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NEÚNAVNÌ
PROTI ÚNAVÌ
Randi Rossmanová bojovala s únavou po více ne patnáct let 
bez toho, e by tuila, co je její
pøíèinou. Bylo to zlé, kadý týden jsem prostì ztratila den èi
dva, protoe jsem nedokázala
vylézt z postele. Kdy se mi to
podaøilo, mìla jsem mlhu pøed
oèima, øíká ètyøicetiletá Randi
Rossmanová.
Aèkoliv se lékaøù na svoji stálou únavu vyptávala, øíká, e to nakonec vzdala, øada
z nich toti pøisuzovala její problémy stresu, anebo jí doporuèovali, aby vyhledala
psychologa. ila jsem s tím tak dlouho a
tak dlouho mi øíkali, e je to stresem ane-
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bo e jsem blázen, a jsem nakonec radìji nedávala lidem vìdìt, s èím se potýkám, vysvìtluje.
Od doby, kdy se po tøicítce její pocity
únavy jetì zhorily, se paní Rossmanová
skoro vzdala nadìje na zlepení. Bod zvratu se dostavil o nìkolik let pozdìji, kdy

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

byla testována na potravinové alergie a
zjistilo se, e má alergii na lepek, co je
látka, která se nachází v penici, ovsu, jeèmeni a itu. Kdy vekeré potraviny obsahující lepek ze svého jídelníèku vylouèila,
pøetrvávající únava zmizela.
I kdy jste moná nikdy netrpìli únavou
do té míry, jako paní Rossmanová, vìtina z nás má zkuenost s odpoledními propady anebo s týdny, kdy se nikdy necítíme
úplnì odpoèinutí. Únava je mezi dneními
enami tak bìná, e v nedávné studii oznaèila stálou únavu za svùj hlavní zdravotní problém více ne ètvrtina zúèastnìných en  a plných osmdesát procent
en uvedlo únavu mezi svými deseti hlavními zdravotními problémy.
Únava bývá nìkdy patnì interpretována. Její pøíèinou èasto není pouze nedostatek spánku  i kdy pøipravování se
o spánek hraje hlavní roli , ale øada fyzických a emocionálních faktorù. I kdy
setrvávající únava mùe být i pøíznakem
nìjakého onemocnìní, dr. Mark Moskowitz uvádí, e pøíèiny únavy jsou s velkou
pravdìpodobností ve vztahu k ivotnímu
stylu.
Poèet pøípadù, kdy zjistíte pøíèinu, jako je anémie, onemocnìní títné lázy
anebo deprese, je relativnì nízký, vysvìtluje dr. Moskowitz, který je vedoucím oddìlení interní medicíny na Lékaøské fakultì Bostonské univerzity. U vìtiny en
hrají roli dalí faktory, jako je stres, nedostatek spánku a snaha zvládnout pøíli
mnoho vìcí najednou.

Je zøejmé, e pøeplnìný program èi
krátký spánek den za dnem vás nakonec
pøivedou k pocitu, e u nemùete dál.
Roli mohou hrát ale i dalí, skrytìjí faktory. I kdy asi nemùete nechat plavat
svoji práci (anebo si najmout sluebnou),
mùete proti únavì bojovat tím, e se pokusíte ze svého ivota vytipovat tyto její
následující bìné pøíèiny:
Zkontrolujte, co máte na talíøi
Zkuenost, kterou udìlala Randi Rossmanová, není nijak ojedinìlou, potravinové alergie mohou hrát pøi vyvolávání únavy vìtí roli, ne si vìtina lidí uvìdomuje,
øíká dr. Ronald Hoffman, autor knihy
Tired All the Time: How to Regain
Your Lost Energy (Poseidon Press,
1993). Potravinové alergie a intolerance
jsou zcela vudypøítomné, øíká dr. Hoffman. I kdy vìtina z nás netrpí nìjakou
ivot ohroující alergií, je øada lidí, kteøí
jsou alergiètí na bìné potraviny, jako je
penice nebo mléèné výrobky,uvádí dr.
Hoffman. Kdy tyto potraviny ze své
stravy vylouèí, cítí odlehèení a pøíliv energie, a letargie se zaène ztrácet.
Proè? Reakce na potraviny zpùsobí vylouèení histaminu do krevního øeèitì.
Histamin vyvolává nejen typické alergické
reakce, jako je kýchání, svìdìní nebo pálení oèí, dokáe také vyvolat zmìnu nálady a pocit únavy. Lidé, kteøí jsou na nìkteré potraviny citliví, mohou zakouet
také úèinky, které jsou skoro podobné
úèinkùm opiátù a které rovnì zpùsobují
únavu, dodává dr. Hoffman.

Potravinové
alergie a intolerance
jsou zcela
vudypøítomné
a mohou hrát
pøi vyvolávání únavy
vìtí roli, ne tuíme.
Máte-li podezøení, e mùete být na nìkterou potravinu citliví, vyluète ji ze svého
jídelníèku a poté ji do nìj po èase znovu
zaøaïte. Je-li citlivost na urèitou potravinu
alespoò èásteènou odpovìdí na vá problém s únavou, mìli byste zaznamenat do
ètyø dnù rozdíl ve vaí hladinì energie,
první dva dny mùete zakouet jistou podrádìnost.
Vìnujte pozornost své kanceláøi
Býváte po dni stráveném v práci znaènì vyèerpáni? Moná to není ani tak vae
práce, ale spíe vae kanceláø, která vás
vysiluje. I kdy doma míváme prostøedí, ve
kterém se pohybujeme, pod kontrolou,
v práci mùeme být vystaveni celé øadì ve
vzduchu poletujících látek, které mohou
zpùsobovat únavu. Milióny z nás jsou napøíklad alergiètí na plísnì, roztoèe a pyly 
a mohou zaívat pocity únavy, neklidu
a deprese právì v dùsledku vystavení tìmto vlivùm, i kdy si jich nejsou vùbec vìdomi, øíká dr. Hoffman.
Takzvaný syndrom lidí pracujících ve
výkových budovách (sick building syndrome) není ádným mýtem. V takové
nemocné budovì mohou být koncentrace potenciálnì kodlivých chemikálií mnohokrát vyí ne je normální, vzduch zde
toti bývá soustavnì recirkulován. Ventilaèní trubky prostoupené plísnìmi  kvùli
finanèním nákladùm nemusí být jejich údrbì vìnována zamìstnavatelem pøíli
velká pozornost  a dalí ve vzduchu poletující chemické látky z luxování, kanceláøských pøístrojù a sprejù proti hmyzu rovnì pøispívají k tomuto problému. Pokud
se únava, kterou trpíte, v kanceláøi stupòuje, promluvte se svým nadøízeným o
pøimìøenosti ventilaèního systému v budovì anebo navtivte alergologa, nechejte se
vyetøit na moné alergie a prozkoumejte
monosti léèení.
Zaènìte pravidelnì sportovat

TAKZVANÝ SICK BUILDING SYNDROME (SYNDROM LIDÍ PRACUJÍCÍCH VE
VÝKOVÝCH BUDOVÁCH) NENÍ ÁDNÝM MÝTEM. V TAKOVÉ "NEMOCNÉ"
BUDOVÌ MOHOU BÝT KONCENTRACE POTENCIÁLNÌ KODLIVÝCH CHEMIKÁLIÍ MNOHOKRÁT VYÍ NE JE BÌNÉ, VZDUCH ZDE TOTI BÝVÁ
SOUSTAVNÌ RECIRKULOVÁN, PØIÈEM VENTILAÈNÍ TRUBKY MOHOU BÝT
PROSTOUPENÉ PLÍSNÌMI - KVÙLI DODATEÈNÝM FINANÈNÍM NÁKLADÙM
NEMUSÍ BÝT TOTI JEJICH ÚDRBÌ VÌNOVÁNA MAJITELEM PØÍLI VELKÁ
POZORNOST. I TOTO MÙE BÝT JEDNOU Z PØÍÈIN PØETRVÁVAJÍCÍ ÚNAVY.
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Více ne sedmdesát procent lidí, kteøí
byli v loòském roce v rámci prùzkumu veøejného mínìní dotazováni, odpovìdìlo,
e jsou pøíli unaveni na to, aby mohli
sportovat. Pohyb, který redukuje stres a
pocity úzkosti (a následnì sniuje únavu),
vak úèinnì podporuje pøíliv energie.
Pohyb je vynikajícím prostøedkem proti
stresu, øíká pohybová fyzioloka Cindy
Fordová z Cooper Institute for Aerobics

Zkontrolujte
svoji domácí lékárnièku
Léky mohou být rovnì na vinì pøetrvávajících pocitù únavy. Jaksi pod èarou
zùstává, e jedním z vedlejích úèinkù je
u mnoha lékù právì únava, øíká dr. Moskowitz, který nedávno léèil jednu enu,
stìující si na nedostatek energie. Této enì byl nedávno pøedepsán nový lék na léèení vysokého krevního tlaku, kdy jí byl
pøedepsán jiný lék, hladina energie, kterou disponovala, se vrátila k normálu.
Nespoléhejte na informace na pøíbalovém letáèku, chcete-li zjistit, zda únava,
kterou pociujete, je dùsledkem uívání
nìjakého léku. Není-li únava relativnì bìným vedlejím úèinkem, nemusí zde být
uvedena. Pokud jste od té doby, co uíváte nový lék, více unaveni, promluvte se
svým lékaøem anebo se poraïte v lékárnì
o jeho vhodné náhradì.
Zajistìte si dostatek vitamínù
Pokud se udrujete pøi ivotì zejména
prostøednictvím slueb rychlého obèerstvení (tzv. fast food), je moné, e bude
potøebné, abyste nìco udìlali se svým jídelníèkem. V únavì hrají roli i nìkteré
nutrièní sloky, øíká dr. Hoffman, jako
je nedostatek urèité specifické iviny, která má vliv na hladinu energie, v první øadì se jedná o vitamíny øady B a elezo.
Nedostatek následujících ivin mùe
pøispívat k únavì:
- eleza, které dopravuje kyslík k pracujícím svalùm;
- vitamínù B-2, B-6 a B-12, které napomáhají pøi metabolickém procesu k rozkládání sacharidù, bílkovin a tukù a k uvolnìní energie;
- vitamínu E, který podporuje dobrou
èinnost kardiovaskulárního systému a je úèinným antioxidantem;
- hoøèíku, který napomáhá pøemìnì
potravy do energie; a
- zinku, který asistuje pøi rùstu a obnovování bunìk, a to zvlátì bunìk svalových.
Zdravá a vyrovnaná strava by vám mìla bez problémù poskytnout potøebná
mnoství vech tìchto nezbytných ivin.
Zajistìte si dostatek energie
I kdy si vybíráte zdravé potraviny, mùe se vám stát, e nejíte dostateèná mnoství potravy. Øekla bych, e druhou nej-

èastìjí pøíèinou únavy u en je nedostateèný pøíjem kalorií, tedy v podstatì dobrovolné hladovìní, øíká dr. Kristine Clarková, která je øeditelkou oddìlení sportovní výivy na Pennsylvania State University. Lidé, kteøí èasto drí redukèní diety,
mohou být k únavì zvlátì náchylní, protoe jejich tìlu se nedostává energie, aby
mohlo pracovat na plné obrátky.
Prùmìrná ena váící 63 kilogramù by
mìla sníst dennì asi 1 500 a 1 700 kalorií, øíká dr. Clarková, ty eny, které pravidelnì sportují, asi 1 800 a 2 000 kalorií. Budete-li konzumovat podstatnì ménì
ne uvedené hodnoty, budete se zøejmì
cítit unavení  a rozmrzelí. Chcete-li zhubnout, omezte ztráty váhy na 0,5-1 kilogram týdnì a více cviète.
Máte-li v úmyslu dodat si energie èokoládovou tyèinkou, radìji si to jetì rozmyslete. Cukr má na tìlo paradoxní úèinek, øíká dr. Hoffman. Je to energetická potravina, která je dobrá jako okamitý zdroj kalorií, odvrácenou stranou je
vak odpovídající pokles hladiny energie,
který následuje poté.
Dìlejte minipøestávky
O.K., nemùete veho nechat a vydat
se na dovolenou, kterou byste tak potøebovali. Mùete si vak bìhem dne dopøát
krátké pøestávky, které obnoví vai hladinu tìlesné  i duevní  energie. Nìkdy si
potøebuji vyèistit hlavu a duevnì se dát
dohromady, uznává Kimberly Wrightová, která bydlí na Floridì a má dvì dìti
mladí ètyø let. Myslím, e nìkdy jde spíe o duevní ne tìlesnou únavu. Jako
matka zjiuji, e nejde o fyzické nároky,
které dìti pøináejí, ale hlavnì o soustavný emocionální tlak. A ten je hlavním
zdrojem mé únavy.
Vypracujte si vlastní seznam rychlých
ivotabudièù. Uchylte se tøeba do tiché
místnosti a poslouchejte relaxaèní hudbu,
zapalte si aromaterapeutickou svíèku anebo se soustøeïte nìkolik minut na hluboké
pomalé dýchání. Kdy jste uondaní, i pìt
minut, které strávíte o samotì, vám mùe
pomoci dát se dohromady.
Pokud se únava stala vaím stálým spoleèníkem, podrobte svùj ivot podrobnìjímu zkoumání. Pokoueli jste se shodit
nadbyteèná kila? Vzali jste si na sebe
v práci dalí zodpovìdnost? Vyrovnávali
jste se se stresem, který pøinesla nemoc èi
úmrtí v rodinì? Kdy porozumíte tomu,
proè únavou trpíte, uèiníte tak první krok
na cestì k nápravì.
Nejste-li vak schopni sami pøijít na to,
co je pøíèinou únavy, anebo kdy nic, co
proti ní podniknete, nezabírá, konzultujte
svùj stav s lékaøem. ivot je pøíli krátký
a pøíli drahocenný na to, abychom jej
proili stále unavení. q
Kelly James-Engerová

PØÍÈINY ÚNAVY JSOU S VELKOU
PRAVDÌPODOBNOSTÍ VE VZTAHU
K IVOTNÍMU STYLU. U VÌTINY
EN HRAJÍ PØI VZNIKU ÚNAVY
HLAVNÍ ROLI NEDOSTATEK SPÁNKU A SNAHA ZVLÁDNOUT PØÍLI
MNOHO VÌCÍ NAJEDNOU.

I NEMOC MÙE BÝT
V POZADÍ VAÍ ÚNAVY
Vá lékaø mùe jako pøíèinu vaí únavy
vylouèit nìkteré nemoci. Mezi nejbìnìjí
takové pøíèiny únavy u en patøí:
Anémie, která je zpùsobena nedostatkem eleza v krvi. Ta je nejèastìjím lékaøským vysvìtlením únavy u en v plodném vìku.
Onemocnìní títné lázy, které mùe
postihovat a 10 procent vech en.
Pøíznaky zahrnují únavu, potíe zhubnout,
extrémnì suchou pokoku a vlasy
a citlivost na chlad.
Deprese, která je podceòovaným a mnohdy nediagnostikovaným stavem u mnoha en, jak øíká
dr. Moskowitz. Natìstí existuje
dnes více prostøedkù ne kdykoliv
pøedtím, jak deprese léèit.
Chronický únavový syndrom.
Pøíznaky zahrnují: tìká únava trvající více ne est mìsícù, která se
nelepí ani pøi dostatku odpoèinku, patná pamì a naruené mylení, bolesti a potíe se spánkem.
I kdy se chronickému únavovému
syndromu dostává v médiích znaèné pozornosti, podle dr. Robyn Goshomové z University of Indiana trpí vak
tímto onemocnìním jenom jeden èlovìk
z 375. q

ivotní styl

Research. Dokonce i støední zátì postaèí. Mùete zaèít tøeba se dvanácti a patnácti minutami chùze dennì, a postupnì
se vypracovat na tøicet minut dennì, jak
se vae síla a vytrvalost budou zvyovat.
Aerobní pohyb zvyuje proudìní krve
do mozku, co má mimo jiné za následek,
e se cítíte èilejí  a studie naznaèují, e
pravidelný pohyb dokáe zlepit i kvalitu
spánku, stejnì jako pomoci rychle usnout.

Pøetitìno z èasopisu
Vibrant Life
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PREVENCE
POPELKOU

ivotní prostøedí a pouze 1% je vìnováno
prevenci nemocí.

SMUTNÝ PRIMÁT ÈR

Prevence (neboli pøedcházení nemocem) je oborem, kterému je
v dnení dobì vìnována stále nedostateèná pozornost. Preventivní medicína se sice jako lékaøský
obor (alespoò v nìjaké formì) i
u nás vyuèuje, hùøe se vak její
zásady (i absolventi tohoto oboru) pøijímají do praxe.
Èasto je toti pro nás jednoduí odstraòovat pøíznaky nemocí ne jejich pøíèiny.
Jak se øíká, zvyk je elezná koile, a tak
mìnit v ivotì to, na co jsme si zvykli a co
nám chutná, se nám zdá být tìké. Je to
ale jako bychom se snaili øeit problém
èastých pádù z pøíkrého srázu tím, e pod
svah natrvalo pøistavíme sanitku. Ve skuteènosti je øeení nepomìrnì jednoduí.
Staèí odstranit pøíèinu, tj. postavit na vrcholu zábradlí.

