, skautem, hodinami hudby èi kreslení, oslavami svátkù a narozenin. A mají stále více domácích úkolù,
èím døíve, tím lépe. Posílejte je do jeslí a
mateøských kolek, a se dostanou co nejrychleji zpod vlivu svých rodièù, a ijí
svým vlastním, nezávislým ivotem  aby,
kdy zaènou dospívat, nechtìly mít s mámou a tátou u vùbec nic spoleèného.
Dohlédnìte na to, aby byly pod takovým
stresem, e se rády uteèou, jako k jedinému východisku, k rané sexuální aktivitì èi
k uívání cigaret, alkoholu nebo jiných
drog  které jim nabídneme.
Zaøiïte, a pøehánìjí i v dovolené. A si
dopøávají drahé zahranièní rekreace. A
se vracejí vyèerpáni, rozjitøeni a nepøipraveni na návrat do práce. Nepoutìjte je

Nebo toto praví
Panovník Hospodin,
Svatý Izraele:
V obrácení a ztiení
bude vae spása,
v klidu a dùvìøe
vae vítìzství.
Vy vak nechcete.
(Iz 30,15)
do pøírody. Místo toho je posílejte do zábavních parkù, na sportovní události, na
koncerty a do kin. A se vracejí z dovolené vyèerpáni jak finanènì, tak fyzicky  a
a musí jetì usilovnìji pracovat, aby si
mohli dovolenou opìt dovolit.
Pokud se jim snad podaøí tìmto nástrahám uniknout, nasaïte proti nim jejich
vlastní církevní spoleèenství. Zahlte je tolika zodpovìdnostmi a povinnostmi, aby ve
vech tìch prospìných aktivitách utopili vekerý svùj èas. Pokud se snad shromádí k duchovnímu pøemítání, dohlédnìte na to, aby se rychle zapletli do kritiky a
pomlouvání  aby neodcházeli jinak ne se
patným svìdomím a se zjitøenými emocemi. A se jejich sbory potácejí z jedné krize do druhé, a jsou tak zamìstnáni haením poárù, e nezbude ádný èas na to,
aby plamen evangelia zahoøel v jejich srdcích. Jen a pilnì studují své doktríny, svou
vìrouku. Jen a se úèastní svých semináøù,
svých funkcionáøských kolení, svých církevních konferencí.
Prostì a jednodue: za jakoukoliv cenu
a jakýmkoliv zpùsobem jim zabraòte, aby
pøicházeli k Bibli a k Bohu jako høíníci,
kteøí potøebují spasení. Pokud tak toti uèiní, ve je pro nás ztraceno.
Mí drazí kolegové, èas je naí velkou
zbraní, èas je naím nejvìtím spojencem 
uívejme jej proto s moudrostí nám vlastní.
Jen a si jetì trochu pospí ve svých bludech. Brzy budou svìt i církev zcela v naich rukou  a my získáme vìèné vítìzství!
S rukama nad hlavou pobízí satan své
pøisluhovaèe. Vítìzství! Vítìzství! Vítìzství!
Stál opravdu za to, tento sjezd! Zlí andìlé se dychtivì rozcházeli za svým úkolem  postarat se o to, aby byli vichni
køesané stále v jednom kole.
Moná jsem neuhodl vechny podrobnosti onoho shromádìní  jeho výsledky
mùete vak posoudit sami. Je ïábel se
svým plánem úspìný? G

Z knihy Jima Hohnbergera Escape
to God. Vydáno v Pacific Press
Publishing Association.

Jedním z hlavních témat Starého zákona je: opus, co má,
osvoboï se od vech okovù, buï!
Historie idovských kmenù zaèíná pøíkazem prvnímu idovskému hrdinovi,
Abrahamovi, aby opustil svou zemi a svùj
kmen: Odejdi ze své zemì, ze svého roditì a z domu svého otce do zemì, kterou ti ukái. (Gen 12, 1) Abraham má opustit to, co má  zemi a rodinu , a jít do
neznáma. Avak jeho potomci se usadí na
nové pùdì a rozvinou nové pøíbuzenství.
Tento proces vede k jetì vìtímu otroctví. Protoe v Egyptì zbohatnou a nabudou moci, právì proto se stanou otroky;
ztratí vizi jednoho Boha, boha svých koèovných pøedkù, a uctívají idoly, jejich pány se stali bohové bohatých.
Druhým hrdinou je Mojí. Je Bohem
povìøen osvobodit svùj lid, vyvést ho ze
zemì, která se stala jeho domovem (by
domovem otrokù), a vyvedl je do poutì
slavit. S odporem a znaènými pochybnostmi idé následují svého vùdce Mojíe
 do poutì.
Pou je základním symbolem v tomto
osvobození. Pou není domovem: nejsou
v ní mìsta, nejsou v ní bohatí, je to místo
koèovníkù, kteøí vlastní to, co potøebují, a
to, co potøebují, jsou ivotní nezbytnosti,
nikoliv majetek. Historicky je nomádská
tradice vpletena do zprávy o exodu a je
docela dobøe moné, e tato nomádská
tradice urèila zamìøenost proti vemu nefunkènímu vlastnictví a volbu ivota v pouti jako pøípravu na ivot ve svobodì.
Avak tyto historické èinitele pouze posilují význam poutì jako symbolu bez okovù, ivota bez majetku.
Nìkteré z hlavních symbolù idovských
svátkù mají svùj pùvod ve spojitosti s poutí. Nekvaený chléb je chléb tìch, kteøí
spìchají vyrazit na cestu, je to chléb poutníkù. Suka (tabernákl) je domovem poutníkù: je jako stan, který se snadno postaví a snadno zbourá. V talmudu se vymezuje jako pøechodné bydlitì, v nìm se
ije, na rozdíl od trvalého bydlitì, které
èlovìk vlastní.
idé touí po egyptských hrncích s masem; touí po pevném domovì, po jistém
jídle; touí po viditelných idolech. Mají
strach ze ivota v pouti bez majetku. Øíkají: Ké bychom byli zemøeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, kdy jsme
sedávali nad hrnci masa, kdy jsme jídávali chléb do sytosti. Vdy jste nás vyvedli
na tuto pou, jen abyste celé toto shromádìní umoøili hladem. (Ex 16, 3)

