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REKLAMACE
ZDRAVÍ
Byla nebyla jedna krásná zemì.
V té zemi vak lidé padali ze strmého útesu. Padali a padali a zraòovali se, nìkdy i velmi vánì,
mnozí umírali.
Systém lékaøské péèe v zemi reagoval na
situaci tím, e u paty útesu rozmisoval ty
nejmodernìjí sanitky. Lidé, kteøí se z útesu zøítili, byli brisknì pøeváeni do nemocnic vybavených výstøelky poslední techniky. ádná suma není pøíli velká, kdy je
v sázce lidský ivot.
Nìkteré lidi posléze napadlo, e lepí
moností by zøejmì bylo postavit nahoøe
na útesu ochranné hrazení. Kdy vak tuto mylenku veøejnì vyjádøili, setkali se
s nezájmem. Tomuto øeení nebyli, zcela
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pochopitelnì, v první øadì pøíli naklonìni výrobci (ani øidièi) sofistikovaných ambulancí, a ovem ani ti, kteøí dosáhli v nìkteré oblasti poskytování zdravotnických
slueb postavení nebo reputace  èi kterým se prostì stala zdrojem obivy.
Lékaøské autority trpìlivì vysvìtlovaly,

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

e problém je mnohem sloitìjí, ne si lidé uvìdomují. I kdy se toti postavení
plotu mùe zdát být zajímavou mylenkou,
ve skuteènosti není vùbec praktické. Lidské zdraví je pøíli cennou hodnotou, ne
aby se ponechávalo v rukou lidem, kteøí
nejsou odborníci. Nechejte to na nás, uvádìli tito zdatní zdravotní profesionálové,
s dostatkem finanèních prostøedkù a rozvojem genetického inenýrství budeme brzo schopni vyprodukovat takové jedince,
kteøí pád pøeijí  a dokonce bez zranìní.

NEOPOUTÌJTE NÁS,
U JSME SKORO U CÍLE!
ádné ploty se tedy nestavìly. Jak èasu
pøibývalo, národ zjioval, e nemocnice a
jejich lékaøské vybavení pohlcují stále vìtí
mnoství finanèních prostøedkù  a nakonec zemì utrácela za lékaøské sluby mnohem více penìz ne kdykoliv v historii.
Èím více lidí z útesu padalo a èím více
rostl pocit naléhavosti, tím vìtí díl národního rozpoètu byl vléván do heroického
úsilí nalézt lék  který by mohl být podáván padlým a pøeivím neastníkùm.
Kdy nìkteøí vìèní brblalové poukazovali
na to, jak neplodné dosud vynaloené úsilí bylo, èi si dokonce dovolili zpochybòovat, zda se vùbec kdy podaøí objevit úèinný lék, výzkum odpovìdìl masivní kampaní ve sdìlovacích prostøedcích ukazující
mue v bílých plátích, jak drí polámaná
tìla dìtí a prosí: Neopoutìjte nás, u
jsme skoro u cíle.
Èlenové nìkolika rodin, které ztratily
své drahé, se pokusili vztyèit na vrcholu
útesu varovné oznaèení  byli zatèeni pro
vstup na cizí pozemek bez povolení. Kdy
nìkteøí z osvícených lékaøù zaèali doporuèovat, aby autority na poli zdravotní péèe
veøejnì varovaly obèany pøed padáním
z útesù, byli pøedstaviteli mocných prùmyslových odvìtví oznaèeni za samozvané
zdravotní policajty. Dolo k zuøivému
støetu  a nakonec, po mnoha jednáních
a mnoha kompromisech, vydal lékaøský
stav následující varování: Komukoliv, kdo
si pøi pøedelých pádech zlomil obì ruce
a nohy, se doporuèuje, aby si pøi následujícím pádu dával maximální pozor!
Nu ovem, není to pravda, jedná se
o vymylený pøíbìh.

PROBUÏME SE
Z MÝTU O ZDRAVOTNICTVÍ
Jako vìtina lidí v naí spoleènosti, i já
jsem vyrùstal pod vlivem panujícího mýtu
o zdravotnictví. Vyrùstal jsem v pevné dùvìøe v to, e zárukou (a nakonec i zdrojem) zdraví je lékaø, lékárna, pøípadnì
nemocnice.
Nikdy by mne nenapadlo, e nemoc
mùe být nositelem urèitého poselství
anebo e zkuenosti, které èiníme s vlastním tìlem, a to jak dobré, tak ty ménì
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dobré, mohou být vítaným zdrojem poznání sama sebe. Netuil jsem, e je moné vytvoøit si takový ivotní styl, jeho dùsledkem je záøící zdraví  a to tìla, mysli
i ducha. Nechápal jsem, e to, co se svým
tìlem dìlám, i to, co do nìj vkládám (tedy
moje kadodenní volby), tak silnì ovlivòuje kvalitu mého ivota. A u vùbec by mne
nikdy nenapadlo, e zdroj opravdového
uzdravení mùe leet takøka na dosah
mé ruky.
Bìhem let jsem si vak zaèal uvìdomovat, e i kdy lékaøi (a moderní zdravotnická technika) mohou hrát v péèi o zdraví
dùleitou roli, nejsou majiteli patentu na
zdraví.
Kdy se to vezme kolem a kolem, faktory, jako je jídlo, které jíme, zda a jak
jsme fyzicky aktivní, zpùsob, jakým vyjadøujeme své pocity, postoje, které zastáváme, a kvalita ivotního prostøedí, ve kterém ijeme, jsou pro udrení naeho
zdraví mnohem dùleitìjí ne i ta nejposlednìjí zdravotní technika. Bylo to osvobozující, kdy jsem si zaèal uvìdomovat,
e zdraví je dùsledkem ivota v harmonii
se sebou samým, s pøírodou, s druhými
lidmi, s Bohem...

Mýtus o zdravotnictví
vedl v naí spoleènosti
k dùrazu na intervenci
namísto na prevenci 
výsledkem je zdravotní
krize, která dnes
nabývá doslova
epidemických rozmìrù.
Jak lékaøi, tak
pacienti souèasnì cítí,
e ztrácejí svoji
osobnost a jsou do
znaèné míry vyuíváni.
cítí (zejména v západních zemích), e ztrácejí svoji osobnost a e jsou do znaèné míry vyuíváni  a kvalita jejich ivota se
sniuje.
Kdy porovnáme americký New York
a èínské mìsto angaj, zjistíme, e pøedpokládaná délka ivota pøi narození je

JAKO VÌTINA LIDÍ V NAÍ SPOLEÈNOSTI, I JÁ JSEM VYRÙSTAL POD VLIVEM PANUJÍCÍHO MÝTU O ZDRAVOTNICTVÍ. VYRÙSTAL JSEM V PEVNÉ
DÙVÌØE V TO, E ZÁRUKOU (A NAKONEC I ZDROJEM) ZDRAVÍ JE LÉKAØ,
LÉKÁRNA, PØÍPADNÌ NEMOCNICE.

INTERVENCE
MÍSTO PREVENCE
Mýtus o zdravotnictví vedl v naí spoleènosti k dùrazu na intervenci namísto na
prevenci  výsledkem je zdravotní krize,
která dnes nabývá doslova epidemických
rozmìrù. Jak lékaøi, tak pacienti souèasnì

v angaji 75,5 roku, zatímco v New
Yorku je to 73 rokù u bìlochù a 70 let
u lidí s jinou barvou pleti. angaj vak
utrácí v rozpoètu na zdravotnictví na osobu roènì pouhých 38 amerických dolarù,
zatímco v New Yorku je to 3 000 dolarù!
Obyvatelé angaje se pøitom tìí lepímu

KRIZE V LÉÈENÍ
Rostoucí mnoství lidí si uvìdomuje, e
nelze setrvávat v pozicích pasivních pozorovatelù a oèekávat, e v pøípadì zdravotních problémù pøinese zdravotnictví záchranu. Vnímáme, jak falená a znièující
je víra, e èím více penìz utratíme a èím
lepí techniku budeme mít, tím zdravìjími se staneme. Mnozí zaíváme, jak kodlivé a destruktivní mùe být, kdy vìøíme,
e odborníci na poli zdraví vìdí o naem
tìlu i ivotì více ne my sami.
Souèasná krize naeho zdravotnictví
nám pomáhá zpochybnit pøesvìdèení,
která jsme mnozí zastávali, a pøi tomto
procesu nás vede k pochopení, e existuje lepí a více naplòující zpùsob ivota.
Jsme si vìdomi toho, e na nae zdravotní problémy nemusí existovat lék a e je
nevyøeí operace  i e uívání pøedepsaných lékù nemusí být tím nejlepím zpùsobem, jak si ulevit od potíí. Uvìdomujeme si, e  nechceme-li být závislí na
systému, který je stále více draí a stále
ménì humánní  musíme najít jiné pøístupy, na které bychom se mohli spolehnout.

SYSTÉM NEMOCNIÈNÍ PÉÈE
Nìkdy mi pøipadá, e vlastnì nemáme
systém zdravotní péèe, spíe systém nemocnièní péèe. Lékaøi nás neuèí, jak máme ít  abychom dosáhli maximálního
zdraví a nejvyí kvality ivota. Namísto
toho nás uèí, jak zvnìjku manipulovat sebou samými, co je proces, který øadu
z nás zanechal zcela necitlivými vùèi signálùm, které nae tìlo soustavnì vysílá.
Nìkteøí jsme ji tak zcela mimo kontakt
s vlastním tìlem (a duí), e si neuvìdomujeme, kdy bychom mìli zaèít jíst (a kdy
s jedením pøestat), kdy bychom mìli cvièit
(a kdy si odpoèinout), kdy otevøít okno,
zhluboka se nadechnout, zmìnit polohu 
èi øíct druhému, e ho máme rád.
Nerozpoznáváme, kdy je tøeba, aby se
o nás nìkdo postaral. Mlèíme, kdy bychom mìli mluvit, a mluvíme, kdy bychom mìli mlèet. Mùeme ignorovat úna-

vu, hlad a pocity nepohody, a to a do bodu, kdy nám bude hrozit reálná zdravotní
újma. Mùeme pokraèovat v práci, vztazích a ivotním stylu, které nás doslova zabíjejí  a pøivírat oèi i ui, i kdy nae tìlo
stresem doslova køièí.
Mnozí z nás nevìdí, jak se o sebe postarat
co je tøeba dìlat, chceme-li si
udret dobré zdraví. Kdy jsem vyrùstal,
myslel jsem si, e zdravý jídelníèek sestává
ze stálé konzumace mých ètyø oblíbených
druhù zmrzliny, které ná rodinný velkopodnik produkoval. Nemìl jsem ani tuení,
e standardní západní strava, zaloená na
tuèných potravinách a mléèných výrobcích, strava, ve které skoro 40% kalorií pochází z cukru, vytváøí takové zdravotní problémy, které nedokáe vyøeit ani ta nejmodernìjí a nejdraí lékaøská technika.

NESTAÈÍ VYPNOUT POÁRNÍ
HLÁSIÈ, JE TØEBA ZAÈÍT HASIT
Protoe se nae zdravotnictví soustøedilo na intervenci a nikoliv na prevenci, rostoucí mnoství lidí trpí nekonèící øadou
tìlesných neduhù a potíí. Vìtina dospìlých lidí, a dokonce i mnoho dìtí, strádá
alergiemi, bolestmi hlavy, bolestmi zad,
nedostatkem energie, ztuhlostí kloubù, obtíemi trávicího a dýchacího traktu a problematickými emocionálními stavy, vèetnì
periodických depresí a pocitù úzkosti.
Vìtina z nás se tedy necítí zas a tak
bájeènì, ale povaujeme se za normální
 protoe lidem okolo nás se nedostává vitality obdobnì jako nám. Velcí prùmysloví giganti mezitím tyjí z naí závislosti na
potravinách, legálních (napø. nikotin, alkohol, kofein) i nelegálních drogách èi na
lécích (obecnì z naeho nezdravého ivotního stylu), které vedou ke stále rostoucí
poptávce po jejich slubách a výrobcích.
I kdy moderní medicína nespornì nabízí mnohé cenné hodnoty, musíme se
nauèit peèlivì si vybírat. Mnohé postupy
a mnohé léky  ponecháme-li stranou to,
e mají celou øadu nevítaných vedlejích
úèinkù  toti pouze potlaèují pøíznaky
a nìkdy dokonce zpùsobují, e nemoc nabírá nových a zákeønìjích forem. Nìkteré
léèebné postupy nejsou tak o nic prospìnìjí, ne je vypnutí poárního hlásièe bez
toho, e bychom zaèali hasit nastalý
poár.