PREVENCE LEPÍ NE LÉÈBA
Pokud by kadý z nás pøijal jednoduchou zásadu, e prevence je lepí ne léèba, uetøili bychom nepøedstavitelné sumy/výdaje nejen na zdravotnictví, ale i na
potravináøský prùmysl, ekologii a energetiku  a zbavili bychom se strachu z øady
dnes rozíøených nemocí. Ve skuteènosti
vak u nás 90% výdajù v resortu zdravotnictví jde na léèbu ji vzniklých nemocí,
7% na výzkumy v oblasti genetiky, 2% na

Pøitom více ne tøi ètvrtiny pøedèasných úmrtí u nás mají na svìdomí nemoci
z nezdravého ivotního stylu (kardiovaskulární a nádorová onemocnìní). Støední
délka ivota v ÈR je jednou z nejniích
v Evropì (zaostáváme o 6-7 let) a úmrtnost muù v produktivním vìku je ve srovnání s rozvinutými evropskými zemìmi
dvojnásobná. Co se týká rakoviny tlustého
støeva a plic, drí ÈR svìtový primát  tj.
nejvyí úmrtnost. Výzkum provádìný
Státním zdravotním ústavem prokázal, e
lidé, kteøí vykouøí dvacet a více cigaret
dennì, jsou nemocní prùmìrnì 37 dnù
v roce. Tím se zvýí náklady zamìstnavatelù i náklady státu na lékaøskou péèi  a
souèasnì jetì kuøácká váeò pøijde tøi miliony kuøákù v ÈR roènì na 20 miliard korun, tj. prùmìrného kuøáka asi na 7 000
Kè roènì. Pøitom více ne osmdesáti procentùm vech pøípadù rakoviny plic by bylo moné pøedejít, kdyby lidé pøestali kouøit. Proces hojení toti zaèíná u kuøáka ve
chvíli, kdy pøestane kouøit.
Moná se zeptáte: Nejde o nìjaké neastné pøedurèení, patný osud èi zlou
náhodu, které jsme my Èei vystaveni?
Jedna známá propagátorka preventivní
medicíny ji v 19. století napsala: Nikdy
nemùe být dostateènì zdùraznìn fakt, e
zdraví není vìcí náhody. Ná stav je výsledkem poslunosti zdravotního zákona.
Ve, co pokozuje zdraví, nejen ubírá na
tìlesné síle, ale oslabuje také nae duevní a duchovní schopnosti. Holdování jakémukoli nezdravému návyku omezuje nai

TABULKA
BIOLOGICKÝ VÌK PODLE DR. BELLOCQA A BRESLOWA
Vìk/Faktory:
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+14,0
+16,9
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+14,0
+15,7

+0,5
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+7,9
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-1,1
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+0,8
+1,3

-4,2
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-5,2
-5,7
-6,2
-6,8

-9,4
-11,1
-12,0
-14,7
-16,4
-18,2

Pøíklad: Je-li vám ètyøicet a po celý svùj dosavadní ivot jste dodrovali napø.
ètyøi zdravotní faktory dr. Bellocqa a Breslowa (mohou to být kterékoliv z nich),
pøiètete si (podle tabulky) ke svìmu vìku 5,4 roku, vá biologický vìk je tedy
45,4 roku. Kdy budete pokraèovat ve stejném ivotním stylu, za dalích deset let
zestárnete ovem o 12,5 roku (v padesáti vám bude ji 57,9), pokud ale zaènete namísto toho ihned respektovat vech sedm zdravotních faktorù, zestárnete za dalích deset let pouze o 7,3 roku, v padesáti vám tedy bude jen 52,7
roku (èást ztráty z pøedelého ivota se vám tedy podaøilo vymyzat). Atd. atp.
Faktory dr. Bellocqa a Breslowa: nekouøení, nepití alkoholu, vydatná snídanì,
nepopojídání mezi jídly, pravidelné cvièení, 7-8 hodin spánku dennì a udrování
pøimìøené tìlesné hmotnosti
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schopnost rozliovat mezi tím, co je správné a co je nesprávné a zvyuje tak nebezpeèí neúspìchu i nemoci. (MH, 74)

ZDRAVOTNÍ ZÁKON
Jaký je tedy ten zdravotní zákon, jeho dodrováním si mùeme zkvalitnit
i prodlouit ivot? Seznámíme-li se dùkladnì se stavbou i funkcí naeho organismu, pak pochopíme, co mu prospívá.
Kadý z nás mùe rovnou jmenovat: nekouøení, nepití alkoholu, ivot bez drog,
zdravá výiva, dostatek tìlesného pohybu To ve (a mnohem více) poradil ji
velmi dávno èlovìku Nìkdo, kdo lidskému
tìlu nejlépe rozumí, protoe je jeho konstruktérem  a kdo pro nás sestavil ten
nejucelenìjí návod k pouití.
Tento návod najdete hned na prvních
stránkách jedné z nejstarích a nejmoudøejích knih  Bible. Týká se oblasti výivy, pohybu (a uiteèné práce), pití èisté
vody, léèivých sluneèních paprskù, støídmosti, èerstvého vzduchu, odpoèinku a
dùvìry, jako pozitivní ivotní orientace.
Tìchto osm principù zdravého ivotního
stylu zaèali nìkteøí lékaøi uplatòovat od
osmdesátých let 19. století v sanatoriích
preventivní medicíny v USA i jinde pod
názvem NEWSTART. Výsledky byly (a
jsou) pøekvapující. Mnohá dnes se lavinovitì íøící civilizaèní onemocnìní lze pøijetím tìchto jednoduchých návykù zastavit,
zvrátit a èasto i úplnì vyléèit.

ODPOVÌDNOST PADÁ
NA NAI HLAVU
Od roku 1960 se zaèaly objevovat první vìdecké studie o vlivu zpùsobu ivota
na lidské zdraví. Bylo zjitìno, e (kadodenní) ivotní styl ovlivòuje nae zdraví
z plných 50-70%, z nejvýe 20% je ovlivòuje dìdiènost, z maximálnì 20% ivotní
prostøedí a jen asi z 10% úroveò lékaøské
péèe. Nejvìtí èást spoèívá tedy v naich
rukou  a záleí jen na nás, jak vánì odpovìdnost za své zdraví vezmeme.

MNOHO ZPÙSOBÙ,
ALE JEN JEDEN SPRÁVNÝ
Co dìlat v pøípadì, kdy jsme prevenci
nevìnovali pozornost a pøila nemoc? Nemìli bychom zapomínat, e nemoc je
snahou zbavit organismus následkù poruování zdravotního zákona. Proto bychom vdy mìli: pøiznat si skuteènou pøíèinu onemocnìní, nae zlozvyky napravit
a tím tuto pøíèinu odstranit.
Dalím krokem je léèba racionálními
metodami, tj. takovými metodami, které napomáhají imunitnímu systému v jeho
úsilí o vylouèení kodlivých látek a obnovení zdraví v tìle. (MH, str. 127) Mezi
nejúèinnìjí opatøení patøí uívání hydroterapie (vodoléèby), jednoduchých bylin,
masáí èi zábalù, jejich úèinek je v mnohém rozdílný od úèinkù dnes bìných

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.
(chemických) lékù, které mají vdy tendenci oslabit a nièit ivotní síly. Imunitní
systém je pak pokozen a nemùe bojovat
proti nemoci. Odstraníme-li bøemena medikamentù a zvolíme-li správné, rozumnì
a vytrvale praktikované návyky, odstraní
se pøíèina nemoci a není tøeba silné léky
aplikovat. (Medical Ministry, str. 222)
Existuje toti mnoho zpùsobù, jak praktikovat lékaøské umìní, ale jen jeden je
správný. Pravé léky jsou jednoduché produkty pøírody, je neoslabují organismus
silnými úèinky: NEWSTART. (II. SM
287)

SEDM FAKTORÙ PRO ZDRAVÍ
Jak tyto jednoduché pøírodní léky fungují, zkoumali i dva ameriètí lékaøi, dr.
Bellocq a dr. Breslow. Na základì devítiletého sledování 7 000 pacientù zjistili, e ti
z nich, kteøí dodrovali vybraných sedm
zdravotních faktorù, se nejen doívali vyího vìku, ale tìili se i dobré kvalitì zdraví.
Onìmi sedmi faktory je: nekouøení, nepití alkoholu, vydatná snídanì, nepopojídání mezi jídly, pravidelné cvièení, 7-8 hodin spánku dennì a udrování pøimìøené
tìlesné hmotnosti. Bellocq a Breslow sestavili tabulku, z ní si kadý mùe zjistit
svùj biologický vìk, který mùe být i
o øadu let nií ne vìk skuteèný  pokud
èlovìk poctivì dodruje vech sedm faktorù. Jsou-li vae tìlesné tkánì a orgány
mladí nebo starí ne ve skuteènosti, si
tedy mùete odvodit podle toho, kolik je
vám let a kolik tìchto zdravotních faktorù
dodrujete (viz tabulka na vedlejí stránce).
Pokud patøíte mezi ty astlivce, kteøí si
mohli odeèíst pár rokù, gratulujeme.
Pokud ne, pak vám pøítì nabídneme pokraèování cesty zdravého ivotního stylu
a pøírodních lékù, které vám jistì ke zdraví pomohou. q
Podle zahranièních pramenù
pøipravila Jana Koneèná

Rajèata prý chrání pøed rakovinou. I po tepelné úpravì?
Ano. Lykopén, který má antioxidaèní a
protirakovinné úèinky, se právì teplem
z bunìk uvolní a zvýí se jeho dostupnost
pro organismus. Protlak, keèup, duená
rajèata, rajèatová áva  to vechno jsou
výborné zdroje lykopénu.
Nedávno jsem èetla na teletextu, e americká studie zjistila
kodlivost sóji. Jedení sóji a sójových výrobkù prý zpùsobuje
Alzheimerovu chorobu. Vystrailo
mì to, protoe tofu, sójové mléko
a sójové maso pouívám prakticky
dennì.
Já je budu pouívat i nadále. Tato studie ve skuteènosti nemluví o Alzheimerovì chorobì, ale o poruchách mozkových
funkcí a atrofii (zmenování) mozku u lidí
ve vìku 71 a 93 let. (Mimochodem, je
v takovém vìku degenerativní pokození
mozku pøekvapující?) Navíc, tato práce je
v poukazování na negativní vliv sóji zcela
ojedinìlá. Existují tuny studií a pøesvìdèivých dùkazù, e sója obsahuje úèinné
látky, které chrání organismus pøed rakovinou, aterosklerózou, cukrovkou, obezitou, osteoporózou, alergiemi, pokozením jater, revmatoidní artritidou  a to
jsou v naí zemi nejèastìjí pøíèiny úmrtí.
Lékaø mi namìøil krevní tlak
140/110 torrù. Doporuèil mi nejdøíve asi na mìsíc vyzkouet zmìnu stravování. Pokud to nezabere,
pøedepíe mi prý léky. Co bych
mohl, kromì omezení pøíjmu soli,
udìlat?
Zaèít jíst cibuli a èesnek kadý den.
Èesnek i cibule sniují tlak, pravdìpodobnì proto, e obsahují mnoho adenosinu,
který má relaxaèní úèinek na svalové vlákna ve stìnì cév. Kromì toho pùsobí èesnek pøímo na srdce a sniuje sílu kontrakce, cibule zase obsahuje hodnì prosta-

glandinu A1 a E, které mají stejný úèinek
jako adenosin  uvolòují napìtí cév.
Jezte aspoò jeden kilogram syrové zeleniny a ovoce dennì (vitamín C sniuje
tlak), snìzte dennì pìt oliv (nesolených)
a pouívejte pøednostnì olivový olej. Co
nejèastìji jezte potraviny s vysokým obsahem draslíku (banány, citrusy, oøechy, zelenina) a vápníku (natì, zelí, sója, tofu, sezam, mandle). Øapíkatý celer mùe být té
uiteèný.
U dva mìsíce piji dennì dva
decilitry mrkvové ávy. Zeloutly
mi ruce, oèi a jazyk. Mám s tím
pøestat?
Z kosmetických dùvodù asi ano, ale toxické to není. Karotenoidy z mrkve skuteènì mohou zabarvit pokoku a sliznice
do luta, ale otrava vitamínem A nehrozí,
protoe organismus si promìní z beta-karoténu (prokurzor) jen potøebné mnoství
vitamínu A.
Chodím do posilovny a chtìl
bych vìdìt, jestli kreatin skuteènì
mùe podporovat rùst svalové
hmoty.
V bøeznovém vydání odborného èasopisu Medicine and Science in Sports
and Excercise z roku 2000 se expertní
skupina Americké spoleènosti pro tìlovýchovné lékaøství vyjádøila k pouívání kreatinu a jeho rùstového úèinku na svalovou
hmotu velmi skepticky. Ve stanovisku se
konstatuje, e pøes skuteènost, e pouívání kreatinu, který je pøírodní látkou, se
povauje veobecnì za nekodné,
není jeho  zvlátì nadmìrné 
uívání bezpeèné.
Podle názoru komise, která
hodnotí stovky výzkumných prací,
zkoumajících pouívání a úèinky
kreatinu, k nejèastìjím problémùm z pouívání kreatinu patøí
svalové pokození, poruchy trávicího a kardiovaskulárního systému
(napø. zvedání aludku, prùjmy,
dehydratace, hypertenze a køeèe).
Odborná komise zastává názor, e
neexistuje ádný dùkaz, e kreatin
zvyuje aerobní sílu svalu. Kreatin
váe vodu a tak vytváøí optický
klam rostoucího svalu, ale po jeho
spotøebování se objem svalu opìt
zmení. Kreatin se nedoporuèuje
uívat bezprostøednì pøed cvièením a nemìly by ho uívat ani tìhotné nebo kojící eny a malé dìti. q

výivná poradna

ZEPTEJTE
SE LÉKAØE

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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PRINCIPY 2/
PRO HUBNUTÍ
Nerafinované potraviny, jako
napø. kukuøice, sezamové semínko èi olivy, poskytují tuk bez toho, e bychom se museli obávat
jeho nadbytku, jak se mùe
snadno stát pøi pouívání oleje.
Cukr, který se nachází v ovoci, není zdaleka tak koncentrovaný, jako kdy jej pouíváme pøi vaøení anebo pøípravì koláèù
apod. Celozrnný penièný chléb v protikladu k chlebu z bílé mouky, rýe natural
spíe ne bílá rýe, to jsou dalí pøíklady
nerafinovaných potravin.
V naem seriálu Hubnìte zdravì a jistì se tak dostáváme k dalímu principu:
ZVOLTE SI PØIROZENOU CESTU
PRINCIP È. 4
VYBÍREJTE SI
NERAFINOVANÉ POTRAVINY
Rafinované potraviny obsahují koncentrované kalorie. Abyste dosáhli takového
poètu kalorií, jaký se nalézá v jedné líci
oleje, museli byste sníst 10-14 klasù kukuøice. Jedna broskev obsahuje 30-40 kalorií, je-li vak konzumována v podobì
kompotu (ve vlastní ávì oslazené cukrem), dvì pùlky broskve pak dodají a 90
kalorií.
Celé zrno pro zdraví
Rafinace obvykle odstraní z potraviny
vìtinu vlákniny. Bylo prokázáno, e se
èlovìk spokojí s polovièním mnostvím
kalorií, je-li pøíjem vlákniny ze stravy dostateèný. To je extrémnì dùleitý princip
kontroly váhy.
Jsou-li zrniny rafinovány, ztrácí se souèasnì i mnoství vitamínù a minerálù.
Ano, do obohacené mouky se ètyøi vitamíny pøidávají (v USA), mnoství zbývajících sedmnácti ivin, které se zpìt nedodávají, vak zùstává velmi nízké. Potraviny
obsahují v nerafinovaném stavu vhodná
mnoství vitamínù a minerálù.
I pøi dietì s velmi nízkým mnostvím
kalorií (800 kalorií) se vyskytuje v takové
stravì, je-li nerafinovaná, dostateèné
mnoství naprosté vìtiny vitamínù a minerálù. (Výjimkou mùe být elezo u menstruujících en, které jsou na dietì s významným omezením kalorií.)
Jak se dostat k celozrnným produktùm? Vyzkouejte celozrnné obiloviny ke
snídani. Pøipravujte si vafle z ovesných
vloèek. Pouívejte celozrnný penièný
chléb. Dìlejte koláèe z celozrnné mouky.
Pouívejte namísto bílé rýe rýi natural.
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Hoøkosladká aféra
Prùmìrný Èech zkonzumuje roènì
(podle statistiky) 39 kilogramù cukru, co
pøedstavuje 21 lièek cukru dennì. Hlavním zdrojem cukru jsou kilogramové pytlíky s cukrem, které si koupíte v samoobsluze a doma je pouíváte pøi vaøení. Z pøímo konzumovaných kupovaných potravin
obsahují nejvìtí mnoství cukru rùzné limonády (coca-cola apod.), následované
pekárenskými výrobky a zákusky.
Co je patného
na uívání cukru?
Je to jeho mnoství, které je kodlivé.
Sníení dnes bìného pøíjmu na 6-10 lièek dennì by bylo rozumným opatøením.
Cukr je hlavní pøíèinou zubního kazu; kdy
se konzumuje mezi hlavními jídly, zpùsobuje trojnásobné mnoství zubního kazu
oproti tomu, kdy se konzumuje pouze pøi
hlavních jídlech. Rovnì vykazuje tendenci zvyovat hladinu triglyceridù, a to zvlátì, je-li konzumován spoleènì se saturovanými tuky a cholesterolem (napø. zmrzlina). Studie ukazují, e cukr sniuje fagocytózu, neboli schopnost bílých krvinek
pohltit a znièit baktérie. Z výivového hlediska je cukr nejchudí potravinou, kterou
si mùete za svých deset korun koupit.
Pouívejte místo sirupu jako zálivky na
vafle radìji ovoce. Seeòte si recepty, jak
pøipravovat koláèe a sladké mouèníky bez
cukru. Rozmixované zmraené banány
pøipomínají svou chutí i konzistencí velmi
vìrnì zmrzlinu, máte-li na ni chu. Namísto cukru pouívejte na obiloviny, které
jíte k snídani, banány, rozinky a dalí ovoce. Pijte pøi jídle (a jenom pøi jídle) spíe
ne limonády ovocné ávy. Vai chu na

sladké uspokojí rùzné druhy ovoce vèetnì
ovoce sueného.
Vydejte se pøirozenou cestou
Tou nejjednoduí cestou, jak sníit
mnoství kalorií, je zvýit mnoství potravin s vysokým obsahem vlákniny  celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny. Pøiblinì 35% tuku u nás zkonzumovaného
pochází z masa, dalí tøetina tuku pochází
z olejù a tukù do peèiva. To jsou potraviny, kterým je tøeba se vyhnout anebo jejich spotøebu omezit, chceme-li pøíjem tukù sníit. Nadváha nejlépe koreluje s obsahem tuku ve stravì. Riziko rakoviny
stoupá se stoupajícím mnostvím kalorií a
se stoupajícím mnostvím tuku ve stravì.
Snite spotøebu olejù tím, e olej vlijete
do èisté nádobky na tekuté mýdlo. Tak
budete moci pøesnìji kontrolovat, kolik
oleje do svého jídla pøidáváte. Pouívejte
teflonové (tefalové) nádobí, kde není ádný olej potøebný. Pøipravujte si hranolky
v troubì, na fóliích, které nevyadují ádný olej (nebo jen minimální mnoství). Nauète se vaøit ve stylu wok s vyuíváním
jenom minimálního mnoství oleje. Pøestaòte uívat tuky do peèiva, nahraïte je
malým mnostvím oleje. Zredukujte uívání margarínu.
VODA, VODA, SAMÁ VODA
PRINCIP È. 5
PIJTE DOSTATEÈNÉ
MNOSTVÍ VODY
Jak to souvisí s mojí váhou?
Mnozí jedí, protoe se domnívají, e
mají hlad, zatímco ve skuteènosti mají ízeò.