Zde je poprvé formulován princip, který proslavil Marx: kadému podle jeho potøeb. Právo být nasycen bylo stanoveno
bez dalího omezení. Bùh je zde matkou
ivitelkou, která nasycuje své dìti, je nemusí èinit nic pro to, aby byly nasyceny.
Druhý pøíkaz je pøíkazem proti køeèkování, hltavosti a chtivosti. Lidu Izraele bylo
pøikázáno neuchovávat nic do druhého
dne. Ale oni Mojíe neposlechli a nìkteøí si nìco do rána nechali. To vak zèervivìlo a páchlo. Mojí se na nì rozlítil.
Sbírali to tak ráno co ráno, kolik kadý k
jídlu potøeboval. Kdy vak zaèalo høát
slunce, rozpustilo se to. (Ex 16, 20-21)
Ve spojitosti se sbìrem potravy je zaveden pojem dodrování sabatu. Mojí
praví idùm, aby v pátek sebrali dvakrát
více potravy ne obvykle: est dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpoèinku.
Ten den nebude nic padat. (Ex 16, 26)
Sabat je nejdùleitìjí z biblických pojmù a pozdìjího judaismu. Je to jediný
striktní pøíkaz v desateru: na jeho plnìní
trvali i proroci, kteøí byli proti rituálùm;
bylo to nejpøísnìji dodrované pøikázání
po dva tisíce let ivota v diaspoøe, v ní jeho dodrování bylo èasto obtíné a sloité.
Stìí lze pochybovat o tom, e sabat byl
studnicí ivota pro idy, kteøí, aèkoliv roz-

O sabatu se ije tak,
jako kdyby èlovìk
nemìl nic, nesleduje
jiný cíl ne bytí;
to znamená, e
vyjadøuje své
bytostné schopnosti:
modlení, studium,
pití, zpìv, milování.
ano, a tato jeho funkce z nìj èiní jedno
z nejvìtích zlepení v dìjinách lidského
rodu. Ale kdyby to bylo vechno, stìí by
sabat mohl hrát ústøední roli, jak jsem právì popsal.
Abychom tuto roli pochopili, musíme
proniknout do podstaty instituce sabatu.
Nejde tu o klid per se ve smyslu nevynakládání úsilí, a tìlesného èi duevního. Je
to klid ve smyslu obnovení úplné harmonie mezi lidskými bytostmi a mezi nimi a
pøírodou. Nic se nesmí nièit a stavìt: sabat
je dnem klidu v boji èlovìka se svìtem.
Nesmí dojít ani k sociálním zmìnám.
Dokonce i utrení stébla trávy se povauje za poruení této harmonie, a rovnì tak
krtnutí zápalkou. Proto je zakázáno cokoliv nosit na ulici (a to dokonce i kdy váí tolik co kapesník), zatímco je dovoleno
nosit tìká bøemena na vlastní zahradì.
Smyslem toho je, e není zakázána námaha nosit bøemena, ale pøenáení jakéhokoliv pøedmìtu ze soukromého pozemku
na jiný, protoe takový pøenos pùvodnì
znamenal pøenáení majetku. O
sabatu se ije tak, jako kdyby èlovìk nemìl nic, nesleduje jiný cíl
ne bytí, to znamená, e vyjadøuje
své bytostné schopnosti: modlení,
studium, pití, zpìv, milování.
Sabat je dnem radosti, protoe
v ten den je èlovìk zcela sebou samým. Proto talmud nazývá sabat
pøedjímáním doby Mesiáe a dobu
Mesiáe nekonèícím sabatem:
dnem, kdy majetek a peníze, smutek a sklíèenost jsou tabu; dnem,
kdy èas je poraen a kdy vládne
pouze bytí. Historický pøedchùdce
sabatu, babylonský apatu, byl
dnem smutku a strachu. Moderní
nedìle je dnem zábavy, spotøeby a útìku
pøed sebou. Mohli bychom se zeptat, zda
nenastal èas na obnovu sabatu jako dne
univerzální harmonie a míru, jako dne lidskosti, který anticipuje lidskou budoucnost. G