POTLAÈOVÁNÍ PØÍZNAKÙ
Kdy nás tedy souèasná medicína obvykle uèí pouze potlaèovat pøíznaky, beze
snahy porozumìt skuteèným potøebám,
které se za tìmito pøíznaky skrývají (pohybovat se pouze po povrchu vìci), pøestáváme být ve styku se sebou samými. Své
tìlo ji nevnímáme jako zdroj sebepoznání, jako originálního prùvodce vlastním
zdravím, ale spíe jako záhadu, kterou
je tøeba nechat analyzovat a osvìtlit

I KDY MODERNÍ MEDICÍNA NESPORNÌ NABÍZÍ MNOHÉ CENNÉ
HODNOTY, MUSÍME SE NAUÈIT
PEÈLIVÌ SI VYBÍRAT. NÌKTERÉ LÉÈEBNÉ POSTUPY A MNOHÉ LÉKY
NEJSOU TOTI O NIC PROSPÌNÌJÍ, NE JE VYPNUTÍ POÁRNÍHO
HLÁSIÈE BEZ TOHO, E BYCHOM
ZAÈALI HASIT NASTALÝ POÁR.

odborníkem. Snadno se necháme zmást
a pøestáváme dùvìøovat sami sobì. Kdy
onemocníme, a pøíli èasto upadáme do
pasivity a bezmocnosti, stáváme se závislými (na lékaøích), jsme pouhými pozorovateli a nikoliv aktéry vlastního zdraví  a
ztrácíme tak spojení s ohromnými silami
regenerace a uzdravení, které v nás  díky
Bohu  jsou.
Po letech asistování u pacientù
s rakovinou poznamenal známý
chirurg a autor øady publikací dr.
Bernie Siegel, e lidé, kteøí tuto
nemoc obvykle pøeívají, jsou ti,
kteøí nepodlehnou pasivní roli pacienta. Dokázal odhadnout, e pacientovi se povede dobøe, kdy mu
o nìm sestra sdìlila: Tenhle vá
pacient je opravdu problematický,
nechce si sundat obleèení, nikdy
není na pokoji a pokadé se ptá,
proè mu bereme krev. Dr. Siegel
uvádí, e to vypadá jako vtip, ale
e zjistil stoprocentní korelaci mezi
negativním názorem vrchní sestry
na pacienta a tím, jak dlouho pacient bude pøeívat. G

mýty a omyly

zdraví, tamní prostøedky jsou toti smìrovány do prevence a základní zdravotní
péèe, starí lidé jsou zde vysoce respektováni  a hlavnì: místní obyvatelé a do nedávné doby odolávali stravì s vysokým
obsahem tuku a masa, tak typické pro západní státy.
Úporné soustøedìní naeho zdravotnictví na léky, operaèní zákroky a dalí vysoce technické intervence, a to na úkor levných preventivních opatøení, je snad nejvíce patrné pøi jeho naprostém selhávání
v ocenìní, jak dùleitou roli ve zdraví hraje strava. Prùmìrnému lékaøi se u nás dostane za celou dobu studia jenom pár hodin výivy  a McDonald's mezitím otevírá
své provozovny v nemocnicích!

Ukázka z nové knihy Johna Robbinse Reclaiming Our Health. John
Robbins, pùvodnì synek z milionáøské rodiny (jednoho z nejvìtích výrobcù zmrzlin v USA), je dnes pøedním ekologickým aktivistou, mj. zakladatelem nadace EarthSave.
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POHYB:
ELIXÍR MLÁDÍ
Chtìli byste si o pìt let prodlouit ivot? Studie uvádìjí, e takové prodlouení ivota pøinese
prostá investice tøiceti minut
dennì do pohybové aktivity.
Potvrdila by nám to i známá maratónská
bìkynì Hulda Crooksová, která jetì ve
svých 91 letech zdolala nejvyí horu Japonska Fujiyamu (3 766 m) a kadoroènì
vystupuje na nejvyí horu USA Mt.
Whitney (4 418 m). Chtìli byste mít takovou sílu, energii a odvahu jako tato staøièká paní? Jejím tajemstvím je pohyb! Pohyb
je oním elixírem mládí, který ji udruje stále vitální  a který mùe pomoci i vám zdolat nejednu horu, tøeba i ivotních problémù. Pohyb je dùleitý pro jasné mylení, hezkou postavu, dobré trávení  i pro
to, abychom se zkrátka cítili dobøe.
Lékaøi si dobøe uvìdomují, e pohyb léèí. Dostateèného mnoství pohybové aktivity se vak dostává pouze asi kadému
padesátému z nás! Pohybové nároky v zamìstnání vìtinou nestaèí, obtíný je i boj
proti sedavému ivotnímu stylu naí spoleènosti jako celku. Moderní doba toti
pomìrnì dùslednì odstraòuje pouívání
svalù  místo chùze jezdíme autem, namísto zdolání schodù jedeme výtahem,
prádlo pereme zmáèknutím knoflíku atd.
atp.  prostì na vechno máme nìjaký
ten pøístroj. Nauèili jsme se hledìt na pohyb jako na zátì, které je mono (a tøeba) se vyhnout. Snad jen cestu od televizoru k chladnièce a zpìt zvládáme vichni
brilantnì... Proto je tak dùleité vìdìt
o významu pohybu a také  pøedevím 
si pro nìj vyhradit ve svém ivotì pravidelné místo i èas.

JAKÝ JE PØÍNOS FYZICKÉ
AKTIVITY PRO NAE ZDRAVÍ?

newstart

V první øadì dochází ke zvýení
poètu krvinek. Jsme-li v pohybu,
produkuje kostní døeò daleko rychleji èervené krvinky, které jsou tak
dùleité pro pøenos kyslíku do kadé buòky lidského tìla. Také leukocyty, hlavní obranné buòky organismu, mohou likvidovat infekèní
zárodky, baktérie a viry v daleko
vìtím mnoství (pravidelným pohybem tedy trvale posilujeme imunitní systém).
Pøi pohybu dochází rovnì ke
zvýené produkci rùstového hormonu, který není dùleitý jenom v dìtství,
ale i v dospìlosti, kdy umoòuje produkci
èervených krvinek a podílí se na syntéze
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bílkovin. Zároveò vznikají nová nervová
spojení v mozku, a tak, spolu s hlubokým
spánkem, je pohyb zpùsobem, jak ovlivnit
i nai øídící mozkovou èinnost. Tøi mìsíce
pravidelné pohybové aktivity dokáí zdvojnásobit poèet mitochondrií (jakýchsi bunìèných elektráren) ve svalech, èím
dochází ke zvýenému svalovému výkonu.
Jsme-li trénovaní, máme více energie a
vyí výkonnost. A naopak: pouhé dva
dny neèinnosti staèí k poklesu svalové síly
o celých 10%. Diabetikùm umoòuje pohybová aktivita otevírat inzulínové receptory, které jsou vzhledem k pøemíøe tuku v jejich stravì èasto (více nebo ménì)
nefunkèní. Pohyb umoòuje glukóze, aby
efektivnìji vstupovala do bunìk, èím se
sniuje potøeba inzulínu.

PROTI STRACHU A DEPRESÍM
Pohybová aktivita pùsobí i na nai mysl: dochází k okyslièení mozku, zlepuje se
logické mylení, mìní se postoje a narùstá
vìdomí sebehodnoty. Nìkolik vìdcù nedávno zjistilo, e pohybem se v mozku
zvyuje aktivita alfa vln, které navozují stav
uvolnìní, odstraòují strach a deprese.
Doktor Lee S. Berk z Loma Linda University zjistil, e bìci i jiní sportovci mají na
rozdíl od lidí se sedavým zamìstnáním
zvýenou hladinu betaendorfinu, co je
pøirozený tìlesný opiát (látka tlumící bolest), který navozuje pocit dobré nálady
a zároveò sniuje krevní tlak, srdeèní tep
a prohlubuje dýchání, èím se výbornì
proèistí plíce.
Mezi dalí pozitivní pøínosy pohybu patøí pøedevím ztráta kodlivé nadváhy, dobrá kvalita spánku, vyrovnání krevního tlaku
(sníení vysokého a zvýení nízkého), zlepení krevního obìhu, posílení srdeèního
svalu (sníení klidového pulsu), usmìròování naí chuti, sníení hladiny cholesterolu
a krevních tukù (prospìné pro játra), zlepení èinnosti nìkterých láz (pohlavních,

Podobnì jako
kadodenní pohyb
posiluje nae svaly,
pozitivní pøístup
ke kadodenní
zátìi upevòuje
ná charakter.
podvìsku mozkového, títné lázy, slinivky
i nadledvinek), posílení trávení a metabolismu, odstranìní zácpy, ale i zlepení
vstøebávání vápníku do kostí (zvyování jejich pevnosti a prunosti a tím ochrana
pøed osteoporózou).

JAK BY MÌL VYPADAT DOBRÝ
POHYBOVÝ PROGRAM?
Pøedevím by vás mìl bavit, a to natolik, e budete ochotni vìnovat se mu kadý den. Výzkum toti ukázal, e pokud byli medici pøinuceni vìnovat se neoblíbené
pohybové aktivitì, hladina cholesterolu
u nich stoupala, mohli-li si vak vybrat svùj
oblíbený sport, docházelo k jasnému poklesu hladiny cholesterolu v krvi.
Proto to, co dìláte, dìlejte rádi. Zaènìte pomalu a dennì si troku pøidávejte.
Není moné bìhem dvou dní dohnat ve,
co jsme zanedbali celými roky pasivity.
Cílem není, aby nás po prvním cvièení
vechno bolelo tak, e toho rychle zase necháme. Nenute se do nároèných a drahých sportù, zvolte si radìji nìjaký jednoduchý druh pohybové aktivity (nebudete si
muset kupovat drahé vybavení). Urèete si
vhodnou dobu. Ve mìstech bývá nejèistí
vzduch ráno, nìkomu ale vyhovuje cvièení
spíe veèer, napø. po esté hodinì.
Nezapomeòte, e neexistuje patné poèasí, existuje jen nevhodné obleèení. Je pøece takový výbìr plátìnek, bund, èelenek

JAKÝ DRUH POHYBU
JE NEJLEPÍ?
Pohyb by mìl být hlavnì dostateènì intenzivní (abychom zvýili svùj tep témìø na
dvojnásobek), nemìlo by k nìmu docházet hned po jídle a nemìl by nás vystavovat riziku zranìní. Lepí ne nárazový pohyb je pro svaly pohyb plynulý. Máte-li
pøíli vysoký tlak, poraïte se napøed s lékaøem.
Asi nejbìnìjím (a souèasnì zøejmì
nejpøínosnìjím) druhem pohybu je chùze. (Mùeme vyuívat napø. cestu do práce nebo se vyhýbat výtahu!) Bìhem chùze
dochází k zapojení vìtiny svalù a tím i
k masái vnitøních orgánù (podobnì jako
pøi plavání); procházíme-li se pod irým
nebem, pøidávají se souèasnì léèivé úèinky sluneèního svìtla a èerstvého vzduchu.
Odborníci tvrdí, e pohyb venku je a
o deset procent prospìnìjí ne pohyb
uvnitø. Stejnì prospìná je také práce
venku, a u je to na zahradì, pøi stavbì
nebo jinde. Èlovìk nejene zapojí nejrùznìjí svaly, má i pøíjemný pocit z dobøe vykonané práce a z dosaeného výsledku
(co nìkdy u sportù chybí). Úèelnì se dá
vyuít i jízda na kole èi bìh.
Nezapomeòte na stretching (propínání
svalù), který by mìl po pohybové zátìi
následovat. Zahøátý sval je tøeba propnout
minimálnì na tøicet vteøin  dojde tak
k odstranìní únavy a napìtí a ke zvýení
prunosti. Pohyb je lékem i na nejrùznìjí
psychické potíe, zejména ve formì uiteèné práce odvádí pozornost od nás samých  jsme tak schopni reálnìjího pohledu na nae problémy.
Podobnì jako pravidelný pohyb posiluje
nae svaly, pozitivní pøístup ke kadodenní
zátìi upevòuje ná charakter. A tak, nevzdáme-li se v ivotních zkoukách, porostou také nae vnitøní svaly víry, nadìje,
odvahy, trpìlivosti, pokoje i radosti
G
Podle zahranièních pramenù
pøipravila Jana Koneèná