SNÍDEJ JAKO KRÁL, OBÌDVEJ JAKO PRINC, VEÈEØ JAKO EBRÁK! OBECNÌ
PLATÍ, E DVÌ JÍDLA DENNÌ, TEDY KVALITNÍ SNÍDANÌ A OBÌD PLUS VYNECHÁNÍ VEÈEØE, JSOU PRO VÌTINU LIDÍ PROSPÌNÝM OPATØENÍM.

kodlivé náhraky vody
Mnozí uívají i jiné nápoje, které na
rozdíl od vody zdraví neprospívají. Jedním
z takových kodlivých nápojù je káva. Káva zvyuje krevní cholesterol. Studie ukazují, e u tìch, kteøí pijí dennì dva nebo
více álkù kávy, je dvojnásobné riziko rakoviny moèového mìchýøe v porovnání
s tìmi, kdo kávu neuívají. Káva rovnì
zvyuje riziko rakoviny tlustého støeva.
Sniuje vstøebávání eleza, vápníku a vitamínu B-1. Èaj sniuje vstøebávání eleza
dokonce jetì více ne káva. Káva zvyuje
vyluèování aludeèních áv a sniuje tlak
spodního svìraèe jícnu, co èasto ústí do
pálení áhy. Kofein se povauje za drogu,
které by se mìla vyhnout kadá tìhotná
ena. Dokonce i káva bez kofeinu pøináí
øadu negativních úèinkù; je tedy stejným
problémem jako bìná káva.
Výe zmínìné nápoje se nedoporuèuje
uívat ani mezi jídly. Zvyují toti oproti
vodì vyluèování aludeèních áv tøiapùlkrát a pìtkrát. Mnohé obsahují cukr. Mají
vysoký obsah sodíku. Jejich pomìr vápníku a fosforu je nízký, jinými slovy nejsou
potravinou, která pomáhá pøedcházet osteoporóze. Sycení kyslièníkem uhlièitým
má za následek kyselou reakci; jsou-li sladké limonády popíjeny bìhem celého dne,
rozruují zubní sklovinu.
Alkohol je dalím nápojem, který nelze
doporuèit ani v malých dávkách. Ètyøi
sklenky alkoholického nápoje týdnì zvyují riziko rakoviny prsu o 50-100%, souèasnì zvyují dvaapùlnásobnì riziko osteoporózy, co mùe vyústit ve zlomeninu
krèku. Kadá sklenka, kterou èlovìk vypije, nièí mozkové buòky. Kdy alkohol zasáhne èelní mozkový lalok, zaèíná vám být

jedno, co jíte a pijete. Americká národní
akademie vìd ve svých stravovacích doporuèeních uvádí: Výbor nedoporuèuje
uívání alkoholických nápojù. Svìtová
zdravotnická organizace dospìla ke stejnému závìru. Alkohol kromì toho neobsahuje ve významnìjí míøe ádné iviny.
Závìr
Jediný nápoj, který lze doporuèit, a to
k pití mezi jídly, je voda!
DEJTE ANCI SNÍDANI
PRINCIP È. 6
POØÁDNÌ SE NASNÍDEJTE,
VEÈEØTE MÁLO NEBO VÙBEC NE
Snídanì a vae váha
Skuteènì hraje pro mou váhu roli to,
kdy jím, kdy celkové mnoství zkonzumovaných kalorií je stejné? Ano, vypadá
to tak, e to roli hraje. Dvì nové studie ukazují, e kalorie zkonzumované ráno se
nepøemìòují na pøebyteèné kilogramy tak
snadno jako stejný poèet kalorií zkonzumovaných veèer.
Ukázalo se, e ti, kteøí jak snídají, tak
veèeøí, zkonzumují o 400 kalorií více pøi
veèeøi ne pøi snídani. Lidé s nadváhou vynechávají èastìji snídani ne lidé s normální váhou. aludek se lépe vypoøádává
s jídlem ráno ne veèer. Pro eny mení
postavy, které mají velké potíe s tím, aby
udrely svoji váhu pod kontrolou, je vynechání veèeøe opatøením, které jejich problém obvykle vyøeí.
Chroniètí nesnídaèi
Studie v Iowì ukázala, e ti, kteøí vynechávají snídani, jsou ménì pozorní ve kole, ménì produktivní v práci a mají prodlouenou reakèní dobu  proto u nich
mimo jiné dochází k více nehodám mezi
desátou a jedenáctou hodinou dopolední.
Doporuèuje se, aby snídanì obsahovala
aspoò patnáct gramù bílkovin. Miska ovesné kae se sklenicí mléka (i sójového),
jeden toast a sklenice pomeranèové ávy
pøedstavují pøiblinì toto mnoství. Vìtina lidí vak takto dostateènou snídani nekonzumuje.
Já ale nemám ráno nikdy hlad?!
Kdy vynecháte veèeøi, urèitì hlad dostanete! Naplánujte si, e budete vstávat
dostateènì brzo, abyste mohli sníst dobrou
snídani pøed tím, ne vyrazíte do práce.
Naplánujte si ji veèer, co budete snídat.
Nesnídejte poøád toté a snídanì se pro
vás stane oblíbeným a zajímavým jídlem.
Snídat bychom mìli jako králové, obìdvat jako princové a veèeøet jako ebráci. (Snídej sám, o obìd se rozdìl s pøítelem, veèeøi dej nepøíteli.) Mezi koncem
jednoho a zaèátkem druhého jídla by mìla být pøestávka nejménì pìti hodin. Ve-

KÁVA MJ. ZVYUJE RIZIKO RAKOVINY STØEVA, SNIUJE VSTØEBÁVÁNÍ ELEZA, VÁPNÍKU A VITAMÍNU
B-1, ZVYUJE VYLUÈOVÁNÍ ALUDEÈNÍCH ÁV A SNIUJE TLAK
SPODNÍHO SVÌRAÈE JÍCNU, CO
ÈASTO ÚSTÍ DO PÁLENÍ ÁHY.
èeøe, pokud veèeøíte, by mìla být lehká
a sestávat z potravin, které jsou snadno
stravitelné (obsahují malé mnoství tuku),
jako jsou napø. obiloviny a ovoce.
Varování
Vynechávání veèeøe se nedoporuèuje hypoglykemikùm (lidem
s nízkou hladinou krevního cukru)
a diabetikùm uívajícím inzulín.
Pro vìtinu lidí je vak vynechání
veèeøe velmi dobrým krokem.
Dvì jídla dennì

poradna zdravé výivy

Potøeby naeho tìla
Nae tìlo sestává asi ze 70% z vody.
Voda je nezbytná pro prakticky kadou tìlesnou funkci. Musíme si být potøeb naeho tìla vìdomi a dodávat ve potøebné
pro jejich uspokojení. Pocity únavy a hladu jsou ve skuteènosti èasto pøíznakem
íznì. To, e nae tìlo je dostateènì zásobováno vodou, poznáme podle toho, máme-li aspoò jednou dennì bezbarvou nebo svìtle èirou moè. Pití mnoství vody
sniuje riziko onemocnìní ledvin.
Zaènìte svùj den vypitím jedné a dvou
sklenic vody, a to nejlépe teplé. Pijte hojnì mezi jídly, nejpozdìji do pùl hodiny
pøed hlavním jídlem. Pøi jídle byste nemìli pít vodu ani jiné nápoje. Tekutiny øedí
aludeèní ávy a musí být vstøebány pøed
tím, ne zaène øádné trávení. Pouívají-li
se pøi jídle tekutiny, nemìly by být pøíli
horké ani pøíli studené. Podle jedné studie mìli lidé konzumující horký èaj vìtí
výskyt rakoviny aludku. Studené nápoje
mohou pøispìt k tomu, e potrava odchází ze aludku pøíli rychle, ani by byla øádnì strávena.

Starí lidé potøebují ménì kalorií, jejich metabolismus je toti nií: jak lidé stárnou, potøebují jíst
stále ménì. Dvì jídla dennì jsou
pro nì ideální. Lidé, kteøí ijí sedavým zpùsobem ivota, potøebují
jíst jenom velmi málo. Tento reim
jim tedy také dobøe vyhovuje.
Primáø dìtského oddìlení jedné
známé univerzity jednou øekl, e
dìti mají dostávat dvì dobrá jídla
dennì  a tøetí si mohou natrhat.
Pozorování potvrzují, e je to pravda. Pøíli èasté jedení bývá pøíèinou
patné chuti k jídlu. Velké mnoství dìtí trpí dnes obezitou, i pro
nì jsou dvì jídla dennì dobrým øeením. Obecnì platí, e dvì jídla
dennì, tedy kvalitní snídanì (a obìd) a vynechání veèeøe, jsou pro vìtinu lidí prospìným opatøením. q

S vyuitím materiálù od dr. Johna
Scharffenberga, MD, MPH, emeritního profesora výivy na Loma Linda
University, poradce Výboru pro výivu Generální konference CASD.
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Spotøeba mléka
a juvenilní cukrovka
Strava v kojeneckém vìku zøejmì ovlivòuje riziko onemocnìní juvenilní cukrovkou (IDDM), neboli cukrovkou I. typu.
Nìkolik pøedchozích studií ukázalo,
e dìti, které pozdìji onemocnìly cukrovkou, byly ménì èasto kojeny ne dìti, které cukrovkou neonemocnìly.
Brazilská studie na 692 dìtech zjistila, e ty dìti, které byly déle výhradnì
kojeny a kravské mléko bylo do jejich
stravy zaøazeno v pozdìjím vìku, mìly
významnì nií riziko cukrovky. Podávání kravského mléka bìhem prvního
týdne ivota více ne zdvojnásobovalo riziko pozdìjího onemocnìní cukrovkou.
Diabetes Care 1997;20:1256-60

Zpráva pro kolní
jídelny v Èechách...
To, zda je strava neobsahující maso
vhodná pro dìti kolního vìku, bylo sledováno bìhem britského výzkumu, kdy
bylo porovnáváno padesát dìtí ve vìku
7-11 let, které nejedly maso, s kontrolní skupinou dìtí, která konzumovaly
v prùmìru 88 g masa (z toho 23 g rybího masa) dennì.
Po roce se ukázalo, e vegetariánské
dìti vyrostly o nìco málo více ne dìti
nevegetariánské, které vak mìly naopak tendenci k vìtímu pøírùstku váhy.
Výsledky tedy naznaèily, e dìtem se
pøi bezmasé stravì daøí minimálnì stejnì dobøe, jako pøi stravì masité.

RAKOVINA
PRSU A TUKY
Úmrtnost na rakovinu prsu se v
rùzných zemích svìta velice lií.
Nejvyí je v USA a v zemích západní Evropy, mezi zemì s nejnií úmrtností patøí Japonsko.
Tento stav pøivedl západní vìdeckou komunitu k podezøení, e u koøene rakoviny
prsu by mohla být strava. Pøímý vztah byl
zjitìn mezi mnostvím tuku (konkrétnì ivoèiného a nasyceného tuku) konzumovaným v nìkterých zemích a výskytem rakoviny prsu.77 Kdy byl tento vztah zøetelnì potvrzen, byly provádìny detailnìjí
studie týkající se spotøeby potravin, které
obsahují hodnì tuku, a v kadém pøípadì
bylo zjitìn významný pozitivní vztah.
Bylo ukázáno, e rizikovým faktorem rakoviny prsu je pravidelná nebo kadodenní konzumace následujících potravin:
- Maso, zvlátì vepøové
- Mléko a tuèné sýry
- Smaené potraviny, tuk uívaný pøi
smaení, sádlo
- Polynesaturované oleje, margarín,
majonéza
- Èokoláda (velmi vysoký obsah tuku)
- Cukr (zvyuje hladinu cholesterolu)
Bylo zjitìno i spojení mezi obezitou
a rakovinou prsu. Nìkteøí autoøi se domnívají, e rakovina prsu u en po menopauze souvisí s obezitou kvùli nedostateèné funkci nadledvinek a nadmìrným hladinám estrogenu. Obezita je v podstatì
dùsledkem nadmìrné konzumace tuku
a cukru.78
V roce 1991 publikoval èasopis American Journal of Clinical Nutrition èlá-

nek s názvem Tuky ve stravì a rakovina79, který uvádìl, po pìtadvaceti letech
laboratorních pokusù, e tuky obsaené
v naí kadodenní stravì jsou pøi vzniku
rakoviny prsu hlavním faktorem. Tato studie byla ve skuteènosti pøehledem poèetných studií, které byly vypracovány ve ètyøicátých a padesátých letech a které
vechny jasnì ukázaly, e strava s vysokým obsahem tukù zvyovala výskyt nádorù nejenom v prsu, ale také v dìloze
a v tlustém støevì. Tato studie se vak lií
tím, e formuluje, e nadmìrná spotøeba
nenasycených rostlinných tukù mùe také
zpùsobovat rakovinu prsu, podobnì jako
nasycený ivoèiný tuk. Vìdci uvedli dvì
výjimky z tohoto pravidla: olivový olej
a kokosový tuk, pokud se uívají s mírou,
mùeme povaovat za neutrální tuky, pokud se jedná o riziko rakoviny prsu.80
V zemích, kde je výskyt rakoviny prsu
nízký, èiní tuky pouze 19-20 procent celkového denního pøíjmu kalorií; strava
vak obsahuje také 25 a 33 gramù vlákniny. V zemích s vysokým výskytem rakoviny prsu pochází 38 a 40 procent dennì pøijatých kalorií z tukù, vlákniny je ve
stravì vak jenom 11 a 13 gramù. Ve
skuteènosti platí, e v zemích, kde je rakovina prsu vzácná, je tradièní strava veganská nebo semi-vegetariánská, naopak
v zemích, kde se rakovina prsu vyskytuje
v epidemickém mìøítku, je strava zaloena
do znaèné míry na ivoèiných produktech, které obsahují hodnì tuku a neobsahují vùbec ádnou vlákninu.81
Proè je tuk tak patný? Je u po dlouhou dobu známo, e existuje pøímý vztah
mezi stravou a metabolismem estrogenu.
V této souvislosti mùeme pøipomenout
ji práci Biskinda z roku 1946.
Srovnávací studie mezi vegetariánkami
a nevegetariánkami vedly ke zjitìní, e
vegetariánky vyluèovaly stolicí a tøikrát

Eur J Clin Nutr 1997; 51: 20-5

Výskyt obezity je nízký:
u lidí, kteøí nejedí maso
U 3 947 muù (v prùmìrném vìku 43
let) a u 17 158 en (v prùmìrném vìku
40 let) byly zmìøeny hodnoty BMI (indexu tìlesné hmotnosti). U jedlíkù masa byly hodnoty BMI nejvyí, nejnií
byly naopak u veganù, støední u konzumentù ryb a lakto-ovo-vegetariánù.
Prùmìrná váha jedlíka masa (mue) byla o est kilogramù vyí (u eny pak
o 4,5 kilogramù vyí) ne váha vegana,
resp. veganky.
BMJ 1996;313:816-17
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PROÈ JE TUK TAK PATNÝ? JE U PO DLOUHOU DOBU ZNÁMO, E EXISTUJE PØÍMÝ VZTAH MEZI STRAVOU A METABOLISMEM ESTROGENU. PØITOM ENY S RAKOVINOU PRSU MÍVAJÍ TYPICKY VYSOKOU HLADINU ESTROGENU V MOÈI A TAKÉ VYSOKOU HLADINU ESTRADIOLU V KRVI.

více estrogenu ne nevegetariánky  a
souèasnì vyluèovaly ménì estriolu moèí.
Bylo rovnì zjitìno, e u en vegetariánek sniuje estrogen enterohepatický obìh.82 Ten umoòuje øadì látek vylouèených do luèi, aby byly znovu ve støevì
vstøebány a opìt se dostaly do jater, odtud
byly jetì jednou nasmìrovány do støev a
tak dále, tak dlouho, dokud není tento okruh pøeruen dietní vlákninou anebo nìjakým pøirozeným adsorbentem, jakým je
napø. aktivované uhlí.83 Vzhledem k tomu,
e vegetariánská strava obsahuje znaèná
mnoství vlákniny, estrogeny jsou nabírány a vyluèovány stolicí, tìlo se tak kadodennì èistí a estrogen nemùe napadnout
na hormonech závislé nebo na hormony
citlivé orgány, jako je dìloha èi òadra.
Pøi porovnávání metabolismu estrogenu u en pocházejících z Východu a en
bìloek se skupinì vìdcù podaøilo zaznamenat velké rozdíly. S tím, e odkazovali
na pøedchozí studie, zdùraznili, e pokadé, kdy byly porovnávány vegetariánky
a nevegetariánky ijící na Západì, bylo
pozorováno, e vegetariánky mìly vyí
hladinu estrogenu ve stolici a nií hladinu
estrogenu v moèi. Èím více estrogenu bylo ve stolici, tím ménì estrogenu bylo v krvi. Studované vegetariánky jedly mnohem
ménì nasycených a nenasycených tukù
ne nevegetariánky. Mìly nií hladiny
estronu a estradiolu v plazmì (v krvi), ale
èím vyí byla jejich spotøeba polynesaturovaných tukù (pøesnìji kyseliny linoleové), tím více estradiolu mìly v krvi. To je
velmi zajímavé, protoe vysoké hladiny
estrogenu v krvi a moèi jsou pøítomny pøi
rakovinì prsu. Zkoumané vegetariánky
byly Amerièanky a, i kdy spotøebovaly
ménì ne 40 procent kalorií ve formì tuku, byly velmi vzdáleny od 20 procent,
které jsou bìné na Východì.
Kdy byly vegetariánky ijící na
Západì, které se ji liily od svých sester
nevegetariánek, porovnávány s enami
z Východu, bylo zjitìno, e Orientálky
konzumovaly daleko ménì kalorií a daleko ménì tukù ne bìloky. Východní eny
po menopauze rovnì konzumovaly ménì bílkovin. Jejich hlavním zdrojem kalorií
byly zejména komplexní uhlohydráty (poøádnì uvaøené nerafinované obiloviny).