k zamylení

VLASTNÌNÍ
VERSUS BYTÍ

ptýleni, bezmocní a èasto opovrhovaní
a pronásledovaní, nabývali znovu své hrdosti a dùstojnosti, kdy jako králové slavili sabat.
Je sabat pouze dnem odpoèinku ve
svìtském smyslu uvolnìní èlovìka alespoò
na jeden den od bøemena práce? Urèitì

Z knihy Ericha Fromma Mít, nebo
být? Knihu vydalo nakladatelství
Aurora.
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Váení a milí ètenáøi,
vìrní pøedplatitelé,
pøejeme Vám pøíjemné proití letních
mìsícù, èasu dovolených a (nìkdy i)
korespondujícího odpoèinku!
Klub zdraví Country Life
Èinnost naeho klubu o prázdninách  jako obvykle  doèasnì ustává
(tzv. letní spánek). Tìíme se ovem ji
dnes s vámi na vidìnou opìt ve druhé
polovinì mìsíce záøi. Program pøednáek a setkání podzimního semestru bude otitìn v pøítím èísle Pramenù zdraví  a budete se s ním moci seznámit rovnì na nástìnkách v provozovnách Country Life (èi na webových
stránkách klubù zdraví, viz níe).
Nezapomeòte si na dovolenou pøibalit bezpeènostní zásobu opravdu
zdravých potravin  èlovìk nikdy neví,
s èím se na cestì mùe setkat! r
Webové stránky KZ
Zdravotnì osvìtový koodinátor
Country Life, Roman Uhrin, si dovoluje oznámit, e v souèasné dobì se
v ÈR na pravidelných setkáváních
scházejí zájemci o zdravý ivotní styl ji
ve tøiceti Klubech zdraví (KZ)!
Blií informace o jejich èinnosti
získáte na www.klubyzdravi.cz, kde
naleznete mj. také:
-

aktivní mapu Klubù zdraví v ÈR
programy Klubù zdraví v ÈR
recepty zákazníkù CL
fotogalerii KZ
a pobytù NEWSTART
- odkazy a jiné

VEGETARIÁNSKÁ
RESTAURACE
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
dennì 9(11)-20.30
v pátek 9-18
(v sobotu zavøeno)
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TALÍØ TI ZDOB!
Sója pochází pùvodnì z východní Asie, kde ji staøí Èíòané pìstovali ji pøed ètyømi tisíci let.
Námoøníci poté sóju rozíøili i do
ostatních zemí Orientu. Teprve
ve dvacátých letech 19. století ji
 jako pícninu pro dobytek  zaèali pìstovat ameriètí farmáøi. V
období druhé svìtové války, kdy
byl nedostatek potravin, se sója
nakonec i na Západì stala významnou slokou lidské výivy.
Nezralá semena sóji pouíváme jako zeleninu, semena zralá jako lutìninu. Ze sójových bobù se lisuje olej, vyrábí se z nich
mouka, sójové maso, sýr èi tvaroh (tofu), sójové mléko, omáèky, pasty miso.
Zbytek rostliny se uívá jako krmivo.
K nejvìtím producentùm sóji patøí
dnes USA, Brazílie a Èína. Sója je dnes
souèástí výivy asi jedné miliardy lidí. Je
vhodná pro vechny vìkové kategorie.
Sója, jako zdroj velmi kvalitních bílkovin, je z ekonomického hlediska mnohem
výhodnìjí ne maso. Ve 100 gramech
sóji se nachází 38 gramù bílkovin. (Pro
srovnání: ve 100 gramech kuøecího masa
je 20 gramù bílkovin a ve 100 gramech
mléka 3,5 gramu bílkovin.)
Z vitamínù v sóje obsaených vyniká
zastoupení vitamínù skupiny B, zvlátì vitamínu B-1, kterého sója obsahuje asi tøikrát více ne plnotuèné mléko a asi ètyøikrát více ne vejce (a o tøetinu více ne
vepøové maso). Sója má rovnì vysoký
obsah vitamínu E a provitaminu A.
Také zastoupení minerálù v sóje je velmi hodnotné. Obsah vápníku je vyí ne
tøeba u mléka  ve 100 gramech sóji je
260 mg vápníku (zatímco u mléka je to
120 mg). Organicky vázaného eleza má
sója dvakrát více ne mléko. Z minerálních látek je dále zastoupen zinek, fosfor,
hoøèík. Sója je zdrojem øady nenasycených mastných kyselin ( kyselina linolová,
olejová, linolenová).
Dùleitý je rovnì obsah lecitinu a øady
biologicky aktivních látek. Lecitin má pøíznivý úèinek na nervovou a mozkovou èinnost, reguluje hladinu cholesterolu v krvi,
pùsobí proti ateroskleróze, je vhodný pøi
onemocnìní luèníku a jater.