ZEPTEJTE
SE LÉKAØE
Na otázky zájemcù o zdravý ivotní styl odpovídá MUDr. Igor
Bukovský, odborník v oblasti výivy a prevence chorob, který se
pravidelnì zúèastòuje mezinárodních vìdeckých kongresù a
èasto vystupuje ve slovenském
rozhlase i v televizi.
Vìøíme, e jeho odpovìdi budou praktickým pøínosem pro zdraví i kuchyni nejedné ètenáøky (i nejednoho ètenáøe) èasopisu Prameny zdraví.
Je pravda, e obilniny a celozrnné výrobky jsou dobré pro diabetiky?
Ano. Obsahují pøedevím komplexní
sacharidy (kroby), které se do krve vstøebávají pomaleji ne stolní cukr. To zabrání prudkému vzestupu hladiny glukózy
v krvi a poskytne vyváenou energii na
delí èas.
Kromì toho, obilniny obsahují silné antioxidanty  fenolové kyseliny  potøebné
na ochranu cév pøed aterosklerózou, která je u diabetikù souèástí komplikací
cukrovky.
Mùj známý vynechává ze stravy
máslo a velmi si na tom zakládá.
Je to správné?
Je opodstatnìné omezit, popø. úplnì
vylouèit pøíjem másla, ale není správné si
na tom zakládat. Podle výzkumu nejvìtích kapacit o vlivu konzumace rùzných
tukù na zdraví èlovìka je poøadí vhodnosti tukù pro lidský organismus takovéto (od
nejlepích po nejhorí): za studena lisované rostlinné oleje, rafinované rostlinné
oleje, mìkké rostlinné margaríny, máslo,
tvrdé margaríny, sádlo, lùj.
Doporuèujete lehkou veèeøi, ale
mùj manel tìce pracuje deset
hodin dennì. Tak mi øeknìte, jak
by to potom vydrel?
Vrcholoví sportovci spotøebují víc energie ne tìce pracující lidé a pøesto jsou
mezi nimi mnozí, kteøí nejedí tìce stravitelné potraviny ivoèiného pùvodu: napøíklad Carl Lewis, Gunde Swan, nebo
bývalý kulturista Andreas Cahling (vítìz
Mr. International)  jsou vegetariáni. Tuk
spotøebuje v tìle více kyslíku ne sacharidy. Èlovìk, který spaluje tuky a pøitom
pracuje, má ménì kyslíku pro svaly, co
znamená rychlejí a vìtí únavu. Kdo chce
podat nejlepí výkon, jídává tìstoviny,
vloèky, rýi, lutìniny, ovoce, kukuøici,
oøechy
A jetì nìco: tìká veèeøe znamená

patný spánek a slabý odpoèinek. Ale èlovìk, který tìce fyzicky pracuje, potøebuje
vstávat odpoèatý. Mùete mi vìøit. Sedm
let jsem byl reprezentantem Èeskoslovenska v plavání a trénoval jsem 4-6 a hodin
dennì.
Dlouhá léta jsem trpìla zácpou
a potom jsem slyela, e je potøeba bílé peèivo nahradit celozrnným. Zkusila jsem to a opravdu to
funguje.
Udìlala jste rozhodnì dobøe a pomùete nejen støevùm, ale i kostem, srdci, prsníkùm, pankreatu a dalím orgánùm. Je
vak dùleité konzumovat skuteènì celozrnné nebo aspoò grahamové peèivo.
O tom ale rozhoduje struktura, ne barva!
Mnoho chlebù je jen zabarvených melasou, karamelem nebo jinými barvivy.
Tmavá barva není zárukou, e peèivo je
vyrobeno z rozemletých celých zrn. Jestli
se to dá, zjistìte si sloení (celozrnná mouka by mìla být na prvním místì v uvedeném seznamu surovin). A dùkladnì si prohlédnìte strukturu tìsta (mìly by být vidìt
slupky zrn).
Kdy a kolik tekutin bych mìl vypít?
Aspoò dva litry dennì, je-li intenzita
pocení normální. V letních dnech a pøi
zvýeném pocení je potøeba na kadý
ztracený kilogram hmotnosti doplnit jetì ètyøi álky tekutiny.
Jedinou tekutinou, kterou buòka
skuteènì potøebuje, je voda. Buòka nepotøebuje obarvenou, aromatizovanou a oslazenou vodu. Staèí
jí úplnì normální voda. Za tu vám
bude nejvdìènìjí. Není vhodné pít
tìsnì pøed jídlem, bìhem jídla a
tìsnì po jídle.
Take: Zaènìte den pùllitrem
vlané vody nalaèno. Nejdøíve za
pùl hodiny se vydatnì nasnídejte.
Aspoò dvì hodiny nebudete mít ízeò. Potom, bìhem dalích dvou
a tøech hodin do obìda vypijte
dalí dva poháry vody. Hodinu po
obìdì si pøipravte dalí dva a do
veèeøe up s nimi k buòkám!
Hodinu po veèeøi dokud jetì nejdete spát dalí dva a máte to za
sebou! Buòky se zaradují, ledvinové a luèové kameny nedostanou anci, bolesti
hlavy zmizí, dáte si pøirozenou støevní
sprchu a trávení nebude naruené.
Vhodné jsou i minerálky s obsahem sodíku pod 300 mg/l, bylinkové èaje a zøedìné ovocné ávy. G

výivná poradna

apod. Zkuste motivovat své pøátele nebo
èleny rodiny, aby se k vám pøipojili  pohyb vás bude více bavit a nevzdáte se.
Prospìné je dìlat si kadý den záznam
o délce cvièení a stanovovat si reálné cíle.
Bije-li nae srdce v klidu sedmdesátkrát
(èi vícekrát) za minutu, je to pro nì pøíli
velká zátì. Podaøí-li se nám pohybem nai klidovou tepovou frekvenci sníit na 60,
uetøíme 10 úderù za minutu, co èiní více ne 14 000 úderù za den (za rok pøes
pìt miliónù tepù). Srdce si více odpoèine
 a díky tomu mùe být srdeèní sval lépe
vyiven (k tomu toti dochází v intervalech
mezi stahy, a tak, jsme-li ve patné kondici, srdce musí pulsovat èastìji a koronární
cévy je nedostateènì vyivují). Dopøejme
srdci více odpoèinku, déle nám vydrí!

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 4/
PRO HUBNUTÍ
Èasto na svém problému s nadváhou doslova visíme  cítíme se
spoutáni a stresováni tím, jak se
neúspìnì pokouíme tento svùj
problém zvládnout.
Svoje stravovací zvyklosti se pokouíme
vystavìt èi pøestavìt v nekoneèném emocionálním kolotoèi, který nás enormnì vyèerpává  zatímco váha ukazuje jen minimální zlepení, anebo, co nás jetì více
zmalomyslní, se dokonce jazýèek vah vychyluje tím nesprávným smìrem.
Malomyslní, zahanbení a provinilí, tací
se mnohdy noøíme do hlubin beznadìje a
vzdáváme se dalího úsilí  doèasnì a nìkdy i navdy.
ZA SVÌTLEJÍMI ZÍTØKY...
PRINCIP È. 9
PØENESTE POZORNOST
OD VÁHY SMÌREM KE ZDRAVÍ
Nemusíte se vzdát veho jídla.
Role mysli, emocí a vùle je pøi zmìnì
zvykù a návykù neuvìøitelnì komplexní a
mocná. Pro vìtinu z nás je jídlo pøíjemnou zkueností  jíme rádi! Pro jiné není
vak jídlo pouze radostí, ale také urèitým
druhem závislosti. Nìkdy v prùbìhu svého
ivota jsme objevili, e jídlo nám poskytuje pocit, e máme vìci pod kontrolou, e
nae základní potøeby jsou ukojeny, i pøes
èasto chaotické a bolestivé prostøedí, ve
kterém jsme vyrùstali. Jídlo se stalo jednou ze zkueností, ze kterých jsme se
mohli nejvíce tìit. Není proto divu, e u
jen mylenka na to, e bychom zmìnili
svùj vztah k tomu, co je nám zdrojem takového potìení, vytváøí okamitý a dlouhodobý odpor. Jedním z dùvodù, proè se
nechceme vzdát tohoto zdroje radosti a
potìení (který je mimochodem nejvíce
po ruce), je tedy to, e jsme do svého jídla doslova zamilováni.
Z pozice psychologie se ukazuje, e
chceme-li ztratit na váze, mùe nám významnì pomoci, kdy dùraz pøeneseme
ze starosti o váhu na starost o zlepení
zdraví. Takovým zpùsobem neztrácíme
svého pøítele  jídlo, ale zaostøujeme
svoji mysl na to, aby se zabývala dalím
mocným pozitivním prvkem  zdravím.

ný) cholesterol by mìl být pod 3 mmol/L.
Co mùete udìlat, abyste sníili svùj
cholesterol? Vyhýbejte se masu, vajeèným
loutkùm a uívejte netuèné mléèné produkty. Tím se vypoøádáte s velkou èástí
svého problému s cholesterolem.
Mnohý z vás øekne: Co mám tedy jíst?
Vyzkouejte ovoce, obiloviny a zeleninu
pøipravované tím nejchutnìjím zpùsobem. Chcete-li sníit svùj cholesterol, postarejte se o to, aby vae strava obsahovala dostateèný zdroj rozpustné vlákniny.
Jejími nejlepími zdroji jsou oves, fazole,
jablka a jeèmen. Chcete-li sníit svoji hladinu cholesterolu, znamená to napø. dennì jeden álek ovesných vloèek (poèítáno
v suchém stavu). Pokud vak budete jíst
i fazole èi jablka, které obsahují rozpustnou vlákninu, nemusíte ovesných vloèek
jíst takové mnoství.
Pokuste se sníit
svoji hladinu triglyceridù
Triglyceridy by mìly být pod 170
mg/dl. Jak budete sniovat svoji váhu, bude se sniovat i vae hladina triglyceridù.
Ideální by bylo, kdyby vae triglyceridy
poklesly pod 100 mg/dl. Vyluète uívání
cukru v kombinaci se saturovanými tuky a
cholesterolem, jako napøíklad v kombinaci mléko-vejce-cukr (napø. zmrzliny nebo
øada krémù, pudinkù, mouèníkù). Vyluète
také konzumaci alkoholu. Pouívání potravin obsahujících rozpustnou vlákninu
pomáhá i pøi sniování hladiny triglyceridù. Pamatujte si, e cholesterol zúuje koronární cévy, ale triglyceridy (tuky), které
vykazují tendenci ke sráení krevních destièek, zvyují riziko sraenin, které ucpávají krevní cévy.