ÈESNEK MÍSTO LÉKÙ...
Od roku 1985 bylo publikováno témìø 1 000 studií o prospìných úèincích èesneku a jeho pøíbuzných, jako je cibule èi pórek. Pøehled tìchto studií o èesneku (v Annals of Internal
Medicine) mj. ukázal, e pùl strouku a strouek èesneku dennì sníí cholesterol o asi 9%.
Hlavní aktivní slokou èesneku je allicin, síru obsahující souèást, která má mimo
jiné na svìdomí typické èesnekové aroma. Prospìný vak je i èesnek bez zápachu, který rovnì cholesterol sniuje, by mírnìji.
Èesnek nesniuje jenom hladinu celkového cholesterolu, ale také LDL cholesterol a triglyceridy. Kromì toho zvyuje hladinu HDL cholesterolu, co znamená, e z tìla odejde více LDL cholesterolu. Èesnek rovnì sniuje pøilnavost krevních destièek a tak brání sráení krve, èím klesá riziko vytvoøení
krevní sraeniny, která bývá u zrodu infarktu. Èesnek sniuje i krevní tlak a
zlepuje proudìní krve sniováním její viskozity.
Rùzné pøirozenì pøítomné látky v cibuli a pórku pùsobí podobným, i kdy
ménì silným úèinkem.
Èesnek se svojí schopnosti sniovat cholesterol prakticky vyrovná, zvlátì
po nìkolika mìsících uívání, bìnì uívanému léku na sniování cholesterolu, jím je lovastatin (který má ovem na rozdíl od èesneku øadu nepøíznivých
vedlejích úèinkù).
Nejznámìjím vedlejím úèinkem uívání èesneku je samozøejmì zápach.
(Mezi opravdu vzácné nepøíznivé vedlejí úèinky uívání èesneku patøí aludeèní a støevní potíe, astma a vyráky na kùi pøi styku s èesnekem.)
800 mg èesnekového práku dennì dokázalo sníit cholesterol v prùmìru
asi o 0,8 mmol/L (z 6,8 na 6,0 mmol/L). Èím vyí je poèáteèní hladina cholesterolu, tím lepích úèinkù se pøi uívání èesneku dosahuje. Minimální úèinná dávka je pøitom ji pùl strouku a jeden strouek dennì. q

pøírodní lékárna

V zemích,
kde je výskyt rakoviny
nízký, èiní tuky
pouze 19-20 procent
celkového denního
pøíjmu kalorií
a strava obsahuje 25
a 33 gramù vlákniny.

Z knihy dr. Johna A. McDougalla The McDougall Plan.

Jejich strava obsahovala proto velké
mnoství vlákniny a jejich spotøeba tuku
pøedstavovala 19 a 21 procent kalorií,
tedy témìø polovinu mnoství zaznamenaného u bìloek.
Orientálky po menopauze vylouèily
v prùbìhu 24 hodin stolicí dvakrát více
estronu, tøikrát více estradiolu a ètyøikrát
více estriolu ne bìloky. Moèí vylouèily
daleko ménì estrogenu. Jejich hladina
estronu a estradiolu v krvi byla asi o 32
procent nií ne u bìloek.
Mohli bychom se zmínit o tuctech studií, které vechny dokumentují stejnou
skuteènost: èím ménì tuku a více vlákniny
ena konzumuje, tím nií je hladina cirkulujícího estrogenu (estradiol) v její krvi,
protoe jej vyluèuje velká mnoství stolicí.
ena s rakovinou prsu má hormonální
profil s vysokou hladinou estrogenu v moèi a s vysokou hladinou estradiolu v krvi.
Zajímavým faktem je, e toto se rovnì
zjiuje u zdravých dcer en, které mìly rakovinu prsu.
Nezávisle na tom, zda se jedná o Orientálky nebo o bìloky, jakmile se mno-

ství tuku ve stravì pohybuje pod 22 procenty celkových kalorií, hormonální profil
ukazuje znatelné sníení endogenních estrogenù.
Studie na skupinì amerických veganek
(ádné maso, ryby, drùbe, vejce, mléko,
sýry, smetana nebo máslo) ukázala, e tyto eny pøed menopauzou s americkým ivotním stylem mìly nicménì o 23 procent ménì estronu a o 20 procent ménì
estradiolu v krvi, ne stejnì staré eny nevegetariánky, a veganky po menopauze
mìly o 30 procent ménì estronu a o 40
procent ménì estradiolu v krvi.84-87
Bylo tedy prokázáno mimo jakoukoliv
pochybnost, e nevegetariánská strava
(hodnì tukù) i vegetariánská strava (málo
tukù) ovlivòují tvorbu, metabolismus a vyluèování endogenních hormonù. q

Z knihy kanadské autorky Daniele
Starenkyj Menopause  A New
Approach. Vydalo nakladatelství
Orion.
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Èervená se... lykopén
Strava bohatá na karotenoidy je spojována s øadou prospìných zdravotních úèinkù. Lykopén, který je hlavním karotenoidem v naí stravì, dává èervenou barvu napø. rajèatùm, rùovému grepu èi
melounu; vechny tyto potraviny obsahují asi 2-5 mg lykopénu na 100 gramù.
Zájem o lykopén prudce vzrùstá, a to
v dùsledku závìrù epidemiologických
studií, které ukazují, e hraje roli pøi
prevenci kardiovaskulárního onemocnìní a rakoviny prostaty a trávícího traktu. Nedávná studie zjistila, e vysoký
pøíjem lykopénu znamenal sníení infarktu myokardu u muù (v porovnání
s jeho nízkým pøíjmem) o 48%.
Nutr Reviews 1998;56:35-51

CHVÍLE PRO
ECHINACEU
Tøapatka nachová (echinacea) je
dnes (v USA) jednou z nejprodávanìjích bylin (prodej tøapatky
èiní a 10 procent z celkového
prodeje bylinných produktù).
Její pouívání je základem pro léèbu infekèních onemocnìní horních cest dýchacích  svoji popularitu získala pøitom tøapatka tím, e má ve srovnání se syntetickými léky minimální vedlejí úèinky.
Tøapatka je cenìna i pro schopnost posilování vlastní imunity organismu.
V severní Americe je známo devìt druhù tøapatky, které rostou ve støedozápadních níinách. Je to kvìtina z rodu sedmikrásek, která má tmavé hlavièky kuelovitého tvaru. Záøící okvìtní lístky se vìtinou
zbarví do rùového nebo purpurového odstínu. U tøapatky se sklízejí koøeny v podzimním období, tj. po jejím vysemenìní.
Èerstvé nadzemní èásti se sbírají v kvìtnu.
Pro Indiány byla tøapatka jednou z nejvýznamnìjích rostlin. Pùvodní Amerièané
vyuívali tuto hodnotnou rostlinu k léèbì
bolesti v ústech, krku, proti kali, bolesti
zubù aj. Koøen tøapatky byl rovnì pouíván jako protijed pøi kousnutí èi bodnutí jedovatým ivoèichem.
Na pøelomu devatenáctého a dvacátého
století se stala tinktura tøapatky nejprodávanìjím derivátem této rostliny, která má
svùj pùvod v Americe. Ke konci dvacátých
let století dvacátého vak dolo k poklesu
pouívání tøapatky, a to v souvislosti s rozíøením bìných lékù.

V dnení dobì je na trhu moné zakoupit rùzné výrobky z tøapatky, které se pouívají pøi léèbì infekèních onemocnìní
horních cest dýchacích, kale a nachlazení,
bolestí krku, zánìtu prùduek a chøipky.
Výtaky tøapatky napomáhají rychlejímu
uzdravení. Rostlina je vyuívána i pøi léèbì
bolestivých hnisavých loisek v tìle, popálenin, rùzných ran, chronických vøedù,
ekzémù a zanícení ústní dutiny.

POSÍLENÍ IMUNITY
Léèebné úèinky tøapatky spoèívají v její
schopnosti zvyovat imunitu tìla proti virovým a bakteriálním infekcím (nachlazení,
chøipka atd). Tøapatka zrychluje aktivaci
makrofágù a neutrofilù, které zachycují a
nièí bakterie napadající organismus a jiné
dalí zástupce infekcí. Tøapatka rovnì
podporuje tvorbu bílých krvinek v buòkách, dále mnoství interferonu a interleukinu (které ovlivòují imunitu). Tøapatka pùsobí protizánìtlivì a její opakované uívání
zvyuje obranyschopnost organismu. Ve
Spojených státech je mono tøapatku získat ve tøech podobách: koøen tøapatky angustifolii (purpurový kvìt s úzkými lístky)
a tøapatky pallidy (kvìt je bledì purpurové
barvy) a koøen a vrchní èást tøapatky purpurei (èervenofialové barvy).
Nìmecká organizace Echinacea doporuèuje uívat extrakt z koøene tøapatky
pallidy pouze na léèbu pøíznakù chøipky.
Dále doporuèuje pít dus vyrobený z vrchní èásti tøapatky purpurei pøi léèbì horních
cest dýchacích a infekcí moèových cest.
O uívání tøapatky se píe v mnoha lékaøských a farmakologických publikacích.
Nanetìstí se ví málo o provádìných výzkumech a studiích produktù tøapatky, která jsou i dnes k dostání na trhu. Protoe
z pìstitelského hlediska je nejménì nároèná tøapatka purpurea, spoèívá zatím hlav-

Sever proti jihu
Výzkumníci zjiovali, zda støedozemní
strava, která je spojována s nií úmrtností na jihu Evropy, v Øecku a jiní
Itálii, bude mít vliv na nií úmrtnosti
i na severu Evropy.
est let bylo sledováno 202 starích
lidí (ve vìku 70-74 let) ijících v Dánsku.
Jejich strava byla oznámkována na
stupnici od 0 do 7 podle toho, jak mnoho se blíila charakteristikám stravy ve
Støedomoøí, jako: vysoká spotøeba zeleniny a lutìnin, vysoká spotøeba ovoce,
nízká spotøeba masa, nízká spotøeba
mléèných výrobkù, vysoký pomìr mononesaturovaných k saturovaným tukùm, mírná konzumace alkoholu a vysoká spotøeba obilovin.
Vysoké dosaené skóre bylo spojeno
s významným sníením celkové úmrtnosti. Kadá jednotka zvýení skóre znamenala sníení úmrtnosti asi o 21%.
Intl J Epidemiol 1997; 26:155-59
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VEN Z POSTELE! TI, KTEØÍ ZAÈALI TØAPATKU UÍVAT PRAVIDELNÌ, ZJISTILI, E MÉNÌ TRPÍ CHRONICKÝMI INFEKCEMI HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH
A TAKÉ E INFEKCE JSOU MÉNÌ VÁNÉ A MAJÍ KRATÍ PRÙBÌH. PØI UÍVÁNÍ JAKO LÉKU PROTI CHØIPCE BYLA ZMÌNA PATRNÁ JI PO 3-4 DNECH.

Tøapatka stimuluje
obranný mechanismus
organismu, z toho
dùvodu se doporuèuje
ji uívat nejdéle
po dobu osmi týdnù.
ní vyuití tøapatky v pití dusu vyrábìného
právì z tohoto jejího typu.

VÝZKUM
Ti, kteøí zaèali tøapatku uívat pravidelnì, zjistili, e ménì trpí chronickými infekcemi horních cest dýchacích a také e infekce jsou ménì váné a mají kratí prùbìh. Pøi uívání tøapatky jako léku proti
chøipce byla zmìna zøetelná ji po tøech a
ètyøech dnech od zahájení léèby.
Pokud se tøapatka uívá ji prvních pøíznacích rýmy, mùe se prùbìh rýmy zkrátit
a o jednu tøetinu. Vybraní francouztí studenti náchylní k infekci podstoupili osmitýdenní kùru uívání tøapatky, a to v prùbìhu zimního semestru. Frekvence nachlazení se sníila o 20 procent.
Musíme ale upozornit na skuteènost, e
pokud se tøapatka uívá dennì, její úèinnost se postupnì sniuje a vytrácí. Doporuèuje se uívat tøapatku pøi prvních projevech nachlazení èi chøipky a uívání po
dvou týdnech pøeruit.
Úèinnost tøapatky závisí na vlivu jednotlivých sloek, mezi které patøí isobutylamidy, kyseliny, polysacharidy a flavonoidy.
Pøi uívání tøapatky nejsou známy ádné vedlejí pøíznaky, a to ani v kombinaci
s léky. Rovnì není prokázána pøítomnost
toxinù. Jeliko tøapatka stimuluje obranný
mechanismus organismu, doporuèuje se
její pravidelné uívání nejdéle po dobu osmi týdnù.
Jak mnoho a v jaké formì?
Je tøeba jasnì øíci, v jakých dávkách se
má tøapatka uívat, aby byla úèinná. Bìnou denní dávku tvoøí 900 miligramù ve
formì tablet èi kapslí nebo nejvýe 10 mililitrù ve formì tinktury.

UPOZORNÌNÍ
Tøapatku by nemìli uívat lidé s autoimunitními nemocemi, jako je AIDS a revmatoidní artritida  tøapatka by mohla
svým pùsobením na imunitu zapøíèinit nepøíznivé stimulaèní úèinky. Takté by se jejího uívání mìli zdret lidé alergiètí na
kvìtiny z rodu sedmikrásek, lidé trpící tuberkulózou nebo roztrouenou sklerózou
a tìhotné eny. q

Autorem èlánku je dr. Winston
Craig, profesor výivy na Andrews
University, Michigan, USA. Pøetitìno z èasopisu Vibrant Life.

BIO ÈI NEBIO?
Ekologické zemìdìlství je jednou z oblastí, se kterými se budeme napøítì setkávat daleko
èastìji. I k nám ji toti zaèíná
zasahovat vlna zájmu o bioprodukty, jako o dùleité výrobky,
které by kadý z nás mìl zaèít
kupovat a preferovat pøed výrobky konvenèními (jak se ostatní
produkty oficiálnì nazývají).
V dnení dobì dosahuje rozloha ekofarem
v Èeské republice pøiblinì úrovnì 6%
z celkového zemìdìlského pùdního fondu
(oficiální èíslo jetì není stanoveno, jedná
se o odhad). Je to málo nebo hodnì? Je
to dost, na druhou stranu je vak vìtí èást
této plochy zabrána trvale travními porosty  ekologické zemìdìlství produkující
své produkty na orné pùdì je v nepomìrné meninì. Toto je zpùsobeno pøedevím nároèností ekologického zemìdìlství
na orné pùdì a z èásti také ménì výraznou podporou ze strany státu (dotace)
právì oproti trvale travním porostùm.
V souèasné dobì se formuluje akèní
plán pro ekologické zemìdìlství, který by
mìl tomuto smìru dát vìtí øád a urèující
smìr. V èasovém horizontu pìti let se
pøedpokládá nárùst ekoploch ze souèasných 6% a na úroveò 25%.
Pro zajímavost uvádím fakta, která jsou
kadoroènì publikována v dokumentu
Organic Agriculture Worldwide 2002 
Statistics and Future Prospects (a která
jsou volnì k dispozici na internetu:
http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s_74_04.pdf).
Na svìtì se nachází 17 milionù hektarù ekologicky obhospodaøovaných zemìdìlských ploch. Zajímavé je, e tak malá
zemì, jako je Èeská republika, patøí v této oblasti mezi svìtovou pièku. Jsme toti na osmém místì na svìtì co do podílu
ekozemìdìlství na zemìdìlství celkovém
(a na tøináctém místì co se týèe celkové
rozlohy této plochy).
Ve svìtì se diskutuje o tom, jak by se
tento smìr mìl jednotnì nazývat. Pouívá
se toti více názvù: organické, ekologické
èi biologické zemìdìlství. Úplná jednotnost nepanuje ani u nás: vdy zemìdìlství se nazývá ekologické, jeho produkty
vak bioprodukty.
Uvidíme, co z tìchto úvah vzejde.
Jedno je jisté, spotøebitel si v celosvìtovém mìøítku uvìdomuje, co biopotraviny
èi organické produkty znamenají a pøiná-

ejí; výsledkem je, e jejich obliba stoupá.
V souvislosti se vstupem Èeské republiky
do Evropské unie je nae pozice v této oblasti pomìrnì velice silná (v nìkterých
ukazatelích pøedèíme prùmìr EU).
Jaké zmìny se chystají pro nás, spotøebitele? Bioprodukty budou více marketingovì podporovány; jednotlivými výrobci a prodejci budou preferovány pøed
obyèejnými potravinami.
Nebudu podceòovat ètenáøe a pouèovat je, co vlastnì biopotraviny jsou. Chtìla
bych vak pøipomenout jednu vìc. Pokud
dáváte pøednost koupi biopotravin, svìdèí
to nejenom o tom, e jste pøesvìdèeni o
kvalitách tìchto produktù, ale také o tom,
e jejich zpravidla vyí cenu vnímáte mimo jiné jako kompenzaci plateb, které by,
pokud bychom mìli platit náhrady za devastaci krajiny klasickým konvenèním zemìdìlstvím, jednou vyvstaly.
Pokud si koupíte napøíklad ovesné vloèky v kvalitì BIO, zaplatíte sice o nìjakou tu
korunu navíc, ale mùe vás høát pocit, e
jste pøispìli k ozdravìní ivotního prostøedí (a to nemluvím o rozdílu v kvalitì a chuti). Koupíte-li si konvenèní vloèky, vynaloíte aktuálnì ménì finanèních prostøedkù;
na druhé stranì se vak nápravy kod zpùsobených prùmyslovým zemìdìlstvím
stejnì v budoucnosti budou platit z kapsy
nás vech (ijeme na dluh). Toto je nutné si
uvìdomit nejen u biopotravin, ale i u dalích produktù (a postupù), které se nìjakým zpùsobem snaí o nápravu kod zpùsobených ivotnímu prostøedí èinností èlovìka (napø. kupování ekologických mycích, èistících a pracích prostøedkù Ecover
èi preferování rostlinné stravy).
Kupování biopotravin se mùe stát jedním z krùèkù pøi návratu k pøirozenému
zpùsobu bytí, co platí jak pro pøírodu, tak
pro nás samotné.
Zuzana Macourková, CL