V kosmetice se sójový olej pouívá do
preparátù k podpùrné léèbì ekzémù. Sója
je potravina, která skuteènì léèí. Sniuje
riziko osteoporózy, pomáhá pøi problémech en v menopauze, diabetikùm udrovat stálou hladinu glukózy v krvi, pomáhá i pacientùm trpícím rakovinou støev.
Sóju øadíme, podobnì jako zeleninu a
ovoce, k zásadotvorným potravinám, které by v naí stravì mìly pøevládat. Pokud
pøevaují potraviny kyselinotvorné, jako je
napø. cukr, peèivo, oøechy, dochází v organismu ke zvýení kyselosti a v dùsledku
toho k únavì a k depresím.
Sója má mnohostranné vyuití. Lze ji
vaøit, upravovat se zeleninou, pouívat na
pomazánky, na sladko, na nákypy atd.
KAPUSTOVÁ POLÉVKA
1 hrnek uvaøených sójových bobù, cibule, olej, ètvrt kapusty, 1 èl papriky, 1 èl
vegi-vegi, 750 ml vody
Na oleji zpìníme cibuli, pøidáme ostatní ingredience a vaøíme patnáct minut.
SÓJOVÁ KAE
500 g brambor, 1 hrnek sóji, 5 pl sluneènicového oleje, zelená paitka, sùl
Pøedem namoèené sojové boby uvaøíme v tlakovém hrnci. Brambory uvaøíme
zvlá. Sóju i brambory rozmixujeme.
Pøidáme olej a ochutíme paitkou.
SOYBURGER
1/2 hrnku sójových bobù, 1/2 hrnku
jemných ovesných vloèek, cibule, mrkev,
1/2 hrnku rajské ávy, 1 èl solèanky,
mletý øebøíèek, bazalka, olej, 4-6 ks
celozrnného peèiva, salát, okurka
Sóju pøes noc namoèíme do vody a ráno ji uvaøíme v tlakovém
hrnci. Na oleji osmaíme cibuli a
nastrouhanou mrkev, pøidáme koøení, solèanku a sóju. Sójové boby
umeleme na masovém mlýnku a ochutíme rajskou ávou, zahustíme
ovesnými vloèkami a necháme hodinu odleet.
Tvoøíme soyburgery, které obalujeme ve strouhance a smaíme
na pánvièce. Horké soyburgery
vkládáme do peèiva a zdobíme zeleninou
(salát a okurka).

lutìniny

AKTUALITY CL

SÓJOVÝ BOB

OØECHOVÁ POMAZÁNKA
1/2 hrnku sójových bobù, 4 pl medu,
4 pl nastrouhaných oøechù
Uvaøenou sóju rozmixujeme s medem
a oøechy.
Kateøina Kukosová

www.klubyzdravi.cz

RECEPTY
NA ZAKÁZKU

OKURKA

Máme radost, e mùeme pøináet ukázky z tvorby úèastníkù
soutìe o nejlepí recept zákazníkù Country Life. I vae dalí pøíspìvky s potìením otiskneme!
Recepty jsou prezentovány v nezmìnìné,
pøípadnì jen mírnì (jazykovì, ne chuovì)
upravené podobì. Na zdraví!

RAJÈATA PLNÌNÁ HOUBAMI
6 velkých rajèat, 200 g èerstvých hub
(nebo namoèených suených a krátce povaøených), 1 velká cibule, 3 strouky èesneku, 3 pl uvaøených ovesných vloèek,
1 pl olivového oleje, tymián, petrelka,
würzl
Rajèata rozpùlíme a vydlabeme vnitøky.
Na oleji zpìníme cibuli nakrájenou nadrobno a èesnek na nakrájený na plátky.
Pøidáme pokrájené èerstvé houby, vnitøky
z rajèat, ochutíme. Po vyduení vlastního
nálevu pøidáme ovesnou kai na zahutìní. Smìsí plníme pùlky rajèat a zapeèeme
je ve vymazané zapékací misce.
Podáváme s vaøenou rýí smíchanou
s kukuøicí nebo hrákem.
ing. Jitka Jiráková, Praha 4

ZELENINOVÁ POLÉVKA
S DRODÍM
1 pl oleje, 100 g èerstvé zeleniny, 1 na
kostièky nakrájený brambor, 1 èl mleté
papriky, 1 pl sueného lahùdkového drodí, wurzl, sùl, èesnek, hrst celozrnných
nudlí, petrelová na
Na oleji krátce osmahneme nakrájenou
zeleninu, zalijeme vodou, pøidáme brambor a vaøíme do mìkka. Ochutíme a nakonec zavaøíme celozrnné nudle. Pøi podávaní posypeme petrelovou natí.
Vìra Ondrouková, Praha 3