Snate se sníit
svou hladinu inzulínu
Bylo by pìkné, kdyby se hladina inzulínu v krvi dala mìøit nìjakým levným zpùsobem. Hyperinzulinémie (vysoká hladina
krevního inzulínu) je posledním rizikovým
faktorem aterosklerózy. Inzulín napomáhá
vzniku aterosklerózy. Lidé pøed vypuknutím cukrovky, diabetici na inzulínu, lidé
s vysokým krevním tlakem, ti vichni mají
sklon mít vysokou hladinu inzulínu v krvi.
Toto je faktor, který vechny tyto nemoci
sdruuje s problematikou infarktu. Obézní
jedinci mívají bìnì i vysokou hladinu inzulínu. Léky na vysoký krevní tlak (vechny s výjimkou captoprilu) mají tendenci
zvyovat hladinu inzulínu v krvi.
Neexistuje ádný lék, ádná tabletka,
které byste mohli vzít a sníit tak svoji hladinu inzulínu v krvi; mùete ale pøesto
udìlat øadu vìcí, abyste tuto hladinu sníili. Zaènìte se pohybovat a vyhýbejte se
cukru ve stravì. Obì tato opatøení pøispìjí ke sníení hladiny inzulínu ve vaí krvi
i ke sníení vaí nadváhy. Kromì toho pomáhá pøejít na dvì a tøi jídla dennì a pøestat popojídat mezi hlavními jídly. Pomùe
rovnì konzumování výrobkù z rostlinných bílkovin namísto výrobkù ze ivoèiných bílkovin. Pravidelný pohybový program je nezbytností, protoe zvyuje funkènost inzulínových receptorù. Sníení
váhy vai situaci rychle upraví.
Studie z nedávné doby ukazují, e pøi
stejné hladinì inzulínu v krvi mùe docházet a k desetinásobným rozdílùm v jeho
schopnosti sniovat hladinu krevního cukru. Øíká se tomu inzulínová anebo glukózová citlivost. Zdá se, e se jedná o dùlei-

Snate se sníit svoji hladinu
krevního cholesterolu
Jako pøíklad: Místo toho, abyste se
soustøedili na váhu, pøeneste svoji pozornost na snahu sníit svou hladinu krevního
cholesterolu. Víte, jaký máte cholesterol?
Mìl by být pod 4,5 mmol/L a LDL (pat-
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Z POZICE PSYCHOLOGIE SE UKAZUJE, E CHCEME-LI ZTRATIT NA VÁZE,
MÙE NÁM VÝZNAMNÌ POMOCI, KDY DÙRAZ PØENESEME ZE STAROSTI
O VÁHU NA STAROST O ZLEPENÍ ZDRAVÍ.

NEVZDÁVEJTE SE ...
PRINCIP È. 10
VYHÝBEJTE SE LÉKÙM
A REDUKÈNÍM DIETÁM
Dospìli jste na konec deseti zastavení
nad programem kontroly váhy. Pokud jste
se nerozhodli pøidat se do nìjaké skupiny,
zùstává to na vás. Pokud vás nìkdo bude
ve vaem snaení podporovat, zjistíte, e
je tak mnohem snazí ve svém snaení
o nový ivotní styl setrvat. Pokud budete
potøebovat podporu nebo vedení, neváhejte nás zavolat. Leíte nám na srdci!
V prùbìhu tohoto programu jste se nauèili nìkterým principùm zdravého ivotního stylu. ijte podle tìchto principù a
zakusíte stálé uspokojivé výsledky. Nezapomínejte chovat se k sobì i ke druhým
jemnì. Nìkteøí z nás jsou schopni udìlat
pomìrnì drastické zmìny okamitì. Jiným se daøí daleko lépe pøi zmìnách progresivních, malými krùèky postupují smìrem ke zdravìjímu já. A u vám vyhovuje cokoliv, puste se do toho s klidem a
pokojem  a dìkujte Bohu, e vám ukázal
lepí cestu, tu Jeho cestu.
Kadý zdravý program kontroly váhy
by mìl obsahovat následující tøi sloky:
- Výivu a vysvìtlení ideální stravy;
- motivaèní pøístup a snahu ovlivnit
chování;
- podpùrné skupiny, kde mùete zakouet sdílení, zodpovìdnost, péèi a povzbuzení (mohou být pro nìkoho snad tou
nejpøínosnìjí slokou programu);
- pohybový program.
O toto vechno jsme se chtìli s vámi
v rámci naeho programu kontroly váhy
rozdìlit.
Kdy vyrazíte na cestu, dùvìøujte kladnému výsledku. Vytvoøte si ve své mysli
jasný obrázek svého zdravìjího já a jednejte tak, aby se stal skuteèností. Nevzdávejte se, kdy zakusíte propad anebo kdy
se jazýèek na vahách bude odmítat pohnout ádaným smìrem. Nezávisle na
vnìjím vzezøení ve vás probíhá nìco krásného. Pomalu se to projeví na tom, jak
se budete cítit, ve vaem vzhledu i v pùsobení na okolí.

VAROVÁNÍ PØED LÉKY
A REDUKÈNÍMI DIETAMI
Rozhodnìte se, e se na své cestì ke
zdraví vyhnete lékùm a redukèním dietám.
I kdy vám moná (krátkodobì) mohou
pomoci sníit váhu, nepøispívají k trvalým
zmìnám ve prospìch zdravého ivotního
stylu. Vìtina z nás jednu nebo více takových diet vyzkouela, dlouho jsme vak
nevydreli a vrátili se ke svým starým návykùm. Po nìkolika takových pokusech

NEZAPOMÍNEJTE VÝKAT 1/
Lidé si èasto myslí, e tím, e vloí potravu do úst, konèí jejich
povinnosti, co se týèe výivy tìla, e celý proces trávení je cosi
automatického, nad èím nemají kontrolu a tím pádem je nemusí pøíli zajímat. To je ale omyl, celý proces trávení mùeme
velice významnì ovlivòovat.
Zázraèný proces trávení zaèíná v ústech, proto se dnes (a pøítì) budeme vìnovat
výkání. Ústa pøipravují potravu pro dalí zpracování tím, e ji mechanicky rozmìlní, ve slinách se rozpustí nìkteré její èásti a vyrovnává se teplota. výkání
usnadòuje a urychluje trávení. Pro správnou funkci úst je samozøejmì dùleitý dobrý stav chrupu. Nezapomínejte proto o nìj správnì peèovat.
Pohyby ústní dutiny zajiuje øada svalù. výkací
svaly, i kdy jsou malé, patøí mezi nejsilnìjí a
nejtrénovanìjí svaly na naem tìle. výkací
pohyby jsou automatické (jedná se o tzv. výkací reflex, který vychází z mozkového kmene).
Celulóza, která se nachází v zeleninì, musí
být dùkladnì rozruena výkáním, protoe tìlo
nedisponuje ádným enzymem, který by ji rozruil. Jestlie není dùkladnì rozvýkána, místo
toho, aby pomáhala pøi vymìování, hnilobnì
se rozkládá, zpùsobuje plynatost a nadýmání.
Stejnì tak houby, které mají velice silnou bunìènou stìnu, kterou nelze rozruit vaøením 
pouze mechanicky výkáním. (To mimochodem znamená, e houby se dají jíst
i syrové.)
Pøi výkání pomáhají sliny. Ty jsou tvoøeny ve slinných lázách a vyluèovány prùbìnì rychlostí asi 0,5 ml/min. Pokud pøijímáme potravu a výkáme,
mùe se tvorba slin zvýit a na 4-7ml/min. Nervy øídící vyluèování slin reagují na výkání, chemické sloení a konzistenci potravy. Za den se prùmìrnì
vytvoøí dva litry slin s neutrálním pH. Pøi nedostatku vody v tìle dochází k vysychání sliznice úst a hltanu, co se projevuje jako pocit íznì. Je proto dobré dodrovat pitný reim.
(pokraèování pøítì)

mýty a omyly

tìjí faktor ne aktuální hladina inzulínu
v krvi. Opatøení èi léèení jsou nicménì
stejná jako výe uvedená opatøení.

S vyuitím informací z Funkèní somatologie
(autoøi Michal Schreiber a kolektiv) pøipravuje Kateøina Kukosová

jsme si uvìdomili, e nae váha se sniuje,
ale pak opìt stoupá  a kadé dalí její
opìtovné sníení bylo obtínìjí.
Existuje dlouhá øada tìchto redukèních
diet. Je zøejmé, e mnozí vydìlávají na dùvìøivých spoluobèanech pìkné peníze.
Existují jednostranné diety, pøi kterých
mùete sníst tolik urèitých vybraných potravin, kolik budete chtít. (Brzy vás to pøestane bavit a tak jíte celkovì ménì.) Existují diety s vysokým obsahem bílkovin,
které pùsobí øadu zdravotních obtíí, nìkdy dokonce smrt. Existují tekuté diety,
které neobsahují ádnou vlákninu, která je
pro optimální fungování naeho tìla tak
dùleitá.
Pak je zde Stillmanova dieta a Atkinsova dieta, obì bohaté na bílkoviny a chudé na uhlohydráty. Vìtina tìchto dietních programù vás nikdy nenauèí, jak
máte správì jíst. Jsou to prostì jen dietní

kúry  a znaèná èást z nich pøedstavuje
hazardování s vlastním zdravím.
Pak jsou zde rùzné léky na sniování
váhy, které i pro vás mohou pøedstavovat
urèité pokuení. Pamatujte si, e vechny
tyto léky mají vedlejí úèinky. Urèité z nich
jsou skuteènì nebezpeèné, zpùsobily smrt
nìkterých lidí, jiné nejsou úèinné, není-li
jejich uití nezbytné kvùli urèitému specifickému zdravotnímu problému.
Tímto tedy ná program kontroly váhy
uzavíráme  soustøeïte se nikoliv na nemoc, ale na zdraví! G

S vyuitím materiálù od dr. Johna A.
Scharffenberga, MD, MPH, emeritního profesora výivy na Loma Linda
University, poradce Výboru pro výivu Generální konference CASD.
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BIOPOTRAVINY?
COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15
& Jungmannova 1, P-1

Vztah mezi konzumací
rybího masa a astmatem
Výsledky nové japonské studie ukazují,
e dìti, které jedí ryby více ne jednou
èi dvakrát týdnì, mají vyí riziko onemocnìní astmatem ne jejich vrstevníci,
kteøí konzumují ryby ménì èasto.
Vìdci zjiovali u 1 673 astmatických
japonských dìtí ve vìku od esti do patnácti let, jak èasto jedly ryby. Studie zahrnovala i kontrolní skupinu 22 000 dìtí, které astmatem netrpìly. Výskyt astmatu se zvyoval se zvyujícím se mnostvím zkonzumovaného rybího masa.
Není zatím známo, jaké faktory hrají
v tomto vztahu roli. Moná se jedná
o reakci na rybí olej, nebo hraje roli sùl
uívaná pøi pøípravì ryb, není vylouèené
ani to, e astmatici mají (kvùli nemoci)
obecnì tendenci jíst zdravìji (a nahrazovat tedy tmavé maso masem rybím).
Preventive Medicine 2002;34:221-225

WHO doporuèuje sníit
mnoství povolené soli
Vìdci z WHO (Svìtové zdravotnické organizace) odhadují, e veøejné edukaèní
programy plus legislativa sniující
mnoství povolené soli v potravinách,
spoleènì s vlastním úsilím jednotlivcù
o sníení tlaku a cholesterolu, by mohly
v budoucnosti významnì sníit výskyt
srdeènì-cévních onemocnìní na celém
svìtì, a to a o 50%.
The Lancet 2003;361:717-725