www.countrylife.cz
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MASORAVCI,
NE TAK JISTÌ
Masoravci zabíjejí a konzumují
jiná zvíøata; v pøípadì masoravých savcù jsou jako takoví klasifikováni na základì síly svých
zubù. Masoravé zvíøe je vybaveno nutnými zbranìmi k zabíjení
a k chytání druhých zvíøat, toto
vybavení vak nemuselo být nutnì navreno za tím úèelem.
Ano, vlastnìní této výbavy pøedem adaptuje ivoèicha k tomu, aby se stal masoravcem, to ale nemusí být jeho pùvodní
stav. Medvídek panda je napøíklad klasifikován  podle síly svých zubù  jako masoravec, pøitom se iví bambusem. Ten
stejný druh zubù mùe zabíjet a trhat maso, ale  jako v pøípadì medvídka pandy 
to jetì neznamená, e byl nutnì navren
za tímto úèelem. Toté lze øíci o celém rodu Ursidae, tedy medvìdech, kteøí se iví
pøevánì vegetariánskou stravou, hlavnì
rùznými bobulemi. Je pravda, e medvìd
seere rybu, pokud je k dispozici, a
pøíleitostnì se iví masem, stejnì tak
jsou ale medvìdi doma na pastvinách,
kde se pasou vedle bizonù.
Masoravci nejsou pøizpùsobeni
konzumování masa pouze stavbou
svého chrupu, mají také støeva, která
jsou kratí ne støeva býloravcù. Je
velmi zajímavé, e konzumovaná strava má na stavbu støeva velmi silný vliv.
Støeva mají ohromnou schopnost rùstu; kdy je bìhem operace odstranìna
èást støeva, nìkteré èásti se dokáí
zregenerovat a dorùst zpìt pùvodní
délky. Masoravci mají krátká støeva,
protoe maso neobsahuje vlákninu a
krátký støevní trakt se tak stává výhodným, aby potrava nezùstávala ve støevech po dlouhou dobu. Potrava masoravcù je také vysoce energetickou
potravou, která je rychle vstøebávána.
Masoravci, jejich jídelníèek se
zmìní na vegetariánský, se rychle nové stravì pøizpùsobí a daøí se jim na ní
velmi dobøe. Lvi ostatnì také dávají
nejprve pøednost serání obsahu aludku zabitého zvíøete  aludek obsahuje fermentované rostlinné produkty
 a existuje dlouhá øada svìdectví
o lvech a jiných masoravcích, kteøí
vyrùstali na rostlinné stravì (tvoøené
napøíklad obilovinami) a nikdy by se nedotkli masa, i kdy by bylo pøed nì poloeno. Psùm a koèkám se velmi dobøe daøí na vegetariánské stravì; ve skuteènosti
ijí na této stravì mnohem déle a jsou ménì agresivní. Zuby tìchto zvíøat, fungující
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jako nùky, mohly být stejnì tak dobøe
pouívány v minulosti k trhání tuhých
rostlin a dùvodem, proè tak nyní tato zvíøata neèiní, mùe být prostý fakt, e jejich
pøirozený zdroj potravy byl znièen. V paleontologických záznamech existuje øada
dokladù o tom, e v minulosti existovalo
daleko vìtí mnoství rostlinných druhù,
ne je tomu dnes.
Nièení pøirozeného domova mìní stravu zvíøat dokonce i dnes. Lesní veverky
chipmunk se tradiènì iví semínky, kdy
vak ponechá svùj otisk kyselý dé, potravní zdroje èasto nestaèí. Není tak dnes
nijak neobvyklé vidìt tato roztomilá býloravá zvíøátka, jak trhají na kousky zvíøata
zahynulá na silnici  aby si doplnila potravu jejich masem. To je pøípad toho, jak se
býloravec mùe v dùsledku zmìnìných
okolností stát konzumentem mrin.
Jeden druh novozélandského papouka pùvodnì vyhrabával koøínky, ztenèující
se zdroje potravy jej vak pøimìly k tomu,
e zaèal útoèit na ovce. Tito papouci
pouívají své ostré zobáky i paøáty k trhání høbetù ovcí, aby mohli serat tuk, který
se nachází okolo ledvin.17 Je to doslova
neuvìøitelná transformace  kdy se vak
papoukùm navrátí domov a zdroj potravy, vrátí se ke klidnému konzumování ko-

øínkù. Tito papouci mají stejné vybavení
jako dravci (ostré paøáty a silné zobáky), uívají je vak obvykle za nekodným úèelem. Jak mohou ostatnì vìdìt, e trhání
ovèích høbetù jim poskytne právì ten typ
potravy, na kterém se jim dobøe daøí? To

Z pohledu kreacionismu
je pøemìna zvíøat
na zabíjející stroje
projevem adaptace
na nové podmínky
 který vak ukazuje
spíe na degeneraci ne
na evoluèní pokrok.
je záhada. Nedostatek prostøedkù vak
bìnì vede k agresi, co by mohlo být jedním z dùvodù, proè papouci agresivnì
napadají tvora, který se nebude nebo ani
neumí bránit.
Dalí pøíklad takové zmìny se nachází
u takzvaných upíøích pìnkav ijících na
Galapágách. Nedávno se ukázalo, e tito
za normálních okolností vegetariántí ptáci vykrádají vejce a sají krev hnízdících
booby birds 18,19. Tato zmìna jídelníèku
je vyvolaná zvýenou poptávkou po rostlinných zdrojích potravy. Pìnkavy se na
tìchto moøských ptácích pøiivují bìhem
dlouhotrvajících období sucha, kdy klovají
pøi základnì jejich opeøení tak dlouho, a
zaène téci krev, kterou pak srkají. Dalí
pìnkavy pokraèují ve vysávání  kdy
je pøedelá pìnkava uspokojena. Tato
zmìna stravy a chování vyvolaná negativními zmìnami v ivotním prostøedí nevyaduje ke svému uskuteènìní
ádné miliony let (jak pøedpokládá
evoluèní model).
Agrese je rys, který sice potenciálnì existuje u vech tvorù, který zde ale
nemusel na zaèátku být. Z divokých
psù, ze kterých pochází domácí pes,
byli vypìstováni pøítulní a milující psi
vech tvarù a velikostí, selektivní lechtìní vak dokázalo vytvoøit ze stejného
genetického základu (poolu) i ty nejkrutìjí zabijáky. Agresivní povaha má
tedy genetický základ a výbìrem ji lze
velmi rychle zredukovat.
Schopnost bránit se se nemusí nikdy ani projevit, pokud se neobjeví tato potøeba. Ruský vìdec Dmitrij Beljajev a dalí vìdci, kteøí studovali proces domestikace liek, zjistili, e ke
zmìnám v chování mùe docházet velmi rychle.20 Z mnoství druhù liek byly vybrány ty, které reagovaly na èlovìka s nejmením strachem, a z nich
ty bojácné byly dány stranou. V esté
generaci ji tyto liky projevovaly chování podobné chování domácích psù:
kòuèely, kdy touily po pozornosti,
a olizovaly své pány. V desáté generaci
bylo toto chování charakteristické pro jednu liku z vrhu esti, ve tøicáté generaci se
jednalo ji o tøi litièky ze ètyø. Tyto zmìny doprovázely zmìny anatomie, sníení
vyluèování hormonù nadledvinek (hormo-

Prof. dr. Walter Veith

MAJÍ ENY
ESTÝ SMYSL?
eny byly po staletí upalovány
na hranicích  kvùli svým nadpøirozeným schopnostem. Mezi
nì patøí napø. schopnost odhadnout, jak dopadnou rùzné vztahy, hovoøit ke zvíøatùm èi poznat, kdo le.
Výzkum øeèi tìla dokázal, e dojde-li na
komunikaci tváøí v tváø, edesát a osmdesát procent vyznìní informace ovlivòují
mimoslovní signály, tón hlasu ovlivòuje
dvacet a tøicet procent a zbytek  sedm
a deset procent  ovlivòují slova.

ANI TO RADÌJI NEZKOUEJTE!
Díky svým vynikajícím smyslovým
schopnostem eny snadno zachycují a analyzují informace; schopnost enského
mozku rychle pøenáet signály mezi hemisférami zpùsobuje jejich dokonalejí sjednocování a deifrování verbálních, vizuálních a dalích signálù. Z tohoto dùvodu
má vìtina muù potíe, mají-li lhát tváøí
v tváø enì.
Vìtina en naopak ví, e lhát mui je
relativnì snadné, protoe mu nedisponuje nezbytnou citlivostí k nesrovnalostem
mezi verbálními a neverbálními signály.
Pokud mui hodlají lhát enì, mìli by to
radìji provést po telefonu, dopisem anebo
pøi zhasnutých svìtlech a a po ui pod
peøinou.

KRYJTE MI ZÁDA
V místnosti, kde je pøítomno padesát
párù, potøebuje ena v prùmìru ménì ne
deset minut k odhalení vztahu mezi èleny
kadého páru v místnosti. Vstoupí-li ena
do místnosti, díky svým vynikajícím smyslovým schopnostem rychle urèí, kteøí
partneøi si spolu rozumìjí, kteøí se pohádali, kdo si koho hledí a které z en jsou
pøátelské èi naopak soupeøivé.
Vstoupí-li do místnosti mu, zajímá se
o nìco zcela jiného. Peèlivì si prohlédne
místnost a pátrá po vchodech a východech  jeho pradávné naprogramování
hodnotí, odkud by mohl pøijít pøípadný útok a kde jsou únikové cesty. Dále hledá
tváøe pøátel èi naopak moných nepøátel
a poté si peèlivì prohlíí rozvrení a vybavení místnosti. Jeho logické mylení zaznamená vìci, které je tøeba opravit èi vymìnit, napøíklad rozbité okno èi prasklou
árovku.

ÈÍ JE TO MIMINO?
V roce 1978 jsme pro jeden televizní
program provedli výzkum, který ozøejmil

VÌTINA EN VÍ, E LHÁT MUI JE
RELATIVNÌ SNADNÉ, PROTOE
MU NEDISPONUJE NEZBYTNOU
CITLIVOSTÍ K NESROVNALOSTEM
MEZI VERBÁLNÍMI A NEVERBÁLNÍMI SIGNÁLY.
schopnost en orientovat se v signálech
øeèi tìla u miminek. V porodnici jsme natoèili nìkolik desetivteøinových filmových
záznamù plaèících dìtí a poádali jsme jejich matky, aby se podívaly na snímky se
staeným zvukem. eny se tedy mohly
spoléhat pouze na zrakovou informaci.
Vìtina matek byla schopna
rychle rozpoznat, co dítì svým pláèem vyjadøuje  zda je to hlad, bolest, potíe s trávením èi únava.
Stejný test byl pøedloen i otcùm a
jejich výsledky byly politováníhodné  více ne dvì emoce urèilo ménì ne deset procent otcù. Navíc
se domníváme, e pravdìpodobnì
pouze hádali. Mnozí otcové triumfálnì pronesli: Chce svou matku. Vìtina muù prokázala malou èí témìø chybìjící schopnost
rozlutit rozdíly v pláèi dìtí.
Testem proli i prarodièe dìtí,
protoe jsme chtìli zjistit, jsou-li
výsledky ovlivnìny vìkem. Vìtina
babièek odhadla padesát a sedmdesát procent pøípadù z poètu, který urèily matky. Zato mnozí dìdeèkové ani nepoznali vlastní
vnouèe. q

partnerské vztahy

nù pro boj èi útìk) a zvýení hladiny serotoninu.
(Serotonin je dùleitou chemickou látkou  je jedním z monoaminù, které pùsobí pøi pøedávání signálù mezi nervy, pro
regulaci prahu bolestivosti a pøi modulování svalového tonusu  pro èinnost mozku. Vysoce agresivní nebo schizofreniètí
lidé v psychiatrických léèebnách mívají
nízké hladiny serotoninu a jejich léèení je
proto zamìøeno na kompenzaci tohoto
stavu.)
Rozvoj agresivity a strachu z èlovìka se
tak nemusel vyvíjet miliony let, mohlo k nìmu dojít velmi rychle.
Z pohledu kreacionismu (teorie stvoøení) je pøemìna zvíøat na zabíjející stroje
projevem adaptace na nové podmínky 
který vak ukazuje spíe na degeneraci
ne na evoluèní pokrok.
V evoluèním mylení je konzumace
masa výsledkem pokroèilého stavu, kdy se
do hry dostávají tlaky na pøeití, které ve
svém dùsledku vedou k (evoluèním) výhodám, a to prostøednictvím pøirozeného výbìru, jak u koøisti, tak u dravce (neboli
predátora). V urèitém smyslu stálá bitva
o pøeití pøináí strategii a protistrategii,
k jakýmkoliv zmìnám má vak docházet
pouze náhodnými mutacemi  tento scénáø je opravdu velmi nepravdìpodobný.
Kdy se na vìc podíváme z opaèného
konce, konzumace masa je smutným dùsledkem vstupu smrti a zla do systému.
Tento aspekt dobøe ilustruje proslulá piraòa, ryba, která je známá svými jako iletky ostrými zuby a svojí schopností obrat
zvíøe, které neastnì upadne do vody, bìhem krátké chvíle na kost. Existují vak
pøesto dùkazy toho, e pøedci této ryby
byli konzumenty rostlin.
Mnohé druhy jihoamerické ryby pacu, blízké pøíbuzné piraní, pouívají své
mocné èelisti a silné zuby ke konzumaci
vodních rostlin a ovoce, které spadne do
vody. Tyto dvì skupiny jsou morfologicky
velmi podobné, a stojí za zaznamenání, e
piraòa rovnì konzumuje rostliny. V raných stadiích vývinu (podobnì jako u mnoha hlubokomoøských ryb) se iví vìtinou
rostlinnou stravou a geneticky, k velkému
úasu vìdcù, neexistuje jasný rozdíl mezi
krutou piraní a vegetariánskými druhy21,
pøièem nìkteré druhy dokonce pøecházejí do jiných (merging).22
Je zajímavé, e ten druh pacu, který
nejvíce vzhledem pøipomíná piraòu, Pygocentrus denticulate, se iví rostlinnou
stravou. Ani piranì nejsou ve skuteènosti
tak krutou rybou, jak se mnozí domnívají,
obvykle jenom udibují kousky jiných tvorù a nehltají je celé. Lze si pøedstavit, e
podobný scénáø, tak zøejmý u piraní, by
mohl platit i u vech dalích masoravých
ryb, vèetnì ralokù, kteøí mají také býloravé pøíbuzné. q

Ukázka z knihy Proè mui neposlouchají a eny neumí èíst v mapách od Allana a Barbary Peaseových. Vydalo Nakladatelství Alman,
Hybeova 65, Brno.
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MASÁE?
V COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15, P-1

... NOVINKA ...
Objednávky:
Prodejna
pøírodní kosmetiky
tel. 224-213-366

Návyk u dìtí se vytváøí
u po pár cigaretách
Ve studii na témìø sedmi stech dvanáctiletých a tøináctiletých dospívajících bylo zjitìno, e staèilo pouhých pár zatáhnutí z cigarety, aby u 40% z nich byly zaznamenány pøíznaky závislosti 
vèetnì abstinenèních pøíznakù jako je
vznìtlivost a výkyvy nálady.
Tým dr. DiFranza z Lékaøské fakulty
University of Massachussets uvedl, e
døíve se pøedpokládalo, e trvá asi dva
roky, ne se dìti stanou závislými na tabáku  a e musí kouøit dennì. V jejich
studii vak plná tøetina onìch dospívajících, kteøí uvádìli nìjaké symptomy závislosti, kouøila pouze jednou za mìsíc a polovina jednou týdnì. Dívky byly pøitom na vytvoøení závislosti náchylnìjí
ne chlapci.
Byl bych rád, kdyby nae dìti pochopily, e s tabákem si nelze zahrávat.
Neexistuje bezpeèná dávka, uvedl dr.
DiFranza. Musíme dìti pøesvìdèit, e
i jedna cigareta mùe vést k celoivotnímu návyku.
Tobacco Control 2002;11:228-235

Med zvyuje hladinu
antioxidantù v krvi
Studie dr. Engesethové zkoumající antioxidaèní úèinky medu ukázaly, e èím je
med tmaví, tím vyí je jeho obsah
antioxidantù.
Nejtmavím medem, který vìdci
zkoumali  a který obsahoval nejvíce
prakticky vech cenných látek , byl
med pohankový.
Tmavý med obsahuje (na jednotku
váhy) podobná mnoství antioxidantù
jako tøeba penát nebo èesnek. I kdy se
samozøejmì nedá radit lidem, aby konzumovali taková mnoství medu, jako
tøeba penátu, mùe být i z tohoto pohledu vhodné a pøínosné nahradit cukr
a dalí sladidla medem.
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FALENÉ
HODNOTY
Spoleènost, ve které ijeme, si
vytvoøila falený hodnotový
systém, který má zhoubný vliv
na nae sebepojetí.
Pokud v období, kdy se formuje osobnost,
chceme mladým lidem pomoci, musíme
tìmto nièivým silám porozumìt.

KRÁSA
Pokud se vae dítì narodí krásné, má
nespornou výhodu. Spoleènost si krásy
vysoce cení. Ve tøech nebo ètyøech letech
dítì zjistí, co mu krása mùe pøinést.
Napøíklad dospìlí je upøednostòují, èasto
se na nìj usmívají, obdivují je, øíkají mu jak
je kouzelné. Dítì, které není tak atraktivní, je èasto pøehlíeno, zatímco jeho
krásnìjí sourozenci a pøátelé na sebe
poutají vekerou pozornost. U jste se asi
také rozplývali nìností nad pùvaby nìjakého dítìte, ale u ménì pozornosti jste

vìnovali jeho ménì atraktivnìjímu bratrovi nebo sestøe, nebo jste je moná
pøehlédli úplnì. Lidská pøirozenost u je
taková.
Ve svém bestselleru Hide or Seek
(Skryté nebo odhalené) se dr. James
Dobson odvolává na èlánek z èasopisu
Psychology Today, který uvádìl nìkolik
zajímavých skuteèností:
A. Je zøejmé, e vzhled dìtí má vliv na
jejich akademické vzdìlání.
B. Pokud nìkterému dospìlému ukáete fotografie dìtí a poádáte ho, aby vybral ty, kteøí jsou pravdìpodobnì tøídními
výtrníky (nebo dìti, se kterými jsou nepøíjemnosti), padne jeho volba nejspíe na
dìti ménì atraktivní.
Podobnì jsou nehezké dìti povaovány za ménì zdvoøilé ne ty roztomilé.
Autoøi k tomu dodávají: Pøes vechny øeèi o charakteru a vnitøních hodnotách máme sklon povaovat za nejlepí lidi ty, kteøí dostali do vínku více krásy.
C. Podle toho, co vysledovala napø.
Karen Dionová, je zøejmé, e disciplinární
postih ze strany dospìlých závisí na atraktivnosti dítìte.
D. Je pravdou, e vliv fyzické pøitalivosti je patrný u v mateøských kolách! Roztomilé tøíleté dìtièky se tìí
mezi svými vrstevníky daleko vìtí popularitì.
A el, nìkteré fyzické rysy, jako napøíklad otylost, vzbuzují nelibost ji
v tomto vìku.
V období dospívání
problém narùstá. Atraktivní dívka brzy zjistí, e jí
svìt leí u nohou. Také
ikovný chlapec atletické
postavy se záhy dostává
na pomyslný vrchol pyramidy. Zbytek davu se
plouí kolem ve svých
odøených dínech s kandami, a má plnou hlavu
svého akné. Pøes krutost
matky pøírody doufají a
modlí se, aby si jich nìkdo viml. Jak pokøivené
hodnoty! Posuzovat cenu
èlovìka podle jeho vzhledu je naprosto falené!