BROKOLICOVÉ RIZOTO
TØÍBAREVNÉ
Na rùièky rozebranou brokolici vloíme do vroucí, mírnì osolené vody na jednu minutu. Var zastavíme a necháme ji
pod poklicí.
Na olivovém oleji necháme zesklovatìt
nadrobno nakrájenou cibuli.
Podle návodu uvaøíme do mìkka celozrnnou rýi.
Vechny tøi pøipravené ingredience
smícháme. Mùeme pøípadnì dochutit solí nebo würzlem. Hotové rizoto posypeme
oreganem.
Brigita Øeháková,Ostrava - Poruba

FAZOLKY S BRAMBORY
A ÈESNEKEM
1 pl oleje, 1 sáèek mraených fazolek
(350 g), 1 malou cibuli, 3-4 strouky èesneku, sùl, moøské øasy, 6 brambor
Na oleji zpìníme cibulku, pøidáme zelené fazolky, osolíme a po podlití dusíme
domìkka. Pøed dovaøením pøidáme utøený èesnek a zahustíme drobnými moøskými øasami rozputìnými ve vodì. Podáváme s brambory uvaøenými v páøe.
PhDr. Milena Horálková, Praha 8

Oblíbená zelenina, její obsah vitamínù
a minerálù je zanedbatelný, která ale
vzhledem k mnoství vody pøináí vítané osvìení v letních horkých dnech.
Na trhu je dnes celá øada odrùd: na
nakládání i do salátù. Pøi úpravì dbáme, aby okurky byly èerstvé, svìí, nezvadlé. Staré okurky hoøknou, vysychají a pøestávají být chutné.
Okurky na salát krájíme a tìsnì
pøed konzumací, nenecháváme je osolené odleet, vyluhovala by se èást zásaditých látek a okurkový salát by se
pak stal tìko stravitelným. Salát ochucujeme citrónem, solí, bylinkovým
koøením a olivami. Drobnì nakrájené
okurky pøidáváme do bramborového
salátu, zeleninového salátu s tìstovinami a zdobíme jimi chleby. Z okurek lze
pøipravit chutná studená i teplá polévka. Okurky mùeme dusit, plnit sójovým masem èi lutìninami.

LETNÍ POLÉVKA
VDOLEÈKY Z TOFU
200 g jemnì nastrouhaného tofu, 250
g celozrnné mouky, 1 pl sójové mouky, 12 pl namoèeného lnìného semínka, 50 g
rostlinného oleje, pùlku drodí, vlanou
vodu na zadìlání tìsta
Drodí necháme nakynout v troe teplé vody s trochou mouky. Nakynuté pøidáme k ostatním surovinám a vypracujeme
tìsto, které necháme vykynout. Vytvarujeme vdoleèky a v troubì peèeme do rùova. Vdoleèky plníme náplní z tofu:
1 pøírodní tofu, 6 pl sójového mléka,
1 èl vanilky nebo pár kapièek rumového
aromatu, 3 pl meruòkového demu, 70 g
mletých vlaských oøechù
Tofu krátce povaøíme a pomixujeme
s ostatními surovinami (bez oøechù).
Nakonec obsah vybereme do misky a smícháme s oøechy.
Marta Dvoøáèková, È. Kostelec

DUVEÈ NA MNOHO ZPÙSOBÙ
1 cuketa, 1 mrkev, 1 petrel, 1 celeru,
3 papriky, 6 rajèat, èesnek, oregano, wurzl, sùl
Zeleninu nakrájíme na koleèka a na
troe oleje dusíme koøenovou zeleninu do
polomìkka. Pøidáme papriku, cuketu a
rajèata a dodusíme do mìkka. Mùeme ochutit èesnekem a oreganem.
Podáváme: na teplo s pohankovou nebo kukuøiènou kaí; je moné smíchat s rýí na rizoto; v létì pøidáme k zeleninì houby a podáváme na èerném chlebu; studený maeme na tousty; mùe být náplní pro
zapékaná jídla a plnìnou zeleninu.
A. Pokorná, Praha 6

1 salátová okurka, 1 ks sojkyky,
2 hrnky sójového mléka natural, citrónová áva, kopr, sùl
Okurku nastrouháme a pøidáme
ostatní ingredience.

PØÍLOHOVÁ OKURKA
Okurku nakrájíme na plátky. Uvedeme do varu hrnec osolené vody,
plátky okurek vhodíme do vody a ihned slijeme. Podáváme jako pøílohu
k lutìninovým jídlùm. Vhodné pro
nízkokalorickou stravu.

ZNOJEMSKÁ OMÁÈKA
1 ks tofu natural, nakládané okurky
(kvaáky), 1/2 èl èervené papriky,
1 ks cibule,1 pl oleje, sùl
Cibuli osmaíme na oleji, tofu a
okurky nakrájíme na kousky a pøidáme
k cibuli. Okoøeníme paprikou, podlijeme vodou, 10 minut podusíme. Zahustíme moukou. Podáváme s celozrnným knedlíkem.