Extrémní vytrvalostní
výkony pokozují srdce?
Rakoutí vìdci zjistili, e nejménì ètvrtina ze 16 cyklistù, kteøí se úèastnili
Transalpského ultravytrvalostního závodu, vykazovala po závodì známky pokození srdeèního svalu.
Toto pokození  jeho známkou byly
zvýené hodnoty jedné bílkoviny srdeèního svalu  nebylo den po závodì ji patrné. I kdy význam zvýení hladiny této
bílkoviny není znám, podle vìdcù by se
ultravytrvalci nicménì mìli podrobovat
pravidelným testùm zkoumajícím, zda
u nich nedochází k srdeèní dysfunkci.
American Journal of Cardiology
2002;89:484-486
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NEJLEPÍ
PROTI ZÁCPÌ
Mnoho lidí se iví vysoce rafinovanou stravou, která obsahuje
pouze malá mnoství vlákniny.
Pijí nedostateèné mnoství tekutin a navíc zanedbávají pravidelné cvièení, co má za následek
pomalý pohyb stravy v zaívacím
traktu, který vede k zácpì.
Znaèné mnoství lidí pak hledá pomoc v uívání rùzných projímadel, za která utratí
doslova miliony. Úlevy je moné dosáhnout
mnoha zpùsoby. Existuje mnoství projímadel bylinného pùvodu. Jedním z nejpopulárnìjích je psyllium (jitrocel bleník).
Semena psyllia zvyují díky bohatému
obsahu vlákniny váhu stolice, èím udrují
ve stolici vodu. Nejbìnìjím projímadlem
v mnoha zemích je lék zvaný metamucil, který obsahuje právì psyllium.
Svìtová zdravotnická organizace
(WHO) doporuèuje psyllium k léèbì
chronické zácpy, a to právì proto,
e obnovuje trávicí funkce a podporuje dobré trávení. Uívání psyllia je
doporuèováno také v pøípadech, kdy
je tøeba dosáhnout mírného posunu
ve støevech, pøi hemeroidech, a dále
pacientùm, kteøí trpí trhlinami v oblasti øitního otvoru a enám bìhem
tìhotenství. Uívá se také (spoleènì
s peniènými otrubami) pøi léèbì podrádìného trávicího traktu.

sklenici vody nebo dusu. Nápoj je nutno
vypít pøedtím, ne tekutina zhoustne.
Psyllium je bezpeèným a úèinným projímadlem. Alergické reakce byly hláeny
pouze v ojedinìlých pøípadech. Souèástí
bezpeèného uívání je pøíjem dostateèného mnoství tekutin (asi jeden álek vody
na kadých 10 gramù práku psyllia)  pøíjem malého mnoství tekutin mùe zapøíèinit ucpání jícnu nebo støev.
Psyllium se vìtinou dobøe stravuje a to
bez problémù s nadýmáním. Bezpeèné je
i jeho dlouhodobé uívání. Nicménì se
nesmí uívat souèasnì (ve stejnou dobu)
s jinými léky: mohlo by dojít k jejich opodìnému vstøebávání a tedy ke zpoïování úèinku. Psyllium mùe rovnì ponìkud zpomalit proces vstøebávání minerálù
ze stravy.

NA SNIOVÁNÍ CHOLESTEROLU
Rozpustná vláknina nacházející se
v psylliu sniuje hladinu cholesterolu 
ovem pøi souèasné konzumaci jídel s nízkým obsahem tuku. Organizace FDA povolila v nedávné dobì v USA (u nás vyko-

CO JE PSYLLIUM?
Známe tøi druhy jitrocele, jeho
slupka obsahuje zralá, suchá semena. Jitrocel psyllium a jitrocel indica
jsou z komerèních dùvodù pìstovány
v severní Francii a panìlsku.
Jitrocel ovata, který je pùvodnì také
støedozemní rostlinou, se nyní hojnì
pìstuje i v Indii, Pákistánu a Iránu.
Psyllium se pìstuje rovnì v Arizonì.
Semena psyllia jsou oválná, o délce asi tøi milimetry, v jejich støedu se
nachází viditelná prohlubenina, take vzhledem trochu pøipomínají koòské ui. Semena jsou bohatá na polysacharidy, proto pøi styku s vodou
zvìtí svùj objem a desetinásobnì.
Je tak moné vyuívat jejich schopnosti vázat tekutiny a zvyovat viskozitu (lepkavost) obsahu v zaívacím
traktu. Psyllium úèinkuje proti prùjmu.

MNOHO LIDÍ SE IVÍ VYSOCE RAFINOVANOU STRAVOU, KTERÁ OBSAHUJE
POUZE MALÁ MNOSTVÍ VLÁKNINY.
PIJÍ NEDOSTATEÈNÉ MNOSTVÍ TEKUTIN A NAVÍC ZANEDBÁVAJÍ PRAVIDELNÉ CVIÈENÍ, CO MÁ ZA NÁSLEDEK POMALÝ POHYB STRAVY V ZAÍVACÍM
TRAKTU, KTERÝ VEDE K ZÁCPÌ.

BEZPEÈNÉ UÍVÁNÍ PSYLLIA
Bìnou denní dávkou jsou dvì vrchovaté lièky podrcených semen nebo jedna
lièka podrcené slupky rozmíchané ve

návají podobnou funkci Hygienické stanice, resp. Ministerstvo zdravotnictví) pøidávat psyllium do urèitých potravinových výrobkù s odùvodnìním, e vláknina psyllia
sniuje riziko srdeèních nemocí. Semena
psyllia rovnì obsahují mení mnoství

Bìnou denní
dávkou jsou
dvì vrchovaté
lièky podrcených
semen nebo jedna
lièka podrcené slupky
psyllia rozmíchané
ve sklenici vody.
urèitého fytosterolu, který je znám svojí
schopností sniovat cholesterol. Osobám
se zvýenou hladinou cholesterolu mùe
psyllium jeho hladinu sníit a o deset procent, a to ji pøi uívání 10 gramù práku
psyllia dennì.
Psyllium je moné uívat také jako
mouèku a souèást obilných výrobkù.
Uívání psyllia pøitom neovlivòuje hladinu
HDL cholesterolu nebo triglyceridù.

ÈÁSTEÈNÁ POMOC DIABETIKÙM
Vláknina psyllia je známá svojí schopností sniovat hladinu cukru v krvi.
(Rozpustná vláknina po jídle vìtinou øedí
insulin.) Diabetikùm II. typu z toho plyne
prospìch: mohou lépe kontrolovat svoji
hladinu cukru v krvi. Kdy diabetici tohoto typu (s nepøíli zvýenou hladinou cholesterolu v krvi) uívali 5 gramù psyllia
dennì, dolo u nich ke sníení hladiny
cukru v krvi o jedenáct a devatenáct procent a dále ke sníení hladiny LDL cholesterolu o tøináct procent  k tomu vemu
v prùbìhu pouhých osmi týdnù.

DLOUHODOBÉ ÚÈINKY
Uívání psyllia má dalí doprovodné
pozitivní úèinky: je doporuèováno i jako
potravinový doplnìk, který vede ke sniování váhy. Nedávno se pøilo na to, e
kdy ena tøi hodiny pøed jídlem zapije
dvacet gramù psyllia tøemi álky vody a po
jídle tuto proceduru zopakuje, výraznì to
posílí její pocit nasycenosti a uspokojení.
Pøi pravidelné konzumaci psyllia byl zaznamenán významný pokles spotøeby tukù a kalorií.
Dle jiného výzkumu provádìného na
pacientech trpících nadváhou (kterým byla nasazena redukèní dieta) se zjistilo, e
psyllium u nich zøetelnì sniovalo riziko
tvorby luèových kamenù.

ZÁVÌR
Psyllium mùeme povaovat za bezpeèný, dobøe stravitelný a prospìný potravinový doplnìk, který se vedle odstraòování problémù se zácpou podílí i na regulaci hladiny cukru a lipidù v krvi. G
Dr. Winston Craig, profesor výivy
na Andrews University, Michigan

SKLERÓZA
MULTIPLEX
Dobrou (a pro mnohé moná ponìkud pøekvapivou) zprávou je,
e dieta pøináí v terapii roztrouené sklerózy (dále jen RS) znaèný prospìch.
Dr. Roy Swank, který studoval dietní pøístup k RS po více ne ètyøicet let, ukázal,
e ve výcarsku, Dánsku a zvlátì v Norsku platilo, e èím více nasycených ivoèiných tukù lidé jedli, tím spíe onemocnìli RS.
V souladu s tímto poznáním pøevedl
svých více ne 150 pacientù s RS na dietu
s nízkým obsahem tukù  a peèlivì sledoval
jejich zdravotní stav po dobu 34 let. Jedná
se o nejvìtí známou dlouhodobou studii
terapie RS (52,53). Uvádíme pøehled výsledkù této dlouhodobé terapie RS dietou
s nízkým obsahem nasycených tukù.
Lidé, kteøí dodrovali dùslednì
dietu a kteøí mìli RS dobu kratí
ne dva roky:
V této skupinì bylo jedenáct pacientù,
kteøí mìli poèáteèní neurologické ohodnocení 1,0 (mírné onemocnìní) a kteøí
konzumovali v prùmìru 18 gramù tuku
dennì. Bìhem ètyøiatøiceti let sledování
dolo pouze k jednomu úmrtí (9%). Na
konci studie vykazovala skupina prùmìrné
neurologické ohodnocení pouhých 0,90!
To znamená, e lidé s mírnou a ranou RS
si pøi dùsledném dodrování dietního programu dr. Swanka zachovali své zdraví,
pohyblivost a hladinu aktivity bìhem celého dlouhého období více ne tøí desetiletí.
Lidé, kteøí dobøe dodrovali dietu, s mírným prùbìhem nemoci a
lehkým poèáteèním postiením:
Pacienti, kteøí uívali nejménì tuku (17
gramù tuku plus 16 gramù oleje dennì)
proívali 10-12 let bez jakéhokoliv zhorení stavu. Jetì po tøech desetiletích se
pøi této prosté a jednoduché dietì vìtina
z nich pohybovala bez koleèkové idle 
naivu bylo 79% z nich. Pouze 5% pacientù zemøelo na RS anebo na komplikace
s ní související. Ostatní úmrtí spadala do
kategorie standardních západních úmrtí
z jiných pøíèin (53).
Lidé, kteøí dobøe dodrovali dietu, s prùmìrným poèáteèním postiením:
U dvaceti pìti pacientù, kteøí v prùmìru v prùbìhu terapie konzumovali 15 gramù tuku a 18 gramù oleje dennì, se ukázalo mírné zhorení projevù a pøíznakù
RS. Jejich poèáteèní neurologické hodno-

cení (index pokození) èinilo v prùmìru
2,0 (kadý Swankùv stupeò odpovídá asi
dvìma bodùm na Kurtzkeho stupnici). Na
konci studie byly jejich prùmìrné hodnoty
3,6 (naivu bylo edesát procent pacientù). Ètyøi pìtiny vekerých úmrtí byly v nìjakém vztahu k RS.
Pacienti, kteøí dodrovali dietu,
s váným poèáteèním postiením:
Jednalo se o pacienty, kteøí trpìli roztrouenou sklerózou v prùmìru est let
pøed tím, ne zaèali s dietou. Jejich prùmìrný stupeò neurologického pokození
se zvýil (za tøi desetiletí) z 3,2 na 4,0. To
sice pøedstavovalo pro prùmìrného z nich
koleèkovou idli, 67 procent vech pacientù bylo vak naivu. Tøi z osmi úmrtí nebyly ve vztahu k RS.
Komentáø k závìrùm sledování pacientù, kteøí dodrovali dietu:
Peèlivé vyhodnocení dat shromádìných bìhem sledování trvajícího pøes tøi
desetiletí ukázalo, e u prùmìrného pacienta s RS dolo pøi stravì s nejniím obsahem tuku bìhem prvních deseti let trvání studie ke zlepení stavu. To je skuteènì
velmi povzbuzující výsledek!
Lidé, kteøí pøíli nedodrovali
dietu, s lehkým poèáteèním postiením:
Tito pacienti pouívali v prùmìru 36
gramù tuku plus 11 gramù oleje dennì.
Zaèaly se u nich rychle objevovat dalí
a dalí pøíznaky onemocnìní, take prùmìrný pacient byl na konci studie odkázán na koleèkovou idli èi na lùko  a naivu bylo jenom 17 procent z nich.
Osmdesát procent úmrtí bylo ve vztahu
k RS. (Jedná se tedy o ètyøikrát vyí úmrtnost ne u pacientù s lehkým poèáteèním postiením, kteøí dodrovali dietu!)
Lidé, kteøí pøíli nedodrovali
dietu a mìli prùmìrné poèáteèní
postiení:
Na konci studie ilo pouhých 24 procent z nich. Nemoc se íøila pomìrnì
rychle, take prùmìrný pacient byl na
konci studie odkázán na lùko nebo koleèkovou idli.
dokonèení na str. 15
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SYNDROM
VYHOØENÍ
Vstoupil jsem do bytu, hodil
jsem kabát pøes opìradlo idle,
potom jsem za sebou zavøel a
zamkl dveøe. Cestou do obývacího pokoje jsem vyvìsil telefon.
Poté, co jsem stáhl rolety, jsem
se zhroutil do pohodlného køesla
a zavøel jsem oèi.