INTELIGENCE

POKUD SE VAE DÍTÌ NARODÍ KRÁSNÉ, MÁ NESPORNOU VÝHODU. SPOLEÈNOST SI KRÁSY VYSOCE CENÍ. JI VE TØECH NEBO ÈTYØECH LETECH DÍTÌ ZJISTÍ, CO MU KRÁSA MÙE PØINÉST.

Dalím faktorem, podle kterého obvykle hodnotíme druhé, je inteligence. Rodièe dokáí reagovat velmi citlivì na jakýkoli náznak pochybností ohlednì duevních
schopností jejich dítìte.
Pøitom ovem rádi srov-

DEVÌTKRÁT NASLOUCHEJ...
Pokud mluvíme se svým partnerem, s dìtmi, s nìkým, kdo nám
chce nìco prodat nebo se svým éfem èi podøízeným, je jedním
z naich úkolù peèlivì naslouchat. Jsme èasto v pokuení radìji pøemýlet o své odpovìdi, ne jetì dále poslouchat. Nìkdy
jsme si tak jisti, e ji víme to, co ten druhý chce øíct, e ho jednodue pøeruíme nebo netrpìlivì èekáme na to, a budeme
moci mluvit my.

návají s ostatními. ádné dítì není jako to
jejich, myslí si. To nae je prostì unikát.
U prvním proøezaným zoubkem (i kdy
to samo nemùe nijak uspíit), sezení ve
ètyøech mìsících, prvním slovem (máma) v pátém mìsíci a chození v pùl roce
 tím vím dítì pøesahuje vechny ostatní
a dokazuje svoji inteligenci. Èím více nae
dítì umí, tím více si ho váíme, tím více
roste nae rodièovská pýcha. A tak býváme v pokuení odvozovat cenu svého dítìte podle toho, co se nauèilo, èím se mùe pøedvést pøed druhými. Ale co kdy
dítì nedokáe splnit oèekávání rodièù?
(Pamatujme, e oèekávání rodièù pouze
odráí oèekávání spoleènosti!)
Co se stane s dítìtem, které bude ve
kole pouze prùmìrné nebo dokonce
podprùmìrné? Pøiblinì 22 procent dìtí
ve Spojených státech má IQ mezi 70 a
90. Tyto dìti se pomaleji uèí. Kdy pak
po letech kolu vycházejí mají v dui zpravidla hluboce vrytý rám nedostateènosti.
Jedna ètvrtina a jedna polovina dìtí bojuje s pocitem, e se nikdy nebude moci
vyrovnat ostatním.
Dìti s intelektuálním deficitem mohou
pøeít první roky ivota bez problémù,
ani by jejich sebevìdomí bylo jakkoli dotèeno. Ovem se vstupem do koly se to
mùe rázem zmìnit. Dìti jsou nuceny
srovnávat se s ostatními a zanedlouho zjistí, e se nìkterým spoluákùm prostì
nemohou rovnat. Kdysi je chránili rodièe,
ale nyní poznaly pøíkoøí a posmìch ze
strany svých vrstevníkù. Toto pøekvapivé
zjitìní pøináí do køehké due temnotu a
tíseò. Pøedstavte si, e právì vae dítì bude poslední, koho si kamarádi vyberou do
hry, bude vdycky tím lichým a èasto zùstane na ocet. Je moné se pak divit, e
by nejradìj uteklo pryè, odelo z tohoto
svìta?

komunikace

UÈÍME SE CIZÍM JAZYKÙM, ABYCHOM ROZUMÌLI CIZINCÙM, PROÈ
SE NEUÈÍME TAKÉ JAZYKU LÁSKY,
ABYCHOM SI ROZUMÌLI NAVZÁJEM?

Schopnost naslouchat je jeden z nejvìtích komplimentù, který mùeme sloit
druhému èlovìku. Následujících devìt pravidel vám mùe pomoci.
l Pøestaòte mluvit! Soubìnì mluvit a naslouchat je velice obtíné.
l Dopøejte druhému cítit se pohodlnì. Dejte mu prostor a èas a dovolte
mu mluvit svým vlastním tempem. Velkou roli hraje i to, jakým zpùsobem se na
nìj díváte, kde stojíte nebo sedíte ve vztahu k nìmu. Uvolnìte se a dovolte mu,
aby se také uvolnil.
l
Ukate mu, e ho chcete vyslechnout. Pokud souhlasíte, pøikývnìte.
Pokud nìèemu nerozumíte, poádejte o dalí vysvìtlení. Poslouchejte se zámìrem, e chcete druhého pochopit a ne jen proto, abyste se posléze mohli projevit vy.
l Nedovolte, aby vás nìco rozptylovalo. Peèlivì naslouchat znamená
být ochoten vypnout televizi, zavøít dveøe nebo pøestat si èíst potu. Dopøejte
mluvícímu svou plnou pozornost a dejte mu to najevo.
l Vijte se do situace druhého. Zvlátì pokud vám sdìluje nìco osobního, nìco zraòujícího nebo nìco, s èím vy zásadnì nesouhlasíte, pokuste se
vcítit do jeho kùe a podívat se na situaci i z jeho pohledu.
l Buïte trpìliví. Nìkterým lidem trvá déle, ne naleznou ta správná slova, vytvoøí si názor nebo si záleitost vyjasní. Dejte jim èas, aby pøed tím, ne
jim odpovíte, stihli vyjádøit ve, co mìli v úmyslu.
l Hlídejte své emoce. Pokud ve vás vyvolává emocionální reakce to, co
nìkdo øíká, buïte velice opatrní, abyste pozornì poslouchali a pochopili zámìr a plný význam projevu. Èasto pøeslechneme hlavní èást sdìlení, kdy máme zlost, bojíme se nebo jsme rozèíleni.
l I kdy nesouhlasíte, nikomu nevnucujte své názory. Pokud reagujete zpùsobem, který druhého nutí bránit se, tak i pokud spor "vyhrajete", mùete ztratit nìco mnohem cennìjího!
l Hodnì se ptejte. ádejte vyjasnìní, více detailù, pøíklady nebo dalí vysvìtlení. Lidem to pomùe vyjadøovat se pøesnìji a vám to pomùe pøesnìji poslouchat a porozumìt.
Z materiálù PhDr. Petra krly

Rodièe pomalejích ákù by nemìli
pøeceòovat význam akademického vzdìlání, ale spí se soustøedit na pøednosti a silné stránky dítìte. Vidìno ze zorného úhlu
vìènosti  v ivotì jsou mnohem dùleitìjí vìci ne vysvìdèení se samými jednièkami. Rodièe by mìli svému dítìti pomoci rozvinout ty schopnosti, které by jeho
nedostatek kompenzovaly. Pomalejí áci
bývají napøíklad èasto velmi zruèní.
Rozumní rodièe dítìti pomohou objevit
dovednost, kterou by zvládlo a která by ho
tìila. I pomalejí áci potøebují znát svou
vlastní cenu.
Kadý z nás proíval chvíle, kdy se cítil
jako hlupák. Moná si také vzpomenete
na nìjakou tu ostudu a poníení, kdy jste

ve kole patnì odpovìdìli a celá tøída se
pak válela smíchy. Pamatujete si na den,
kdy jste zavinili prohru vaeho fotbalového týmu? Nebo jak jste propadli v testu
z matematiky? Osten posmìchu a poníení zakusí obèas kadé dítì, nìkteré dìti
vak  protoe nejsou ani krásné, ani
zvlá inteligentní s tím ijí po celý ivot.
Tak se snadno dostávají do deprese jako
obì falených hodnot, vytvoøených spoleèností. Hodnota èlovìka se vak nedá
mìøit jeho IQ! q

Z knihy Nancy van Peltové Dítì
v dobrých rukou. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.
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EKOLOGICKÉ
mycí, èistící
a prací
PROSTØEDKY
ECOVER
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
Hrst mandlí dennì sníí
cholesterol skoro o 10%
Podle výsledkù výzkumu sponzorovaného kanadskou vládou dolo u lidí, kteøí
do své stravy zaøazovali dennì asi 74
gramù mandlí místo jiných potravin, za
mìsíc k poklesu hladiny cholesterolu
skoro o 10%. Efekt mìly i nií dávky
mandlí.
Mluvèí American Dietetic Association vak varuje: Lidé nesmí zapomínat,
e kdy jedí oøechy, musí nìkde jinde
ubrat kalorie. Oøechy, bohaté na bílkoviny a mononesaturované tuky, obsahují toti také hodnì kalorií.
Podle vyjádøení vedoucího studie dr.
Cyrila W.C. Kendalla mohou být mandle (a oøechy) souèástí zdravé stravy, která sniuje riziko srdeèního onemocnìní,
a to bez toho, e by hrozilo riziko nadváhy. Zdravotní prospìch bude markantní u lidí s vysokými a støedními hladinami cholesterolu.
Circulation 2002;10.1161.01
CIR.0000028421.91733.20

Pohybem proti
zánìtùm cév
Ji dlouho se ví, e pohyb sniuje riziko
srdeèního onemocnìní, výsledky nové
studie ukazují, e minimálnì èásteènì
je tento jeho úèinek dùsledkem sniování zánìtu uvnitø krevních cév.
Hladiny C-reaktivní bílkoviny (CRP),
co je látka, která se uívá k mìøení zánìtu v tìle, byly nií u tìch úèastníkù
studie, kteøí byli fyzicky nejaktivnìjí.
Earl S. Ford, vedoucí studie, analyzoval
data od témìø 14 000 dospìlých lidí.
Pohyb navíc souvisel s niím mnostvím bílých krvinek, které jsou dalím
markerem zánìtu a onemocnìní, a s nií hladinou bílkoviny fibrinogenu.
Zvýená hladina fibrinogenu mùe zvýit riziko vytvoøení krevní sraeniny a
mozkové mrtvice.

16 / PRAMENY ZDRAVÍ

ROZHOVOR 3/
S E. KOHÁKEM
Ve Vaí knize Zelená svatozáø
pouíváte termín kovbojská etika a etika kosmické lodi.
Mohl byste naim ètenáøùm vysvìtlit, co to znamená a jak se té
kovbojské etice bránit?
Je to metafora z amerického prostøedí.
Kovbojové  to byl ten nejnií druh námezdního dìlníka bez jakýchkoli pout.
Jako ti nai chudáci z Ukrajiny, kteøí sem
pøijedou. ijí úplnì na okraji a dìlají ty
nejhrubí práce za zoufale nízké platy.
Takoví byli kovbojové, ta nejnií pøíèka.
A tito lidé samozøejmì nemìli ádný vztah
vùèi zemi. Táhli tou bohatou zemí a byli
pøesvìdèeni, e ta zemì je nekoneèná a
na toto místo se nikdy nevrátí. A tak byli
ochotni zneèiovat toky a o nic se nestarali. Vybydlovali Ameriku.
Oproti tomu je metafora kosmické lodi
 to je nae Zemì, na které se plavíme.
Nemùeme øíci, e to tady zasviníme a
pak potáhneme dál. Musíme být s tím
zneèitìním, které jsme zpùsobili. Proto
ivot na kosmické lodi vyaduje etiku dlouhodobé udritelnosti. Kovbojská etika je
etika bezohlednosti. Odpovìdnost za
dlouhodobé potøeby ivota oproti krátkodobému uspokojení. Momentálnì kadý,
kdo pohodí obal, k tomu pøispívá. Kadý,
kdo jede autem podél trati, kadý kdo
spustí automatickou praèku, aby vypral jeden kapesník.
Jetì jste pouíval formulaci
ít lehce na zemi. Není etrnost
vnímána spíe jako obtíný styl ivota? Vdy dnes ít lehce na zemi znamená vechno si co nejvíce

ulehèit a ít co nejpohodlnìji. Jak
tomu rozumìt?
To je heslo Greenpeace. Jde o to, zatìovat ivotní prostøedí co nejménì. ít
na zemi tak, aby nae váha, nae lépìje
byly co nejménì pevné a hluboké. Je tøeba chodit lehce a ne dupat okovanými botami. Oè nám jde, je dlouhodobá udritelnost. O tom to vechno je. A znovu bych
se odvolal na zprávu OSN  co je jednoznaèné, je to, e dnes ijeme neudritelným zpùsobem. Jestlie budeme ít tak,
jak ijeme, nebudeme tady ít dlouho.
A to ít lehce na zemi, znamená mít na tu
zemi etrný dopad.
S tím souvisí formulace myslet
jako hora.
Ta pochází z té nejklasiètìjí klasiky ví
ekologické etiky, A Sand County Almanac od amerického lesníka a myslitele
Aldo Leopolda. V èetinì ji vydalo Vydavae¾stvo ABIES v Tulèíku u Preova pod
názvem Zápisky z chatrèe. Opravdu stojí za shánìní, nedejte se odradit.
Leopold vzpomíná, jak kdysi dávno zastøelil vlèici s dvìma vlèaty. Tehdy Amerièané hubili vlky jako kodnou. Následek
bylo pøemnoení spárkaté zvìøe, vypasení
prostoru, erose a ekologická minikatastrofa. Leopold poukazuje, e zatím co v lidském mylení je kodnou vlk a ve vlèím
mylení ten, kdo mu ubírá potravu, pro tu
horu, tedy pro ivotní prostøedí jako celek,
je kùdcem ten, kdo naruuje ivotní rovnováhu, tøeba vyhubením vlkù nechá pøemnoit ovce. Myslet jako hora znamená
brát v potaz zájem veho ivota, usilovat
o udritelnou rovnováhu ivota na Zemi
oproti úzkému lidskému nebo vlèímu zájmu.
Leopoldovu knihu povauji za základ
ekologické gramotnosti. Pokud ji neseenete, najdete alespoò referát o ní v mé
Zelené svatozáøi, která u vyla také anglicky a teï vychází v novém, dost pozmìnìném vydání v èetinì.

Co k tomu mohu øíci, je to, e je to stálá otázka hledání hranic. Není moné stanovit jednu mez. Potøebuji se stále rozhlíet kolem sebe. Snad vás mùe inspirovat
kniha Meze rùstu. Je to taková suchá
statistika, ale moná informace, které obsahuje  no kadého inspiruje nìco jiného. Je to otázka stálého hledání. Co vak
víme rámcovì, e jsou urèité základní rozdíly a ty jsou ve vem. Jak je chcete rozliit tím, e najdete pøesnou hranici, tak se
ukáe, e tu pøesnou hranici nelze stanovit, e ty hranice jsou vdy matné a mlhavé. Kdy rozliím  víme, e stálé stoupání rozpìtí mezi zámonými zemìmi a mezi chudými není trvale udritelné. Víme, e
celkovì potøebujeme usilovat o sblíení a
ne o rozpolcení. Jedním z dopadù globalizace je stoupání rozpolcení. Podle OSN je
70% zemí chudích ne v r. 1980 a hrstka bohatých je tím stále bohatí. Jsou to
vìtinou zemì, které vyváejí své suroviny
a ve kterých prodej surovin nahradilo sebezásobení jako smysl ivota.
Jde o to, e pøístup, který by se snail
najít pevnou hranici, vdy nutnì ztroskotá. Musím si klást otázku na základní rozdíly. A vím, jaký je základní rozdíl mezi
plýtváním a etrnou potøebou. Jak se budu rozhodovat? Je to plýtvání vyhodit obálku po jednom pouití? No, tam, kde na
ni nenatiskli ten tráfek dole, tak ji pouívám i podruhé. Ale kdy bych zase musel
vzít lepidlo a vyplýtvat spoustu lepidla a
pøelepit tu adresu, to ji radi dám do sbìru. Vy jste to øekl daleko lépe ne já. Je to
otázka stálého hledání. A znám v sobì ten
základní postoj, kdy nìco uívám s péèí
a láskou a kdy nìèím pohrdám. Kdy nìco zahazuji. A tak bych øekl, e je dobré,
aby kadý zaèal od sebe.
Svého èasu vzbudila pozornost
kníka Al Gorea Zemì na miskách vah. Jak vnímáte pùsobení
Al Gorea, který má pro ekologii
mimoøádnì velký cit?
Musíte znát americký ústavní systém.
Pravomoci amerického viceprezidenta odpovídají pravomocím psa manelky èeského presidenta. Aèkoli ten pes má jetì více pravomocí. Americký vicepresident má
jedinou funkci  být naivu; kdy zemøe
president. Proto jeho základním úkolem je
letìt vdy jiným letadlem, ne letí president. To je závaný úkol. Goreovo pùsobení z posledních osmi let v ádném pøí-

padì nevypovídá o tom, co by byl schopen udìlat, kdyby se stal presidentem.
Doufám, e se jím stane, protoe G. W.
Bush pøedstavuje to, co je na Americe nejhorí.
Americký voliè není o nic ménì krátkozrace chamtivý ne ná. Kdysi Kennedy
vyzval Amerièany: Neptej se, co pro tebe
tvá zemì mùe udìlat, nýbr co mùe udìlat pro svou zemi. To bylo u nás také.
Napø. ti chlapci, kteøí li bojovat v roce
1938. Gore na tom bude jako Kuvart 
výborný èlovìk, který se snaí o záslunou
vìc v ménì ne ideálních podmínkách.
Jeho kniha stále stojí za pøeètení. Manelka s ním mluvila minulý týden v New
Hampshire. Prý má zájem o Zelenou
svatozáø a chce z ní citovat, protoe tam
o nìm hodnì píi.
Prof. Heller nás kdysi seznamoval s teorií, která se jmenuje Gaia.
Od té doby jsem o ní pøemýlel a
uvaoval o tom, jestli tato teorie
nemá blízko k prastaré pøedstavì
bohynì jako matky, která nastoupí
do pozice, která jí nenáleí.
Nemùe vést ekologie ke køíení
starých vegetativních kultù?
Ne ekologie. To je vìdecký obor. Mùe
k tomu vést mýtický výklad teorie Gaia.
James Lovelock svou teorii Gaia chápal
jako vìdeckou hypotézu. Pøedpokládá
monost, e vnitøní uspoøádání ivota na
Zemi se dá lépe modelovat podle vzoru
organismu, ne podle mechanického systému zpìtných vazeb. Nìkteøí lidé, kteøí se
zabývají ochranou pøírody, se na to vrhli
a øíkají: Ano, matièka zemì. Lovelock
o nich píe velmi sarkasticky.
Je to ovem moné. V Nìmecku nacisté uívali mytologii pohanských bohù.
Ono je také moné udìlat z køesanství inkvizici. Tato monost tady je. Nevede k tomu nutnì. Jestli se na to chcete podívat
jako na uèení prorokù baalových, tak se
podívejte na hlubinnou ekologii, aè ne
na vechnu hlubokou ekologii. Hlubinná
ekologie, kterou pøedstavuje John Seed
a pøíruèka Myslet jako hora, uívají to
heslo v úplnì jiném smyslu ne Leopold.
To vám pøedkládá takové pohanské pøírodní náboenství. K tomu ty ultrapravicové smìry, které nahrazují dìlení mezi dobrým a zlým, rozliením autentického a
neautentického, k tomu mají blízko. Ve
se dá zneuít. Mì spí zajímá, jestli je to
moné uít k dobrému, aè v tomto pøípadì mi to pøíli pøínosné nepøipadá.
Kdy se èlovìk po naem rozhovoru, èi po pøeèteni vaí knihy
Zelená svatozáø má chu pustit
do ochrany pøírody a pomáhat zachování stávajícího stavu nebo
zlepováni ivotního prostøedí, co
byste mu navrhl? Kde zaèít?