OKROKA
500 g brambor, 500 g okurky,
1 svazek øedkvièek, 1 hlávkový salát,
1 cibule, 1 pl olivového oleje, 1 ks tofu natural, kurkuma, kopr, petrel, sojkyka, sùl
Uvaøené brambory nakrájíme na
koleèka. Okurky oloupeme a nakrájíme na kostièky, øedkvièky nakrájíme
na koleèka. Ve smícháme dohromady, pøidáme kopr a zelenou petrel.
Cibuli a tofu osmaíme na oleji a obarvíme kurkumou. Pøidáme do salátu.
Salát osolíme, vmícháme sojkyku a
hlávkový salát. G
Dobrou chu!
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VYCHUTNEJ
SVÉ ZDRAVÍ!
Rekondièní a výukové programy
NEWSTART poøádá Country
Life (a Spoleènost Prameny
zdraví) u øadu let.
Radost máme z hostù, kteøí se na tyto pobyt vracejí (jsou tací, kteøí se zúèastnili ji
ètyøikrát) a nezøídka s sebou pøivádìjí dalí zájemce, kteøí to chtìjí vyzkouet (jedna nae milá absolventka  jistì nebude
mít vzhledem ke svému pracovnímu zaneprázdnìní èas, aby tyto øádky pøeèetla 
dokonce neváhá tuto zkuenost svým pøátelùm zprostøedkovávat a do té míry, e
jim dokonce úèast plnì hradí!), ale samozøejmì i ze vech nových úèastníkù, kteøí
s sebou pøináejí nové palèivé otázky, nové zkuenosti a nové obzory.
V souèasné dobì je ji letní rekondièní
pobyt NEWSTART plnì obsazen, mùeme Vás tak pozvat na podzimní pobyt,
který se bude konat opìt v pøíjemném
prostøedí hotelu Maxov (Josefovùv Dùl Jizerské hory) 13.-20. øíjna.
Pro koho je program
NEWSTART vlastnì urèen?
Program je urèen vem tìm, kteøí nechtìjí starost o své zdraví ponechávat v rukou lékaøù, tedy tìm, kteøí se cítí být za nì
sami zodpovìdni. Je urèen tìm, kdo trpí
nìjakou civilizaèní nemocí (nejvdìènìjími
pacienty bývají v tomto ohledu nemocní
s chorobami srdce a cév, s vysokou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tla-

kem èi pacienti s cukrovkou) a chtìjí si
vyzkouet, zda zmìna ivotního stylu a
stravy skuteènì pøináí tak rychlé zlepení
stavu, jak se mohli tøeba ji nìkde doèíst.
Pobyt je urèen tìm, kteøí pochopili, e
je lépe chorobám pøedcházet, ne je s velkými náklady léèit. A je samozøejmì urèen
i tìm, kteøí si chtìjí prostì odpoèinout,
v pøíjemném prostøedí i spoleènosti  a pøitom si tøeba jetì rozíøit své znalosti receptù zdravé výivy, pøírodních léèebných
prostøedkù èi si doplnit informace o souvislostech mezi ivotním stylem a zdravím.
Co konkrétnì nabízíme?
Nabízíme Vám pohodlné ubytování (ve
dvou, tøí- a ètyølùkových pokojích; kadý
pokoj je vybaven vlastní koupelnou, WC),
výbornou èistì vegetariánskou kuchyni,
masáe od naich zkuených masérù/masérek, rehabilitaèní cvièení na páteø, kolu
vaøení a bohatý program pøednáek z oblasti zdravé výivy a zdravého ivotního
stylu. Navíc budete moci vyuívat perlièkových lázní v èásti objektu specializované
na vodoléèbu, kde je i sauna. A moná se
seznámíte s øadou lidí, se kterými budete
moci sdílet své zájmy a kteøí se stanou vaimi pøáteli èi partnery na procházkách po
okolí.
Pro dìti zajiujeme po celou dobu pobytu dopoledne a veèer (kdy probíhá vìtina organizovaných aktivit) zvlátní program. Pobyt probíhá pod lékaøským dohledem.
Na zaèátku a na konci pobytu Vám
zmìøíme krevní tlak, cholesterol, glykémii
a hmotnost, abyste sami mohli nejenom
subjektivnì, podle svých pocitù, ale i objektivnì, podle výsledkù mìøení, posoudit,
k jaké zmìnì zdravotního stavu a k jak vý-

NEWSTART 02
znamnému zmenení rizika civilizaèních
chorob mùe bìhem nìkolika dní dojít.
Na podzim opìt: hotel Maxov!
Chcete-li se zúèastnit naeho podzimního pobytu, vyplòte a zalete níe uvedenou pøihláku (pøípadnì mailujte nebo zavolejte). Pro ty úèastníky, kteøí by nedorazili vlastním autem: pøed hotelem staví linkový autobus z Prahy.
Termín: 13.- 20. øíjna 2002
Cena týdenního pobytu (zahrnuje ve
výe zmínìné  kromì dopravy): 3 550,(Dìti výrazné slevy, do tøí let zdarma.)
Dalí informace vám zaleme po obdrení Vaí pøihláky. Tìíme se na Vás!
Za organizaèní tým
Robert ika, SPZ
U 5. baterie 26, 162 00 Praha 6
tel/fax: (02) 2431-6406
email: ocountry@comp.cz