ivotní styl

Kdy necháte hoøet oba konce svíèky tak
dlouho, jako jsem to udìlal já, plamen nakonec zhasne. V mém ivotì zavládla
temnota. Byl jsem duevnì, citovì, tìlesnì a duchovnì vyèerpaný.
Ve svém nevyváeném ivotì, v nìm
bylo pøíli mnoho práce a nedostatek zábavy, jsem zaznamenal urèitý úspìch
v podnikání, ale zároveò se objevily nesmírné problémy doma.
Po tøiadvaceti letech manelství
jsem se najednou ocitl sám v malém a neútulném dvoupokojovém bytì.
Vedle své poradenské firmy
jsem v uplynulých tøech letech
pomohl rozbìhnout dva nové
podniky. Jednu továrnu, a druhá
nae firma byla zamìøená na
prodej a marketing.
Kdy jsme otevírali továrnu,
sto z uplynulých sto dvaceti dní
toho roku jsem il s neustále sbalenými kufry. Bìhem tohoto období jsem cestoval po jedenácti
státech a est dní (i nocí) v týdnu
jsem vedl rozhovory s potenciálními dealery.
Ve zbývajícím èase jsem dokázal napsat dvì knihy, vést
bezpoèet semináøù pro
manaery po celé zemi, uèit na dvou nedìlních kolách v církvi a zaèít s domácím biblickým studiem
s nìkolika manelskými
páry z naí ètvrti.
Za dva roky se nae dvì
firmy vyvinuly z pouhého
nápadu ve fungující podniky s více ne padesáti zamìstnanci. Kvùli rychlému
rùstu jsme se bìhem jednoho roku dvakrát stìhovali. Èím
rychleji jsme rostli, tím více lidí jsme
museli zamìstnávat, a o to více problémù jsme byli nuceni øeit. Mé prvotní
nadení a pøemíra energie se pomalu zaèaly pøemìòovat ve frustraci, rozmrzelost
a únavu. A nyní, po tøech letech, jsem prostì podepsal smlouvu o prodeji svého

podílu ve firmì ostatním partnerùm.
Zdìsil jsem se vlastních pocitù. Vdycky jsem byl optimista, mu zamìøený na
úspìch a oplýval jsem motivací. A teï
jsem sedìl sám v temné místnosti, a nezáleelo mi na tom, zda vùbec jetì nìkdy
vyjdu ven. Moje sebedùvìra byla ta tam.
Mé cíle se rozplynuly. Má láska a starost
o lidi, kterou jsem kdysi cítil, se promìnila v nelibost a rozmrzelost. A nejvíce mì
vydìsila skuteènost, e má kdysi tak silná
láska k Bohu se zmìnila v èirou apatii.
Otevøel jsem oèi, vstal z køesla, pomalu jsem kráèel po bytì, abych se nakonec
dooural do koupelny. Kdy jsem na sebe
zíral do zrcadla, pomyslel jsem si: Kam se
podìl ten Myron, kterého jsem znal? To,
co jsem vidìl, byla jen prázdná schránka,
zatímco on se odstìhoval  byl jsem skuteènì vyhoøelý!
Jako poradce managementu a obchodník jsem se setkal se syndromem vyhoøení u svých klientù, u svých zamìstnancù
a u sebe. Byl jsem psychologickým porad-
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cem lidí, kteøí procházeli syndromem vyhoøení  a i já jsem tuto pomoc nakonec
potøeboval.
Z vlastní zkuenosti mohu øíci, e s Boí
pomocí je mono utéct ze spárù syndromu
vyhoøení a plhat k novým ivotním výinám.
A nejene je moné pøekonat syndrom

vyhoøení, tato zkuenost vám mùe pomoci stát se lepím èlovìkem.
Z VÝKONNÉHO INICIÁTORA
PØIHLÍEJÍCÍM
Pokud zapálíte oba konce svíèky, získáte tím dvakrát více svìtla. Svíèka vak zároveò dvakrát rychleji vyhoøí. Tímto obrazem je moné vìrnì ilustrovat proces
smìøující k vyhoøení. Lidé, kteøí jím procházejí, zjiují, e vekerá jejich duevní,
emocionální a fyzická energie je vypotøebována. Jejich síly jsou vyèerpané a ztrácejí vùli vytrvat.
Stav vyhoøení lze definovat jako druh
stresu a emocionální únavy, frustrace a
vyèerpání, k nim dochází v dùsledku toho, e sled (nebo souhrn) urèitých událostí týkajících se vztahu, poslání, ivotního
stylu nebo zamìstnání dotyèného jedince
nepøinese oèekávané výsledky. Uvedený
stav je obvykle typický pro výkonné lidi,
kteøí se snaí nìèeho dosáhnout a být úspìní. Jejich plánovací kalendáø je vìtinou naprosto zaplnìný a vdycky dìlají víc, ne jejich práce vyaduje.
Vyhoøení mùe potkat kohokoli. Dostavuje se u lidí nejrùznìjího povolání, a u se jedná
o lékaøe, uèitele, øidièe autobusu, poradce pastory, osoby
v domácnosti nebo studenty.
Syndrom vyhoøení se mùe projevit u kadého z nich. Nevyhýbá se mladým ani starým. A nezávisí ani na spoleèenském nebo finanèním postavení.
Vìtina lidí, které vyhoøení
postihne, nikdy pøedtím ádné
emocionální ani duevní poruchy nezaznamenali. Nejedná se
ani o neurotiky, ani o psychotiky, jak bychom je nazvali lékaøským jazykem. Pøesto vichni ti,
kteøí vyhoøením trpí, proívají
urèitou emocionální duevní a
obvykle i duchovní bolest.
Jednou z nejvìtích tragédií,
kterou s sebou naprosté vyèerpání nese je, e postihuje ty nejproduktivnìjí osoby. Protoe se
jedná o vysoce výkonné a cílevìdomé lidi, dochází ke znièující
ztrátì nejen na rovinì osobní,
ale i na rovinì celých organizací
èi podnikù.
Aby ná ivot plynul hladce,
musí být vyváený. Vyhoøení je dùsledkem
toho, e ná ivot takovou rovnováhu
ztratí. Pokud nemá auto dobøe vyváené
pneumatiky, nebude snadné ho øídit a
pneumatiky se rychle opotøebují. Toté
platí i v naem ivotì. Pokud ztratíme rovnováhu, nebudeme schopni udret svùj ivot ve správných kolejích a brzy se duev-

Kdy necháte hoøet
oba konce svíèky
tak dlouho, jako jsem
to udìlal já, plamen
nakonec zhasne.
V mém ivotì zavládla
temnota.
Byl jsem duevnì,
citovì, tìlesnì
a duchovnì vyèerpaný.
nì, emocionálnì, fyzicky a duchovnì opotøebujeme. Stav vyhoøení nás pak nutí
pozastavit nae èinnosti a plnìní kadodenních povinností na tak dlouho, ne
svùj ivot pøehodnotíme, stanovíme si nové (a správné) cíle a priority a své aktivity
vyváíme natolik, abychom mohli být opìt
produktivní.
Proto pokud stav vyhoøení právì proíváte vy sami nebo nìkdo z vaeho okolí,
vzchopte se  a hlavu vzhùru! Nemusí to
jetì znamenat konec svìta. Moná jen
procházíte nocí, po které bude následovat
nový a skvìlý rozbøesk, kdy ve svém ivotì objevíte nový smysl a naplnìní a dosáhnete nových úspìchù.
NÁZORNÉ PØÍKLADY Z BIBLE
Nikdy mì nepøestane udivovat, jak se
Bible vztahuje ke kadodenním situacím
naeho ivota. Zjistil jsem, e se v ní nacházejí odpovìdi na vechny ivotní problémy. Pøekákou tedy nikdy není nedostatek její aktuálnosti  na vinì je vdy moje nedostateèná poslunost. Napøíklad na
základì Mojíovy zkuenosti (viz nìkolik
následujících biblických verù) si mùeme
vzít z procesu vyhoøení velké ponauèení:
K vyhoøení mají sklon lidé, kteøí rádi
pomáhají druhým (Exodus 2,11-14).
Vyhoøení riskují lidé vysoce výkonní
a cílevìdomí (Exodus 18,13-18).
Vyhoøením daného èlovìka trpí øada
dalích lidí (Exodus 18,18).
Pokud stav vyhoøení nastane, jeho obìti u nejsou schopné dál jednat s lidmi
ani zvládat kadodenní problémy (Numeri
11,14-15).
Vyhoøením obvykle trpí i vztah dotyèného èlovìka s Bohem (Numeri 11,11).
Vyhoøelí lidé èasto ztrácejí chu do ivota (Numeri 11,15).
TRAGICKÉ DÙSLEDKY VYHOØENÍ
Jako student vyí koly jsem hrál za
basketbalové drustvo. Usilovnì jsem trénoval, abych se do týmu dostal, a jetì usilovnìji jsem se snail, abych se zaøadil
mezi prvních pìt hráèù. Nesnáel jsem sedìt pøi zápase na lavièce, zatímco moji

spoluhráèi hráli. Vlastnì jsem si na lavièku
nikdy dobrovolnì nesedl. I kdy jsem byl
vyèerpaný, posadit jsem se el jedinì tehdy, kdy mì trenér odvolal ze hry, abych
si odpoèinul. Investoval jsem pøece pøíli,
ne abych se spokojil s tím, e budu jen
sedìt a dívat se, jak hrají ostatní.
Jak u jsme probrali, lidé trpící vyhoøením jsou obvykle vysoce výkonní a cílevìdomí. Patøí mezi onìch prvních pìt hráèù v ivotì. Pokud se vak naprosto vyèerpají, nejsou u ani ochotni poádat
o vystøídání a sednout si na lavièku  z týmu úplnì vystoupí a pøidají se k divákùm
v hlediti. Z iniciátorù se stávají pøihlíejícími. Ani oni, ani èlenové jejich týmu u
nesklízejí uitek pramenící z jejich nadání
a schopností. V dùsledku toho jejich místo doèasnì nebo trvale zaujmou lidé ménì
schopní.
Pøed pár lety jsem bydlel na Aljace,
kde jsem se setkal s nìkolika lidmi, kteøí
byli kdysi úspìnými odborníky ve svém
oboru. Nyní vak ili o samotì v malých,
zapadlých vesnièkách. K domùm nìkterých z nich ani nevede cesta.
Jeden z tìchto muù mi øekl: Jsem tady, protoe u jsem nebyl schopen snáet
tu tvanici. Vydìlával jsem 150 000 dolarù roènì, ale po pìtadvaceti letech u stejné firmy jsem to u nemohl vydret. Pak
pokraèoval: Jednou v noci jsem se probudil a rozhodl se, e z práce odejdu a usadím se tady. Ráno jsem o svém rozhodnutí øekl manelce, která si myslela, e
jsem se zbláznil. Zasmál se a prohlásil:
Byl bych se zbláznil, kdybych zùstal
v Chicagu.
Na mou otázku, èím se teï iví, odpovìdìl: Moc toho nedìlám. V zimì trochu
lovím a v létì pracuji na pile.
VÙBEC K TOMU NEMUSÍ DOJÍT
Jak u jsem naznaèil v úvodu, vyhoøení
mùe být pozitivní zkueností. Vyhoøení
jetì nemusí vést k tomu, e se vzdáte své
profese nebo zlomíte nad ivotem hùl.
Mluvím z vlastní zkuenosti.
Pokud vy nebo nìkdo z vaeho okolí
vyhoøení právì teï proíváte, musíte pamatovat na to, e na konci tunelu najdete
nejen svìtlo  celý zbytek vaeho ivota èeká jen na to, abyste ho skuteènì proili.
Ponauèení, které si ze svého vyhoøení odnesete, mùe zpùsobit, e vae budoucnost
bude jetì radostnìjí ne vae minulost.
Dokonce i vysoce výkonní jedinci, kteøí vyhoøeli a rezignovali, se mohou vrátit,
znovu se pustit do hry ivota a zvítìzit!
Take hlavu vzhùru  i kdy jste vyhoøeli,
máte poøád jetì nadìji. G

Z knihy Myrona D. Rushe Syndrom
vyhoøení. Vydalo nakladatelství
Návrat domù.