Co je jednoznaèné,
je to, e dnes ijeme
neudritelným
zpùsobem.
Budeme-li ít tak,
jak ijeme, nebudeme
tady ít dlouho.
Jsou to tøi body:
1. Je dobré se napojit na nìjakou organizaci. Mùete si vybrat od nejjemnìjích (Brontosauøi) a po ty nejtvrdí (Earth
First). Je dùleité nebýt sám. Èteme v Písmu, kde jsou dva nebo tøi v mém jménu... Ne kde je jeden. Chce to alespoò
dva: To svatých obcování, to spoleèenství lidí, je velmi dùleité. Je tøeba se dát
do styku s jinými lidmi, kterým jde o zmìnu ivotního stylu a ochranu prostøedí.
Pros-tì, jak se komu co líbí.
2. Chytit se za nos. To je odborný pojem ohlednì zamýlení se nad svým ivotním stylem. Ptát se: Jsou hodnoty, o které usiluji, opravdu trvale udritelné? A jsou
to opravdu hodnoty? Kdy se rozhodnu
pro melouchy, abych mohl dìtem poskytnout Alfa Romeo a budu s nimi jezdit stodvacetikilometrovou rychlostí, to je dost
nároèné. Mám tedy alternativu  pùjdu
s dìtmi na procházku kunratickým lesem
a ukái, jak rostou kytky, budu se jim vìnovat, postavím s nimi tøeba draka. To málo lidí dìlá. Prozkoumat
svùj vlastní ivot.
3. Podporovat jako obèan voliè
to zákonodárství, které podporuje
dlouhodobou udritelnost ivota.
Podpoøím veøejnou dopravu. Do
mìsta jezdit autem je velká nezodpovìdnost. Podpoøit tøeba zákon
o zálohování lahví a nebo o povinných poplatcích za plnìní plastových lahví. To je bìné v celé
Evropì, kdy výrobce dá svou limonádu do plastu, tak za kadou
láhev musí zaplatit poplatek 
v Nìmecku je to asi ekvivalent naich Kè 5 za dvoulitrovou láhev.
To se pak dá uít na recyklaci PET
lahví. Ta recyklace bude nutnì
ztrátová. Ale kdy se platí daò
za plnìní, tak se to dá zlikvidovat.
Lepí je, kdy zuitkujeme to sklo.
Je tøeba podporovat legislativu,
která podporuje trvalou udritelnost.
Tak co dìlat? Domyslit vlastní ivot,
domyslit spoleèný ivot, a obcovat s druhými. Tak se zaèíná. q

ivotní prostøedí

Kniha Pøekroèení mezí mùe
èlovìka inspirovat k otázkám tohoto typu: Kdy jetì jsem a kdy u
nejsem pøíivníkem? Kde jsou meze osobního blahobytu? Kde je
hranice pro pokrok? Kde je hranice mezi uíváním a zneuíváním?
Kde jsou hranice, za kterými u zaèíná plýtvání? Mohl byste k tomuto hledání hranic nìco øíci?

Rozhovor s prof. Erazimem Kohákem pøipravil a otázky kladl dr. Jiøí
Bene. Pøetitìno z Evangelického
týdeníku Kostnické jiskry 24/2000.
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Modlitba
v bolesti

PØÁTELSTVÍ
PO DRÁTÌ

Je moné
zváit bolest,
zmìøit utrpení? ...

Jetì jsem to èíslo nestaèil celé
vyukat a u jsem nìjak vìdìl, e
je chybné. Telefon zazvonil jednou, dvakrát, pak jej kdosi vzal.

Ne, to pøece
nejsou decibely.

Máte patné èíslo! vytìkl chraptivì
muský hlas a vzápìtí jeho majitel zavìsil.
Celý zmatený jsem zavolal znova.
Povídám, e máte patné èíslo! ozval
se hlas. A zase klapnutí sluchátka.
Jak ten èlovìk mùe vìdìt, e mám
patné èíslo? Pracoval jsem v té dobì u newyorského mìstského policejního sboru.
Policajt má ve zvìdavosti a v pochybnostech trénink. Tak jsem to vytoèil potøetí.
Heleïte, pravil ten èlovìk. To jste
zase vy?
Jo, zase já, povídám. A je mi záhadou, jak mùete tak jistì vìdìt, e mám
patné èíslo, kdy jsem jetì neøekl ani
slovo.
Mùete hádat! A zase zavìsil.
Chvíli jsem jen sedìl, sluchátko v ruce.
Pak jsem zavolal poètvrté.
Tak u jste to uhád? zeptal se mu.
Jediná monost, která mì napadá,
je... e vám nikdy nikdo nevolá.
Teï jste na to kápnul! A telefon zase
zmlkl. To u jsem se chechtal, ale zavolal
jsem popáté. Co, prosím vás, jetì chcete? zeptal se.
Vcelku nic. Vlastnì jsem vám chtìl øíct
jen  ahoj. Ahoj? A proè?
No, kdy vám nikdy nikdo nevolá, tak
vám volám já!
Dobrá. Tak tedy ahoj. A kdo vlastnì
jste? Koneènì jsem prorazil. Teï byl zvìdavý on. Tak jsem mu povìdìl, kdo jsem,
a zeptal se, co je zaè on.
Jmenuju se Adolf Meth. Je mi osmaosmdesát a za posledních dvacet let jsem

Bolest je jako
stálé zemì chvìní,
je ovládne
tvùj ivot celý...
Prostoupí kadý den
 jak tìsto kvas.
Ta tíha se a
málem unést nedá,
sklání tvou hlavu
jako plný klas 
a srdce marnì
pomoc hledá...
Má vùbec smysl?
 ptá se vyèerpanì...
Kdy tvoje due
pod tou tihou sténá,
vlo svoje ruce
v Jeíovy dlanì...
A kdy to bolí 
musí na kolena.
Vdy on to proil,
On nám rozumí...
Ne, jiná pomoc
v tomto svìtì není.
Jen jeho láska
bolest utlumí 
a nadìje, a víra
ve vzkøíení...
Vìra Gajdoíková
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nemìl takovou fùru telefonních hovorù jako dneska! Tomu jsme se oba zasmáli.
Povídali jsme si asi deset minut. Adolf
mi prozradil, e nemá ani rodinu, ani pøátele. Vichni, které znal, u jsou mrtví. Ale
najednou jsme objevili, e máme nìco
spoleèného: on skoro ètyøicet let dìlal
u sboru Mìstské policie v New Yorku.
Kdy mi vyprávìl, e tam tehdy obsluhoval
výtah, zaznìl u v jeho hlase zájem, dokonce pøátelství. Zeptal jsem se ho, jestli
mùu zas nìkdy zavolat.
A proè byste to dìlal? zeptal se udivenì.
No, moná e by z toho mohlo být takové pøátelství po telefonu. Nìco, jako
kdy si spolu lidi jen dopisují. Chvíli uvaoval: No, nic proti tomu  mít zase jednou nìjakého pøítele. Ale hlas mu znìl
trochu nejistì. Druhý den odpoledne jsem
Adolfa zase zavolal a potom jetì nìkolikrát. Rozpovídal se, vzpomínal na první
i druhou svìtovou válku, na katastrofu
vzducholodi Hindenburg a jiné historické
události. Byl úasný. Dal jsem mu své èíslo
domù i do práce, aby mi taky mohl zavolat. A taky e volal  skoro kadý den.
Z mé strany to nebyla jen snaha chovat
se laskavé k osamìlému starému pánovi.
Povídat si s Adolfem mìlo význam i pro
mne, protoe i já jsem mìl v ivotì své
pusté místo. Vyrostl jsem v sirotèincích a
u pìstounù, ale otce jsem nepoznal. Adolf
se pro mne postupnì stal jakýmsi otcovským symbolem. Povídal jsem si s ním
o své práci a o pøednákách na univerzitì,
kterou jsem po veèerech navtìvoval.
Role poradce byla balzámem na
Adolfovu dui. Vykládal jsem mu o svém

ivot bez pøítele
je jako smrt
beze svìdka.
(panìlské pøísloví)

ZRANÌNÍ LÉÈITELÉ
Èasto se øíká: Èas léèí. Není to pravda v pøípadì, e èasem
zapomeneme na rány nám zpùsobené druhými lidmi a budeme
schopni ít dál, jako by se nic nestalo. To potom není léèení; je
to prostì pøehlíení reality.

k zamylení

konfliktu s jedním inspektorem a poznamenal jsem: Myslím, e bych si to s ním
mìl vyøídit.
Naè ten spìch? uklidòoval mì Adolf.
Nechte tu záleitost trochu uleet. A budete tak starý jako já, budete vìdìt, e leccos vyøeí èas. Ale kdyby se to mìlo zhorit, tak potom si s ním promluvte.
Chvíli bylo ticho. Víte, já s vámi mluvím, jako bych mluvil se svým vlastním
chlapcem, pronesl starý pán potichu.
Vdycky jsem touil mít svou rodinu  dìti. Vy jste jetì moc mladý, ne abyste to
dokázal pochopit.
Ale ano, dokázal bych. Já jsem vdycky
touil po rodinì  po otci. Ale neøekl jsem
na to nic, bál jsem se, e bych nedovedl
utajit bolest, kterou jsem tak dlouho trpìl.
Jednou veèer se Adolf zmínil, e brzy
bude mít osmdesáté deváté narozeniny.
Obstaral jsem si ètvrtku a vyrobil jsem blahopøání, na které jsem nakreslil dort s devìtaosmdesáti svíèkami. Poprosil jsem
vechny policisty vèetnì velitele, aby to
blahopøání podepsali. Sebral jsem skoro
stovku podpisù. Vìdìl jsem, e z tohohle
se Adolf zblázní radostí.
Telefonovali jsme si s Adolfem u asi
ètyøi mìsíce, a tak jsem si øekl, e bychom
se pøi téhle pøíleitosti mohli setkat tváøí
v tváø. Rozhodl jsem se, e blahopøání doruèím osobnì.
Adolfovi jsem o svém úmyslu pøijít nic
neøekl. Jednou ráno jsem prostì zajel na
jeho adresu a auto zaparkoval kousek vý
v ulici.
Kdy jsem veel do domu, byl tam právì poák a tøídil si dopisy k doruèení.
Kdy jsem hledal na dopisních schránkách
Adolfovo jméno, kývl mi na pozdrav. A tady to bylo. Byt èíslo 1H, nìjakých sedm
metrù vý, ne jsem stál.
Srdce se mi rozbuilo vzruením.
Najdeme k sobì stejný osobní vztah jako
po telefonu? Projela mnou první bodavá
pochybnost. Tøeba mì zapudí stejnì jako
tenkrát otec, kdy odeel z mého ivota.
Zaklepal jsem na Adolfovy dveøe. Kdy se
nic nedìlo, zabouchal jsem silnìji.
Poák vzhlédl od svých dopisù. Tam
nikdo není, øekl mi.

Ale kdy výraz èas léèí pochopíme tak, e nás vìrné setrvávání v problematickém vztahu mùe vést k hlubímu porozumìní toho, èím jsme se vzájemnì zranili, pak je v tom hodnì pravdy. Èas léèí zahrnuje nejen trpké èekání, ale té skuteèné proniknutí do bolesti a také nadìji v moné odputìní a smíøení.
Nikdo nemùe uniknout zranìní. My vichni jsme zranìní lidé, a u fyzicky, citovì, rozumovì nebo duchovnì. Otázka proto nestojí: Jak mùeme své rány
skrýt?, abychom nemuseli pøed druhými pociovat rozpaky, ale: Jak mùeme
svá zranìní vyuít ve slubì druhým? Kdy je pøestaneme pociovat jako zdroj
hanby, stanou se zdrojem léèby a my jsme zranìní léèitelé.
Jeí je Boí zranìný léèitel. Jeho ranami jsme uzdraveni. Jeíovo utrpení
a smrt pøinesly radost a ivot. Jeho pokora pøinesla spásu, jeho zavrení pøivodilo spoleèenství lásky. Jako Jeíovi následovníci mùeme skrze své rány
pøináet druhým uzdravení.
Nae vlastní zkuenost s oputìností, depresí a strachem se mùe stát darem pro druhé, obzvlátì tehdy, kdy se nám dostalo dobré péèe. Pokud budou nae rány otevøené a krvácející, budeme jimi druhé dìsit. Ale poté, co se
nìkdo o nì postaral, nebudou u lekat ani nás, ani druhé.
Zaijeme-li léèivou pøítomnost dalí osoby, mùeme objevit vlastní dar léèení. A pak nám nae rány umoní úèinnì porozumìt svým zranìným bratrùm
a sestrám.
Být solidární s trpící osobou neznamená, e s ní máme mluvit o svém vlastním utrpení. Mluvit o svých vlastních ranách zøídka pomáhá nìkomu, kdo cítí
bolest. Zranìný léèitel je ten, kdo vyslechne trpícího èlovìka, ani by mluvil
o svých ranách. Kdy jsme proili tìkou depresi, nasloucháme postienému
pøíteli s vìtí pozorností a láskou a pomlèíme o své vlastní zkuenosti. Vìtinou
je dobré nesmìrovat pozornost trpícího na nás. Musíme vìøit, e nae vlastní
obvázané rány nám umoní naslouchat druhým celou svou bytostí  a to léèí. q
Z knihy Henri J. M. Nouwena Chléb na cestu.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství.

No jo, pravil jsem trochu rozpaèitì.
Jestli reaguje na zvonek tak jako na telefon, mùe to trvat taky celý den.
Vy jste pøíbuzný nebo nìco takového?
Ne, jsem jeho pøítel.
Tak to mì teda moc mrzí, øekl listono tie, ale pan Meth pøedevèírem zemøel.
Umøel? Adolf? Chvilku jsem se nezmohl na odpovìï. Úplnì mì to ohromilo a
nemohl jsem tomu uvìøit. Kdy jsem se
vzpamatoval, podìkoval jsem poákovi a
vyel ven do odpoledního slunce. el jsem
k autu se zamlenýma oèima.
Kdy jsem zatáèel za roh, spatøil jsem
kostel a z pamìti se mi vynoøila vìta ze
Starého zákona: Pøítel provdy milovaný. A zvlátì po smrti, pomyslel jsem si.
A tehdy jsem si to plnì uvìdomil. Jak èasto nás teprve náhlá a smutná událost dokáe upozornit, e se v naem ivotì odehrálo nìco krásného a mimoøádného. V tu

chvíli jsem teprve pochopil, jak ohromnì
jsme se s Adolfem navzájem sblíili. Bylo
to snadné a já vìdìl, e tím snadnìjí to
bude pøítì, s nìjakým dalím pøítelem.
Pomalu mne zaplavovala vøelost. Jako
bych slyel Adolfùv nevrlý výkøik: Máte
patné èíslo! A taky jako bych slyel jeho
otázku, proè bych mu vlastnì chtìl volat
znovu.
Protoe jsi pro mne tolik znamenal,
Adolfe, øekl jsem nahlas. Protoe jsi byl
mùj pøítel.
Poloil jsem neotevøenou gratulaci na
zadní sedadlo a usedl za volant. Ne jsem
nastartoval, podíval jsem se dozadu.
Adolfe, zaeptal jsem, to vùbec nebylo
patné èíslo. Pøineslo mi tebe. q