P ø i h l á  k a n a v ý u k o v ý a r e k o n d i è n í p o b y t N E W S TA R T  0 2
Podzimní: 13.-20.10. 2002
Jméno a pøíjmení:
Datum narození:
Adresa:
Telefon domù/do zamìstnání:
Hlavní zdravotní problémy:
Prodìlané operace (rok):
Pøihláku zalete na adresu: Spoleènost Prameny zdraví, U 5. baterie 26, 162 00 Praha 6
blií informace na tel. (02) 2431-6406, email: ocountry@comp.cz
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ZAVAØOVÁNÍ BEZ CUKRU
Jablka
Jablka oloupeme, vykrájíme jádøince a nakrájíme na plátky. Takto oèitìná jablka plníme do umytých (0,7 L) sklenic. Dobøe zavíèkujeme a zavaøujeme v hrnci
pøi 90 C po dobu 30 minut. Sklenice musí být ponoøeny ve vodì. Takto zavaøená jablka vydrí celou zimu. Pouíváme je do závinù nebo rozmixované s jáhlami
na krém.
o

Ovocná klevela
Na klevelu mùeme pouít jakékoliv ovoce s pøirozeným dostatkem cukru, tzn.
jablka, hruky, vestky. Umyté ovoce zbavíme jádøincù èi pecek, jablka a hruky
mùeme i oloupat. Ovoce vloíme do hrnce, podlijeme trochou vody a vaøíme
pod poklièkou asi ètyøi hodiny. Sejmeme poklièku a za obèasného míchání vaøíme na kai. Podle toho, jaké chceme docílit hustoty, necháme odpaøit vodu.
Klevelu plníme do (0,3 L) sklenic. Dobøe zavíèkujeme. Pro jistotu, aby se ovoce
nezkazilo, mùeme sklenice zavaøit v hrnci s vodou (20 minut pøi 80 C).
o

vestkový kompot
vestky (blumy) umyjeme, odpeckujeme a vloíme do (0,7 L) sklenic. Dobøe zavíèkujeme. Zavaøujeme po dobu 30 minut v hrnci s vodou pøi 90 C. vestky pouíváme na ranní kae.
o

Borùvkový dem
2 hrnky borùvek, 1 hrnek vody, 100 g rozinek, 2 pl jableèného koncentrátu, 2 èl agaru - kanten
Vechny ingredience vaøíme 15 minut. Na závìr pøidáme agar, který necháme
rozpustit. Dem plníme do (0,3 L) sklenic. Tento dem je urèen k rychlé spotøebì. Pouíváme na granolu, pukance apod.
Dobrou chu (vem mlsným jazýèkùm)
pøeje Kateøina Kukosová

OTEVØENO

V

COUNTRY

LIFE

Melantrichova 15, Praha 1
Obchod:
Po-Èt 8-19, Pá 8-18, Ne 11-18
Restaurace: Po-Èt 9-20.30, Pá: 9-18, Ne 11-20.30
Kosmetika:
Po-Èt 9-19, Pá 9-18
Jungmannova 1, Praha 1
Obchod:
Po-Èt 8:30-18:30, Pá 8:30-18
Obèerstvení: Po-Èt 9:30-18:30, Pá 10-18
Ès. armády 20, Hostivice u Prahy
Po-Èt 8:30-16:30 , Pá 8:30-13:30

PRAMENY ZDRAVÍ, vydává Country Life, U 5. baterie 26, 162 00 Praha 6, email: ocountry@comp.cz
tel/fax: (02) 2431-6406, éfredaktor: ing. R. ika, ilustrace: O. Pazerini, registraèní èíslo MK ÈR 7115