HODNOCENÍ
MÍRY VYHOØENÍ
Nejedná se o test. Jde o pomùcku k urèení, zda trpíte symptomy vyhoøení.
Kadý výrok ohodnote èíslem od 1 do 5
podle toho, jak dalece se s ním ztotoòujete. Hodnocení 1 znamená rozhodné
NE, zatímco 5 jasné ANO. Pøi zvaování
svých odpovìdí vezmìte v úvahu posledních est mìsícù.
1. Pøipadá mi, e èím více pracuji, tím
jsou mé výsledky horí.
2. Dìsí mì chodit kadý den do práce.
3. Pøipadá mi, e mám ménì fyzické
energie ne døíve.
4. Rozèilují mì vìci, které mi døíve nevadily.
5. Zjiuji, e se stále více straním lidí.
6. Pøipadá mi, e jsem vznìtlivìjí.
7. Hùø se soustøedím.
8. Stále více zjiuji, e se mi ráno nechce z postele.
9. Pøestávám vìøit svým schopnostem.
10. Pøipadá mi stále tìí soustøedit se
na práci.
11. Je pro mì obtínìjí riskovat.
12. Stále víc mì rozlaïují moje neúspìchy.
13. Poslední dobou viním ze své situace Boha.
14. Nìkdy mám chu ode veho utéct.
15. Dìlá mi èím dál mení starosti, zda
svou práci nìkdy dokonèím.
16. Pøipadá mi, e je vechno pøi starém nebo dokonce horí.
17. Zdá se mi, e vechno, co se snaím dìlat, pohlcuje víc energie, ne kolik jí
mám.
18. Zjiuji, e je pro mì obtíné splnit
i jednoduché a rutinní úkoly.
19. Pøeji si, aby mì lidé nechali na pokoji.
20. Zmìny, které na sobì pozoruji, mì
sklièují.
VÝSLEDKOVÁ TABULKA
0-30 bodù: Vyhoøení vám nehrozí.
31-45 bodù: Vykazujete nìkteré ze
symptomù vyhoøení.
46-60 bodù: Zøejmì se nacházíte v poèáteèním stadiu vyhoøení.
61-75 bodù: Rozhodnì procesem vyhoøení procházíte.
Více ne 75 bodù: Proíváte pokroèilé
stadium vyhoøení.
Výe uvedený prùzkum vám má poskytnout nìkterá obecná vodítka k rozpoznání stavu vyhoøení. Nejde pøitom o test.
Pokud po provedeném zhodnocení zjistíte,
e nìkteré ze symptomù vyhoøení proíváte, domluvte si schùzku s poradcem. G
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Obyèejná voda mùe
zachránit lidský ivot
Výsledky studie vypracované na univerzitì Loma Linda ukazují na fakt, e èím
ménì èlovìk pije, tím více jeho krev
houstne, co významnì zvyuje riziko
srdeèního infarktu èi mozkové pøíhody.
Výzkumu kalifornské univerzity se
zúèastnilo více ne 20 000 èlenù Církve
adventistù sedmého dne starích 37 let,
ijících v Kalifornii. Pøi pravidelném pití
pìti a více sklenic vody dennì se riziko
srdeèního infarktu sníilo u en o 41%,
u muù pak dokonce o 62%.
Tyto pozitivní výsledky vak platí
pouze pro vodu. U jiných nápojù, jako
je napøíklad káva, ovocné ávy èi limonády, bylo zaznamenáno naopak zvýení rizika infarktu (u muù o 46% a
u en o takøka neuvìøitelných 247%).
Podle dr. Jacqueline Chanové, pracovnice Adventistického zdravotního
výzkumu, tato studie dokazuje, e existuje zcela jednoduchá preventivní metoda, jak se dá nebezpeènému infarktu èi
mozkové pøíhodì pøedcházet.
Kdo dennì vypije est a osm ètvrtlitrových sklenic vody (pøi namáhavé
práci a v horkých dnech jetì více), mùe pozitivnì ovlivnit své zdraví, èi si dokonce zachránit ivot, dodala závìrem
dr. Chanová.
Univerzita a nemocnice v kalifornské
Loma Lindì, zaloené Církví adventistù
v roce 1905, získaly mezinárodní renomé díky vìdeckým výzkumùm v oblasti
transplantace srdce a neagresivní terapie rakoviny prostaty a prsu protonovým záøením.

NENÍ KOUØE
BEZ OHÝNKU
Toto je skuteèná korespondence
jednoho londýnského hotelu
s jedním z hostù. Hotel se nakonec rozhodl uveøejnit dopisy
v Sunday Times:
Váená sleèno pokojská,
prosím nenechávejte v mé koupelnì
ádná hotelová mýdla. Pøivezl jsem si své
vlastní toaletní mýdlo zn. Dial. Odneste
prosím tìch est nepouitých mýdel z polièky pod lékárnièkou a také ta tøi mýdla
ze sprchového koutu. Pøekáejí mi.
Dìkuji, S. Berman
Váený pokoji 635,
nejsem Vae pravidelná pokojská.
Vae pokojská má dnes volno a bude
zpátky ve ètvrtek. Odnesla jsem tøi hotelová mýdla ze sprchového koutu, jak jste
poadoval. Tìch est mýdel jsem odnesla
z polièky, aby Vám nepøekáela. Dala
jsem je na krabici s papírovými kapesníèky, pro pøípad, e byste zmìnil názor.
Pøidala jsem pouze tøi nová mýdla, protoe mám instrukce od vedení nechávat na
kadém pokoji tøi mýdla dennì. Doufám,

Kdy jsem se vèera veèer vrátil do svého
pokoje, zjistil jsem, e jste pøidala tøi malá
mýdla Camay na polièku pod lékárnièkou.
Budu zde v hotelu bydlet ètrnáct dní a pøivezl jsem si své vlastní toaletní mýdlo zn.
Dial. Nebudu tedy potøebovat tìch est
malých mýdel na polièce. Pøekáejí mi,
kdy se holím, èistím si zuby atd. Odneste
je, prosím.
S. Berman
Váený pane Bermane,
assistant manager, pan Kensedder, mì
dnes ráno informoval, e jste mu vèera veèer telefonoval a nebyl jste spokojen s hotelovým servisem na svém pokoji. Pøidìlila jsem Vaemu pokoji novou pokojskou.
Pøijmìte mou omluvu za zpùsobené nepøíjemnosti. V pøípadì dalích problémù
mì, prosím, kontaktujte, osobnì ve vyøeím. Volejte linku 1108 mezi 8:00 a
17:00. Dìkuji.
Elaine Carmen, provozní
Váená paní Carmen,
není moné Vás telefonicky kontaktovat, protoe odcházím z hotelu ráno ji
v 7:45 a vracím se v 17:30 nebo 18:00.
Proto jsem vèera veèer volal panu Kensedderovi. Vy jste ji odela. Jen jsem pana Kenseddera poádal, zda by mohl nìco udìlat s tìmi hotelovými mýdly. Ta nová pokojská, kterou jste mi pøidìlila, si

Loma Linda, Kalifornie, USA

ivotní styl klíèem
k onemocnìní rakovinou
ivotní styl (zejména v prvních dvaceti
letech ivota) je dùleitìjím faktorem
pøi definování rizika onemocnìní rakovinou ne genetika  to ukázaly dvì
védské studie na pøistìhovalcích první
a druhé generace.
V rùzných zemích svìta existují velké
rozdíly mezi riziky onemocnìní rakovinou. Výzkum na 600 tisících imigrantech do védska ukázal, e v první generaci pøistìhovalcù se riziko neliilo od
rizika v zemi, ze které pøistìhovalci pocházeli, ve druhé generaci bylo ji vak
riziko onemocnìní rakovinou u imigrantù stejné jako u místní védské populace. To jasnì ukazuje, e rozhodující
vliv zde hraje ivotní styl.
Studie vyuily velkou védskou databázi o rakovinì, která obsahuje informace o vech lidech narozených ve
védsku po roce 1931 a jejich rodièích.
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e nyní je ve v poøádku.

Kathy, pokojská

Váená sleèno pokojská
 doufám, e jste moje pravidelná pokojská. Zøejmì Vám Kathy neøekla o mém
upozornìní ohlednì hotelových mýdel.

musela myslet, e jsem nový host, protoe pøidala tøi nová mýdla do lékárnièky,
spolu s pravidelnou dodávkou tøí mýdel do
sprchového koutu. Za pouhých pìt dní
zde jsem ji nashromádil 24 hotelových
mýdel. Proè mi to dìláte?
S. Berman

Váený pane Kenseddere,
moje toaletní mýdlo zn. Dial chybí.
Vechna mýdla byla odnesena z mého pokoje, vèetnì mého vlastního toaletního
mýdla zn. Dial! Vèera veèer jsem se vrátil
pozdìji a musel jsem volat hotelového sluhu, aby mi pøinesl ètyøi malá mýdla
Cashmere Bouquet.
S. Berman
Váený pane Bermane, informoval
jsem nai provozní, Elaine Carmen, o Vaem problému s mýdly. Nechápu, proè
nebylo ádné mýdlo ve Vaem pokoji,
protoe nae pokojské mají kadý den nechávat tøi hotelová mýdla v kadém pokoji. Situaci okamitì napravíme. Pøijmìte,
prosím, mou omluvu za zpùsobené nepøíjemnosti.
Martin L. Kensedder,
Assistant Manager
Váená paní Carmen,
kdo proboha dal 54 malých mýdel
Camay do mého pokoje? Kdy jsem se
vèera veèer vrátil, nael jsem 54 mýdel.
Nechci 54 hotelových mýdel Camay.
Chci moje vlastní jedno toaletní mýdlo zn.
Dial. Uvìdomujete si, e tu mám 54 mýdel? Jediné, co chci, je moje mýdlo Dial.
Prosím, vrate mi moje mýdlo Dial!
S. Berman
Váený pane Bermane,
stìoval jste si na pøíli mnoho mýdla
ve Vaem pokoji, take jsem je nechala
odnést. Pak jste si stìoval panu Kensedderovi, e nemáte ádné mýdlo, take
jsem je osobnì vrátila. To znamená, 24
hotelových mýdel Camay, která byla odnesena, a tøi nová mýdla. která máte dostávat kadý den. Nevím nic o ètyøech
mýdlech Cashmere Bouquet.
Vae pokojská, Kathy, zøejmì nevìdìla, e jsem Vae mýdla ji vrátila a také
pøinesla 24 hotelových mýdel Camay plus
tøi nová mýdla.
Nevím, jak jste pøiel na to, e ná hotel dává na pokoje velká mýdla znaèky
Dial. Podaøilo se mi najít jedno velké mýdlo Ivory, které jsem nechala ve Vaem
pokoji.
Elaine Carmen, provozní
Váená paní Carmen,
rád bych Vás krátce informoval o nejnovìjím stavu zásob mýdla na mém pokoji.