Z knihy
porce),
lumbus
bìhu je

Slepièí polévka pro dui (4.
vydalo nakladatelství Coroku 2000 . Autorem pøíJennings Michael Burch.
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TOFU?
TOFU... TOFU!
Tofu patøí mezi mnohoúèelovou
potravinu. V Asii bylo pouíváno
ji pøed 2 000 lety. Zpùsob výroby objevili buddhistiètí mnii.
Dnes je známo i v západním svìtì. Tofu je vlastnì tvaroh, který
se vyrábí rozemletím uvaøených
sójových bobù na sójové mléko,
které se pak sráí nerostným syøidlem (síranem vápenatým).
Tofu se vyrábí rùznými zpùsoby. Mùe
být mìkké  japonský styl, nebo tvrdé 
èínský styl.
Mìkké tofu se hodí pro výrobu zálivek,
omáèek, zmrzlin a koláèù. Pevné tofu mùeme nakládat, opékat na oleji, grilovat,
udit, péct. Pøírodní tofu má neutrální chu
a lze je upravovat rùznými zpùsoby. Pro
svoji variabilnost a snadnost zpracování
patøí tofu mezi velmi oblíbené potraviny.
Mùete je zakoupit v prodejnách zdravé
výivy nebo v supermarketech.
Èerstvé tofu voní a má krásný bílý
vzhled. Pøi koupi tofu si vdy pøekontrolujte dobu spotøeby. Tofu skladujte v lednici, nejlépe v èerstvé studené vodì. Vodu
dennì vymìòujte a tofu spotøebujte maximálnì do tøí dnù.
Tofu lze krájet na nudlièky, kostky,
strouhat, drobit nebo mixovat. Pøed smaením je vhodné plátky tofu poloit na ubrousek a zatíit. Zbaví se tak pøebyteèné
vody. Pokud potøebujeme tofu mìkké, napø. na krémy èi pomazánky, vloíme je na
10 minut do vaøící vody. Tofu lze i usuit.
Po namoèení získá opìt pùvodní tvar.
Toto zpracování je výhodné zejména na
cesty. Ve zdravých výivách lze koupit i instantní polévky se sueným tofu.
Tofu je velmi výivnou potravinou. Má
vysoký obsah plnohodnotných bílkovin,
málo sacharidù a vysoký obsah nenasycených mastných kyselin. Tofu neobsahuje
cholesterol.
Tofu je lehce stravitelné, hodí se i pro
citlivìjí aludek. Lze je doporuèit i pro dìti (tofu jim mùete rozmixovat s jejich oblíbenou zeleninou nebo ovocem). Je to také potravina vhodná pro eny - jako prevence proti rakovinì prsu a osteoporóze
èi pøi problémech menopauzy. Obsahem
lecitinu sniuje cholesterol a zlepuje funkci mozku.
120 g tofu obsahuje: 86 kcal, 9,4 g bílkovin, 5 g tuku, 2,9 g sacharidù, 10 g
vlákniny, 154 mg vápníku, 151 mg eleza, 8 mg sodíku, 50 mg draslíku, fosfor,
vitamíny øady B a vitamín E.
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DOMÁCÍ VÝROBA TOFU
2 1/2 l sójových bobù, 1/4 l vinného (jableèného) octa nebo citrónové ávy
Sójové boby namoèíme na 8-10 hodin
do studené vody a dáme do lednice, protoe v teplé místnosti by mohly zkvasit.
Pak vodu vylijeme, pøidáme èistou vodu
a sóju rozmixujeme na kai. Tu rozøedíme
na hustotu mléka (3 l vody na 1 l sóji) a
za stálého míchání vaøíme na mírném plameni 15-20 minut. Odstraòujeme vzniklou pìnu. Potom sójové mléko scedíme
pøes plátno. Tím získáme èisté sójové
mléko a sójovou okaru. Ta se hodí do pomazánek, karbanátkù, náplní buchet èi
kaí.
Do teplého mléka opatrnì pøidáme
sráedlo - ocet, citrónovou ávu nebo sùl
nigari. Necháme sráet asi 2 hodiny, potom sraeninu pøecedíme pøes bavlnìné
plátno a necháme odkapat syrovátku. Pak
plátno pevnì sváeme do uzlíku a zatííme. Po vykapání syrovátky získáme tofu.
Necháme-li ho dlouho zatíené, získáme
tvrdé tofu.
ZÁLIVKY A MAJONÉZY
Tento druh zálivek se pouívá na smaenou zeleninu, japonské sushi rolky, tìstoviny, peèivo nebo saláty. Tofu pøi mixování rozøeïte vodou dle chuti.
OØECHOVÁ MAJONÉZA
- rozmixujeme: 250 g tofu, 2 pl olivového oleje, 2 èl sladìnky, 3 pl citrónové
ávy, 1/2 èl soli, voda
- pøidáme: nasekané vlaské oøechy,
nakrájené èerné olivy
ALOTKOVÁ OMÁÈKA
- rozmixujeme: 450 g tofu, 5 pl oleje,
1 pl jableèného octa, 1 pl sójové omáèky,
1/2 èl sueného èesneku

- pøidáme: 1/2 l jemnì nakrájené alotky
HONOLULU DIP
- rozmixujeme: 1 1/3 l tofu, 5 pl rajského protlaku, 1/4 l umeocta, 1/4 l oleje, 4 èl sójové omáèky, 2 èl araídového
másla, 1 èl medu, 1/2 èl hoøèice, 1/2 èl
køenu, mùeme dochutit zázvorem, èesnekem, skoøicí
JEMNÁ MANDLOVÁ MAJONÉZA
- rozmixujeme: 250 g tofu, 3 pl citrónové ávy, 2 pl oleje, 2 èl sladìnky, 1/2
èl soli
- pøidáme: 1/4 l nasekaných oloupaných mandlí
KARI OMÁÈKA
- rozmixujeme:
250 g tofu, 1/4 l oleje, 2 pl umeocta,
1/2 èl soli, 1 èl kari, 1/2 èl sladìnky, 1/2
èl sueného èesneku
ÈESNEKOVÁ MAJONÉZA
- rozmixujeme: 250 g tofu, 5 pl oleje,
2 pl citrónové ávy, 1 pl sladìnky, 3/4 èl
soli, 3 strouky èesneku
- pøidáme: 1 nasekaný strouek èesneku
PETRELOVÁ ZÁLIVKA
- rozmixujeme: 450 g tofu, 2-4 pl oleje, 2 pl umeocta
- pøidáme: 1/2 l èerstvé jemnì nasekané petrelové natì, 1 ks malé èervené
cibulky
HRÁKOVÁ OMÁÈKA
- rozmixujeme: 1 ks tofu, 2 pl oleje,
1 èl sójové omáèky, 1 dl vody, 1 pl umeocta, osmaenou cibuli na oleji
- pøidáme: 1 l zeleného uvaøeného
hráku
Kateøina Kukosová

PETREL: PRO KRVETVORBU
Petrel pìstovali u staøí Øímané. Pochází z vyích poloh
Støedomoøí, kde dosud planì roste. Váil si jí napø. císaø Karel
Veliký, který ji doporuèoval k pìstování.

recepty pro zdraví

Od 16. století se rozliují koøenové a naové typy. Petrel má podobné nároky na
pùdu jako mrkev, vyaduje hluboké, humózní pùdy s dostatkem vápníku. Má ráda slunce a v období sucha potøebuje zalévat. Vyséváme ji brzy na jaøe, jednotíme ji na vzdálenost 8-12 cm. Sklízí se na podzim, ale vydrí na záhonu i do jara.
Koøen petrele má vysoký obsah vitamínu C, draslíku, vápníku, síry a fosforu.
Obsahuje silici s moèopudným úèinkem.
Podporuje krvetvorbu, zlepuje krevní obìh,
doporuèuje se pøi revmatismu, vysokém krevním tlaku, pøi onemocnìní jater, ledvin a luèníku. Suený koøen je souèástí èajù uívaných
pøi ledvinových kolikách a kamenech. Na tritích se èasto zamìòuje s pastinákem,
který má vìtí lutavý koøen a sladí chu.
Koøen petrele uíváme do polévek,
smìsí koøenových zelenin, svíèkové, omáèek, pøíloh a salátù.

INDICKÉ SMAENKY
2 ks petrele, 3 ks mrkve, 2 pl nasekaných oøechù, sùl, 4 pl mouky, 5 pl
vody, koøení (kari, tandor masala, øímský kmín)
Petrel a mrkev jemnì nastrouháme, pøidáme ostatní ingredience. Vytvoøíme husté tìsto, které nabíráme lící a smaíme na oleji. Hodí se k tomu
okurkový salát se sojovou smetanou a èesnekem.

OMÁÈKA Z PETRELE
8 ks koøene petrele, 1 pl sezamového oleje, libeèek, solèanka
Petrel oloupeme, nakrájíme na kousky, pøidáme libeèek, solèanku, olej
a vaøíme v 1 litru vody 20 minut. Uvaøenou petrel rozmixujeme na hladko.
Podle potøeby pøidáme a mouku na zahutìní a krátce povaøíme. Servírujeme
s jáhlovými noky nebo celozrnným knedlíkem.

MISO POLÉVKA

cibule, mrkev, kadeøávek, petrel, 1 pl pasty miso, umeocet, tymián, vlasové nudle, fazolová pomazánka Sunfood
Nakrájenou zeleninu, tymián a umeocet dáme do vaøící vody. Vaøíme 10
minut. Pøidáme rýové nudle, pomazánku a miso. Necháme pøejít varem. Zdobíme zelenou natí. q
kuk

KLUBY ZDRAVÍ
Kluby zdraví pùsobily v minulém roce
asi na tøiceti místech Èeské republiky.
Zájemci o zdravý ivotní styl se scházeli
v následujících místech: Beroun, Kladno,
Praha Krè, Praha Londýnská, Praha
Country Life, Karviná, Písek, Kopøivnice,
Svoboda n. Úpou, Lipník n. Beèvou, Hodonín, Kromìøí, Frentát p. Radhotìm,
Jièín, Vojkovice, Rakovník, Telè, Pøíbram,
Èeské Budìjovice, Pelhøimov, Brno - Olomoucká, Veselí na Moravì, Bøeclav, Vse-

tín, Zlín, Frýdek-Místek, Tøinec, Jihlava,
Znojmo, Kyjov, Ostrava Svinov, Ostrava
jih, Trutnov.
Plán èinnosti na rok 2003 najdete koncem ledna na internetových stránkách
www.klubyzdravi.cz. K veøejnosti se informace o existenci KZ dostává i prostøednictvím letákù vytitìných (díky Centru ivot a zdraví) v nákladu 100 tisíc kusù.
Kluby zdraví jsou zamìøeny na prevenci hledání ivotních hodnot, Vznik dalích
mùete podpoøit i Vy - napite nám! ru

www.klubyzdravi.cz

KLUB ZDRAVÍ
COUNTRY LIFE
Milí pøátelé,
dovolujeme si vás pozvat na dalí setkání Klubu zdraví Country Life, která
budou probíhat na dvou místech.
V restauraci Melantrichova pokraèují pod taktovkou Zdeòka Zídka, vedoucího restaurace Country Life, a
Daniely Cahlové, absolventky védského institutu Lia, setkávání pod hlavièkou Kurz zdravého vaøení. Bude
se tentokrát jednat o vzorová menu,
na kadém setkání se tedy úèastníci
mohou tìit na to, e se dozvìdí nové
recepty kompletního zdravého menu
(pøedkrm, polévka, hlavní jídlo, dezert). Vstupné dobrovolné.
V provozovnì Jungmannova bude
probíhat pod vedením ing. Roberta
iky, éfredaktora Pramenù zdraví,
Kurz hubnutí a zdravého ivotního
stylu. Jedná se o cyklus esti setkání,
zájemci se mohou hlásit na telefonním
èísle 224-316-406 anebo pøímo pøed
prvním setkáním 29. ledna v provozovnì Country Life Jungmannova.
Poplatek za celý kurz ve výi 600,- Kè
je mono uhradit sloenkou, kterou
Vám na vyádání zaleme, anebo pøímo na místì pøed prvním setkáním
29. ledna v 18.30 hodin. Upozoròujeme, e maximální poèet úèastníkù
kurzu je 20 osob, pøihlate se proto
radìji døíve.
giro
KURZ ZDRAVÉHO VAØENÍ
22. ledna
5. února
19. února
5. bøezna
19. bøezna

Zdravé menu I.
Zdravé menu II.
Zdravé menu III.
Zdravé menu IV.
Zdravé menu V.

CL, Melantrichova 15, Praha 1
VDY VE STØEDU V 18 HODIN
KURZ HUBNUTÍ (cena: 600,-)
29. ledna
12. února
26. února
12. bøezna
26. bøezna
9. dubna

Desatero hubnutí
Vliv povahy
na hubnutí
Výiva a hubnutí
Jak mìnit své zvyky
Jak si udret
vìèné mládí
Duevní zdraví
a hubnutí

CL, Jungmannova 1, Praha 1
VDY STØEDA V 18,45 HODIN
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UÈÍME SE
ÍT ZDRAVÌ
Ne kadý si uvìdomuje, jaký
prospìch pøináí uití prostých
pøírodních léèebných prostøedkù, podøizení se jednoduchým
zákonitostem zdravého ivotního stylu.
Stovky úèastníkù týdenních rekondièních
a výukových pobytù NEWSTART si to ji
vyzkoueli, mnozí se na místo èinu vìrnì vracejí. Mezi dalí spokojené hosty mùete v tomto roce patøit i Vy!
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 tlakem 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 pøi-

tom 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) 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 významnému zmenení rizika civilizaèních
chorob mùe bìhem nìkolika dní dojít.
Letos: Jizerské hory a Beskydy
Chcete-li se zúèastnit nìkterého z naich pobytù v tomto roce, mùete ji dnes
vyplnit a zaslat níe uvedenou pøihláku
(pøípadnì faxovat, mailovat nebo zavolat).
Jarní, letní a podzimní pobyt se budou o-

NEWSTART 03
pìt konat v oblíbeném a osvìdèeném hotelu Maxov v Jizerských horách, novinkou
je kvìtnový pobyt na horské chatì Dùm
sv. Josefa na Gruni (katastr obce Staré
Hamry) uprostøed lesù na høebeni moravskoslezských Beskyd.
Cena týdenního pobytu v hotelu
Maxov (zahrnuje ve výe zmínìné  kromì dopravy): 3 550,-. V Beskydech je cena 2 650,- (prostí ubytování), 2 950,(komfortnìjí ubytování). Dìti výrazné slevy, do tøí let zdarma.
Dalí informace 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: 224-316-406
email: prameny.zdravi@countrylife.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 3
Jarní:
Kvìtnový:
Letní:
Podzimní:

30.3.-6.4. 2003
18.-25.5. 2003
13.-20.7. 2003
12.-19.10. 2003

q
q
q
q

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. 224-316-406, email: prameny.zdravi@countrylife.cz
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OVOCNÉ RADOVÁNKY
Ananasové plantáe najdeme ve vech tropických oblastech zemìkoule.
Dobøe uzrálý ananas má zelené listy, lutohnìdou barvu a intenzivní sladkou
vùni. Plod je velmi chutný, obsahuje hodnì vitamínu B-1 a enzymu bromelinu,
který se podílí na trávení bílkovin (bromelin se pouívá ve farmaceutickém prùmyslu jako sloka pøípravkù pro pacienty, kteøí mají s trávením bílkovin problémy). Prokázalo se, e bromelin rozpoutí krevní sraeniny. Dá se tedy vyuít i proti trombóze a pøi léèení srdeèních onemocnìních, konzervováním se vak nièí.
Ananas je i zdrojem vitamínu C.

Ananasový koláè
Náplò: 3 l suených vestek, 3 l nakrájeného ananasu, 3/4 l vody, vanilka
vestky pøedem namoèíme. Pøidáme ananas a 15 minut vaøíme.

Tìsto: 1,5 l celozrnné mouky, 1,5 l jemných ovesných vloèek, 3/4
l oleje, 1/2 l kokosu, 1/2 l sekaných oøechù, 1/2 l vody
Z uvedených surovin vypracujeme tìsto. Polovinu tìsta dáme na vymazaný
plech. Rozprostøeme náplò a pøikryjeme ji druhou polovinou tìsta. Peèeme 30
minut pøi 200 C.
o

Ananasový pohár
1 ks ananasu, 1 litr jableèného motu, 6 èl agaru, mandle, kukuøièné lupínky
Ananas nakrájíme na kostky a dáme do pohárù. Pøidáme mandle a kukuøièné
lupínky. Mot uvedeme do varu a rozpustíme v nìm agar. Zalijeme jím poháry.

Ovocný salát
jablka, banány, hruky, ananas, rozinky, ananasová áva
Ovoce nakrájíme na kousky, zalijeme ávou a necháme vychladit.

Tropico limonáda
6 ks pomeranèù, 1 litr ananasové ávy, minerálka
ávu z pomeranèù smícháme s ananasovou ávou. Pøilijeme vychlazenou minerálku a podáváme.
Dobrou chu pøeje Kateøina Kukosová

OTEVØENO

V

COUNTRY

LIFE

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

PØÍRODNÍ
LÉKÁRNA
Studená
lázeò paí
Studená lázeò paí je uklidòujícím prostøedkem pro celý kardiovaskulární
systém. Pùsobením studené vody se
zúí cévy a tím i pøítok krve. Kdy
chlad pøetrvává, vznikne v dané oblasti teplotní deficit, krevní cévy se rozíøí a následuje pøekrvení této oblasti.
Studená lázeò paí úèinkuje výbornì proti bolestem hlavy, pøi závratích,
pøi léèení dunosti, pøi nervových a srdeèních potíích i mdlobách. Dokáe
zbavit pocitu píchání v srdeèní krajinì,
pocitu svírání, úzkosti, strachu i buení
srdce. Velmi rychle osvìí a uklidní zejména po velkém fyzickém vypìtí.
Studenou lázeò paí provádíme
v lavoru èi v umyvadle, do kterého ponoøíme pae a po nadloktí. Teplota
vody má být maximálnì 15 C.
Pozor! Voda z vodovodu bývá obvykle pøíli teplá, je proto vhodné ji ochladit ledem nebo vychladit dbán vody v lednièce (pro jistotu teplotu vody
zkontrolujte teplomìrem).
Doba trvání láznì se mùe pohybovat v rozpìtí od deseti vteøin a po tøi
minuty, ne vak déle. Nebo do toho okamiku, kdy ucítíte reakci - intenzivní
pocit chladu, pøípadnì tepla.
Ve vodì nezapomínáme stále hýbat
prsty. Po skonèení koupele ruce dùkladnì osuíme a lázeò neopakujeme
døíve ne za dvì hodiny.
Tato lázeò vás zaruèenì osvìí a
probudí k ivotu. q
o
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VELMI OSTRÁ
A PRONIKAVÁ BOLEST...
Pacient si stìuje lékaøi: Pane doktore, tøetí mi hlava. Je to
pøíerná bolest a ani na chvilku nepoleví. Nemohl byste mi na
to nìco pøedepsat?

k zamylení

OP

Samozøejmì, ujistí ho doktor. Ale nejdøív bych vám
chtìl poloit nìkolik otázek. Buïte prosím upøímný.
Pijete hodnì?
Jestli piju? spustí pacient rozhorlenì. Ani nápad.
V ivotì jsem se alkoholu ani nedotkl. Vdy je to metla lidstva!
Kouøíte?
Nikdy jsem nemìl cigaretu v ústech. Kouøení
je odporný zlozvyk.
Je mi to dost trapné se vás ptát na nìco takového, ale ... víte sám, e jsou i takoví mui.
Nebìháte po nocích za enskými?
Oveme ne. Za koho mì máte?! Kadý veèer
uléhám nejpozdìji v deset.
Øeknìte mi jetì, nevzdává se doktor, ta bolest v hlavì, na kterou jste si mi stìoval, není náhodou taková ostrá a pronikavá?
Ano, pøisvìdèí hned pacient. Pøesnì. Je to
velmi ostrá a pronikavá bolest.
Tak u jsem doma, pøíteli. Moc utaená svatozáø. Trochu ji uvolníme a
bude zase dobøe. q

Z knihy Modlitba áby (1. díl),
jejím autorem je Anthony de Mello, SJ.
Pøeloila Marcela Foltová. Vydalo nakladatelství Cesta.

Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého ivotního stylu
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Prosím o zasílání na následující adresu:

U páté baterie 26
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Za zdravím do pøírody  a do Country Life!
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