BYLINKOVÁ
LÉKÁRNA
Èajovník
Èajovník je strom s hladkou odlupující
se kùrou a bílými kvìty. Má velkou
schopnost regenerace a velice rychle
roste  a dva metry za jeden rok.
Vyskytuje se v bainatých oblastech
severní Austrálie.
Místní domorodci pouívali listy èajovníku k léèení øady nemocí. V období kolonizace si z nìj brittí vojáci vaøili èaj. Odtud pochází jeho nynìjí nýzev  èajový strom. V roce 1930 výzkumy potvrdily, e není toxický, nedrádí a má silné antiseptické úèinky.
Roku 1937 lékaøský èasopis uveøejnil
zprávu o vyléèení diabetické gangrény.
Bìhem druhé svìtové války mìli vojáci, kteøí bojovali v tropech, èajovníkovou silici ve svých lékárnièkách.
Èajovník patøí mezi nejlépe prozkoumané silice. V padesátých letech
byla vypracována øada studií o úèincích èajovníku, napø. pøi léèbì plísòových onemocnìních, bradavic, kuøích
ok, zánìtù dìloního hrdla atd. Èajovníková silice má irokou kálu pùsobení a patøí k nejpouívanìjím silicím.
Velkou výhodou je, e èajovník je moné pouívat na pokoku i neøedìný.
Nìkolik praktických typù na pouití
èajovníkového éterického oleje:
Noste s sebou èajovník do pøírody.
Hodí se na oetøení vekerých zranìní
a drobných odìrek, neutralizuje ivoèiné jedy. Pouívejte ho pøi odstraòování kliat. Pøi nachlazení kloktáme 23 kapky ve sklenici vody.
Vaginální a moèové infekce: uíváme sedací koupele se ètyømi kapkami
èajovníku rozputìnými v jedné polévkové líci mléka.
Neøedìný pouíváme jako první pomoc pøi popáleninách, také na opary,
afty, bradavice a plané netovice.
Krémy s 5% obsahem èajovníkového oleje pomáhají pøi koních plísních,
lupénce, pásových oparech, hemeroidech, ekzémech a artriridì.
Èajovníková voda: 5-10 kapek silice dobøe rozmícháme ve sklenici pøevaøené vody. Pouíváme na omývání
bércových vøedù, hnisavých ran a akné. Vhodné i na pokoku diabetikù. G

Prodejna
pøírodní kosmetiky
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15, P-1
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NENASYTNÝ MNICH
Gessen byl buddhistický mnich a krom toho neobyèejnì talentovaný malíø. Ne se vak pustil do nìjakého obrazu, vdy vyadoval peníze pøedem. A jednalo se o horentní sumy. Díky tomu se mu také èasem zaèalo øíkat nenasytný mnich.

Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého ivotního stylu

PRAMENY ZDRAVÍ

za èástku 78,- Kè/pùlroèní pøedplatné (è. 4-6/2002) - vèetnì potovného

Prosím o zasílání na následující adresu:

tel/fax: (02) 2431-6406
e-mail: ocountry@comp.cz

Jméno a pøíjmení

U páté baterie 26
162 00 Praha 6

Èasopis zdravé výivy a harmonického ivotního stylu

prameny zdraví

k zamylení

OP

Jednou pro nìj poslala geja, protoe také chtìla obraz. Gessen se zeptal: Kolik
mi zaplatíte? Dívka zrovna u sebe mìla zákazníka. Øekla: Dám vám, kolik si øeknete. Ale obraz musí vzniknout zde, pøed mýma oèima.
Gessen se ihned pustil do práce a kdy byl hotov, øekl si o víc, ne kdy pøedtím.
Kdy mu geja vyplácela peníze, obrátila se na svého zákazníky se slovy: Tento mu
je prý mnich, a pøitom nemyslí na nic jiného ne na peníze. Jeho talent je výjimeèný, jeho mysl vak nízká a ovládá ji mamon. Mùe se èlovìk vùbec pynit plátny od
nìkoho tak ubohého? Na mém prádle  tam se bude jeho umìní vyjímat spí.
Hodila na mnicha jednu ze svých spodnièek, aby na ni nìco namaloval. Døíve
ne zaèal, poloil jí Gessen svou obvyklou otázku: Kolik za to dostanu? Kolik
si øeknete, øekla znovu dívka. Gessen jmenoval sumu, namaloval obraz, sebral
své peníze a odeel.
Ubìhlo mnoho let, ne se èirou náhodou pøilo na to, proè byl Gessen tak
chtivý penìz. Jeho rodnou provincii èasto stíhal hladomor. Bohatí nebyli ochotni chudým jakkoliv pomáhat. A tak tam pro pøípad nouze nechal Gessen
vystavìt ukryté sýpky a naplnil je obilím. Nikdo nevìdìl, kde se tam to obilí
vzalo, ani kdo mohl být tím tìdrým dárcem.
Dalí dùvod, proè se Gessen tolik shánìl po penìzích, byla silnice vedoucí z mìsta a k jeho vesnici, dlouhá mnoho kilometrù. Byla v tak patném stavu, e povoz taený volem by na ní neujel ani dva metry. Tím trpìli hlavnì
staøí a nemocní, kteøí obèas potøebovali zajet do mìsta. Gessen tedy nechal
silnici opravit.
A posledním dùvodem byl Chrám meditace, který Gessenùv uèitel vdycky touil vystavìt, ale nemìl k tomu dost prostøedkù. Gessen tento chrám vystavìl na znamení vdìènosti svému váenému uèiteli.
Kdy ná chtivý mnich dokonèil stavbu silnice, chrámu i sýpek, odloil barvy a tìtce a odeel do hor, aby se cele oddal rozjímání. U nikdy nenamaloval jediný obraz.
Z knihy Anthony de Mella Modlitba áby.
Pøeloila Marcela Foltová. Vydalo nakladatelství Cesta.

Adresa

Datum

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

Na Slovensku rozesílá OZ ivot a zdravie, Záhonok 1195/19, 960 01 Zvolen, tel/fax: (045) 536-2585