DOTÝKAT SE MÙE KADÝ...
Dotek je dùleitý v kadém vìku. Symbolizuje vlastnì pøitalivost, lidé se pøece vyhýbají odpudivým vìcem. Malé dítì potøebuje spoustu dotekù, má-li se vyvinout normálnì. Dotek pøispívá jak k tìlesnému, tak k duevnímu zdraví.
Jak je to se starími dìtmi èi s dospìlými? Zde je pøehled výsledkù nìkolka vìdeckých studií zabývajících se touto problematikou:
Dìti, které jsou èasto objímány, a to zvlátì svými
otci, mají zdravìjí vztah ke svému tìlu ne jiné dìti
(Sandra Weiss, University of California School of
Nursing, San Francisco).
Univerzitní studenti, jejich pae se vyuèující
bìhem pøednáek letmo dotknul, si jej více váili
a pøi pøítích zkoukách docilovali o est bodù
lepích výsledkù ne nedotèení spoluáci
(Memphis State University).
Ve studii trvající estatøicet let (zaèala, kdy
zkoumané osoby navtìvovaly mateøskou kolu)
se ukázalo, e rodièovská vøelost ústila v dìti
s vìtí sebedùvìrou a mladé lidi schopné navazovat trvalejí pøátelské svazky. V jedenaètyøiceti letech mìli ti, kteøí byli vychováváni s nejvìtím
mnostvím citu, vìtí nadìji na to, e budou ít
v dlouhých a relativnì spokojených manelstvích,
vychovávat dìti, uzavírat blízká pøátelství, mít celou øadu zájmù a cítit se celkovì astnìjí a ménì stresovaní (Carol E. Franz, Boston University).
Pacienti, kterým se dostává jemných terapeutických dotekù, zakouejí pokles krevního tlaku a zvýení hladiny hemoglobinu (nosiè kyslíku) v krvi. Po tøicetiminutové masái se dostavuje pokles hladiny kortizonu a adrenalinu, tedy
hormonù, které jsou indikátory nadbytku stresu (Dolores Krieger, New York
University).
Dospìlí, kteøí ijí sami, umírají døíve, a to ze vech pøíèin, ne lidé, kteøí
ijí v manelství. Jedním z pøedpokládaných dùvodù je, e osamìlých lidí se
prostì nikdo dostateènì nedotýká. Dotek spoutí fyziologické a biochemické
zmìny, o kterých je známo, e pomáhají tìlo chránit pøed srdeèním onemocnìním, rakovinou, infekcemi a nemocemi, které souvisí se stresem (James
Lynch, University of Maryland). G

vztahy a komunikace

Váený pane Bermane,
Vae pokojská, Kathy, byla instruována, aby pøestala dávat mýdlo do Vaeho
pokoje a vechna pøebyteèná mýdla odnesla. V pøípadì dalích dotazù prosím volejte linku 1108 mezi 8:00 a 17:00.
Dìkuji, Elaine Carmen, provozní

Z knihy Creating Love od Kay Kuzma, autorky øady knih
zabývajících se problematikou rozvoje dìtí a vztahù v rodinì.

K dnením dni eviduji: na polièce pod
lékárnièkou  osmnáct mýdel Camay ve
ètyøech sloupeècích po ètyøech a jednom
sloupeèku po dvou. Na krabici s papírovými kapesníèky  jedenáct mýdel Camay ve
sloupeècích po ètyøech a jeden po tøech.
Na koi na prádlo  jeden sloupeèek se tøemi mýdly Cashmere Bouquet, jeden sloupeèek ètyø hotelových mýdel Ivory a osm
mýdel Camay ve dvou sloupeècích po ètyøech. V lékárnièce  ètrnáct mýdel Camay
ve tøech sloupeècích po ètyøech a jednom
sloupeèku po dvou. Ve sprchovém koutì 
est mýdel Camay, velmi vlhkých. Na severovýchodním rohu vany  jedno mýdlo
Cashmere Bouquet, lehce pouité. Na se-

verozápadním rohu vany  est mýdel
Camay ve dvou sloupeècích po tøech.
A bude Kathy uklízet mùj pokoj, poádejte ji, prosím, aby vechny sloupeèky
mýdel byly pìknì vyrovnané a peèlivì opráené. Dále ji upozornìte, e sloupeèky
s více ne ètyømi mýdly mají tendenci se
kácet. Dovoluji si navrhnout, e parapet
okna v lonici je nevyuitý a mùe tedy být
skvìlým místem pro budoucí dodávky
mýdla.
A jetì jedna vìc  obstaral jsem si nové velké toaletní mýdlo zn. Dial, které nyní uchovávám v hotelovém trezoru, aby
nedolo k dalím nedorozumìním.
S. Berman
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DÌTI JAKO
PARTNEØI
Stejnì jako rodièe mají i dìti doma dùleité povinnosti. Mìly by
pochopit, e jsou nedílnou souèástí rodiny. Rodièe je iví, atí a
starají se o nì. Dìti by jim jejich
péèi mìly oplácet tím, e jim budou pomáhat a dìlat jim radost.
Mìly by vìdìt, e jsou jejich pomocníky i
pøi plnìní malých úkolù. Rodièe jim mají
svìøit urèitou práci s tím, e po splnìní
tìchto povinností si budou moci hrát.
DÌTI JSOU VELMI PODNIKAVÉ
Proto by jim rodièe mìli dát nìjakou uiteènou práci, urèit jim úkol a
usmìròovat je. Kadý má své
povinnosti. Rodièe iví, atí a
vychovávají dìti a ty jim zase ochotnì a spolehlivì pomáhají.
Kdy dìti pøestanou cítit povinnost podílet se na domácích
pracích a ulehèovat rodièùm jejich starosti, mìly by si pøedstavit, jak by jim bylo, kdyby rodièe
pøestali cítit svojí povinností starat se o nì.
Práce mùe být nìkdy pro
dìti namáhavá a nepøíjemná,
ale pokud neplní své úkoly a nepomáhají rodièùm, ochuzují se
o vzácnou výchovu, která je má
pøipravit pro dalí ivot.
Není nic horího ne zbavit
dìti vech povinností, nechat je
lenoit, ít bez cíle, nic nedìlat
nebo je nechat zabývat se jen
tím, èím chtìjí. Dìti jsou velmi
podnikavé a kdy nejsou zamìstnány nìèím prospìným a
uiteèným, zaènou se zákonitì
zabývat rùznými patnostmi.
Samozøejmì, e je nutné a
správné, aby také odpoèívaly,
ale mìly by být vedeny k pravidelné tìlesné èinnosti i k pravidelné èetbì a studiu. Rodièe by
se mìli snait najít pro nì takovou èinnost, která odpovídá jejich vìku.
DÌTI SE MAJÍ UÈIT
SNÁET OBTÍE
Rodièe by si mìli uvìdomit, e je tøeba
vést dìti k tomu, aby spolu s nimi nesly
rodinné starosti a podílely se na práci
v domácnosti. Mìli by v nich vypìstovat
zdravý názor na ivot a vìdomí, e musí
být na svìtì uiteèné. Doma  pod vedením moudré matky by chlapci a dívky mì-
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li získat první pouèení o tom, jak nést údìl
ivota.
Veïme dìti k pracovitosti. Jsou pøirozenì podnikavé a rády nìco dìlají. Jsou
také velmi vnímavé a rodièe je mohou vést
správným smìrem. Kdy jsou jetì malé,
nechají se ve své èinnosti snadno ovlivnit,
a proto je tøeba, aby kadý den plnily své
drobné povinnosti.
Kadé dítì by mìlo mít na starosti nìjakou práci a být za ni rodièùm zodpovìdné. U v mládí si tak vypìstují smysl pro
povinnost a plnìní drobných úkolù bude
pro nì radostí, navíc je bude tìit, e dìlají nìco uiteèného. Zvyknou si na práci
a zodpovìdnost, budou z ní mít radost a
pochopí, e v ivotì jsou mnohem dùleitìjí vìci ne jen zábava.
Kdy mohou po vìtinu èasu dìlat nìco uiteèného, jsou astnìjí. Po úspìném splnìní svých úkolù mají také vìtí
radost i ze svých nevinných her. Práce

novat. Èím jsou starí, tím více od nich
mohou rodièe vyadovat.
Práce by je nemìla vyèerpávat, ani by
nemìla být tak zdlouhavá, aby je pøíli unavila a znechutila. Rodièe by ji mìli vybírat rozumnì, s ohledem na monosti dìtí
a na to, co je nejlepí pro jejich tìlesný
i duevní rozvoj a pro pìstování správných povahových vlastností.
POSÍLENÍ VZTAHÙ V RODINÌ
Spolupráce je pøi rodinné výchovì dìtí
nesmírnì dùleitá. Starí dìti by mìly pomáhat rodièùm, mìly by znát jejich plány
a podílet se na jejich starostech a zodpovìdnosti. Rodièe by si mìli udìlat èas, aby
je pouèili, aby jim dokázali, e si jejich pomoci váí, e touí po jejich dùvìøe a mají radost z jejich spoleènosti. Dìti jim ve
oplatí. Nejene jim budou pomáhat a pøipravovat se tak na dalí léta vlastního ivota, ale vzájemná spolupráce také upevní vztahy a zdokonalí povahu.
RÙST K DUEVNÍ, MRAVNÍ
A DUCHOVNÍ DOKONALOSTI
Dìti a mladí lidé by mìli s radostí
ulehèovat rodièùm práci, pomáhat
jim nést starosti a projevovat nesobecký zájem o domov. Ochotným plnìním svìøených úkolù se pøipravují,
aby mohli být v ivotì uiteèní a zastávat zodpovìdné postavení. Kadý
rok by mìli udìlat urèitý pokrok, postupnì odkládat ve dìtinské a získávat zkuenosti dospìlých. Dùsledné
plnìní drobných domácích povinností je základem duevní, mravní
a duchovní dokonalosti.

èlovìka posiluje tìlesnì i rozumovì. Dìti,
které jsou správnì vedeny, si v prùbìhu
let oblíbí práci, jejím prostøednictvím mohou pomoci svým pøátelùm.
PRÁCE A DUEVNÍ ROVNOVÁHA
Plnìním svìøených úkolù si dìti cvièí
pamì a získávají duevní rovnováhu, pevný charakter a pohotovost. Mnoho drobných prací, které musí kadý den udìlat,
je nutí pøemýlet, poèítat s èasem a plá-

DÌTI MI JEN PØEKÁEJÍ.
Nìkteré matky si stìují: Kdy
mi dìti pomáhají, jenom mi pøekáejí. S mými dìtmi to bylo také tak.
Ale èlovìk nesmí dát na sobì nic
znát. Je lepí je pochválit a postupnì, krok za krokem, je uèit.
Nechat dìti vyrùstat v neèinnosti
je høích. Musejí vykonávat tìlesnou
èinnost, i kdy je to unavuje. Pokud
nejsou pøepracované, nemùe jim únava kodit víc ne rodièùm. Mezi únavou a vyèerpaností je velký rozdíl.
Dìti potøebují èastìjí zmìnu èinnosti a více pøestávek k odpoèinku ne
dospìlí. Ale u jako docela malé se
mohou zaèít uèit pracovat. Vìdomí,
e dìlají nìco uiteèného, je nesmírnì potìí. Po zdravé práci budou dobøe spát
a naèerpají sílu k plnìní povinností následujícího dne.
POVAHA PØETRVÁ NAVÌKY
Dìti nìkdy pøehlíejí drobné domácí
povinnosti  povaují je za nedùleité. Ale
ten, kdo zanedbává malé vìci, opomine
i velké. Kdo chce být zdravým muem èi
enou a mít èistou a ulechtilou povahu,

Mladí musí dávat
pozor na to, jak
a z jakého materiálu
stavìjí svoji budovu.
Povaha, kterou si
nyní vytváøejí,
pøetrvá na vìky.
musí na sobì zaèít pracovat a dùkladnì
a pøesnì plnit své drobné domácí úkoly.
Mladí musí dávat pozor na to, jak a z jakého materiálu stavìjí svoji budovu. Povaha,
kterou si nyní utváøejí, pøetrvá navìky.
DÙLEITOST
SPRÁVNÉ VÝCHOVY
Dìti, které nebyly v dnení vzpurné dobì správnì vychovány, nemají témìø ani
ponìtí o svých povinnostech vùèi rodièùm.
Èasto se stává, e èím více pro nì rodièe
dìlají, tím ménì si jich váí a jsou nevdìènìjí. Rodièe je rozmazlují a posluhují jim.
Dìti si na takové jednání rychle zvyknou
a stále je vyadují. Pokud se jejich oèekávání nesplní, jsou zklamány a znechuceny.
To se projeví i v jejich dalím ivotì.
Jsou zcela bezmocné, stále spoléhají na
pomoc druhých a oèekávají, e jim ve
vem vyhoví a podøídí se jim. Jsou sice u
dospìlí, ale kdy se nìkdo postaví proti
nim, cítí se ukøivdìni. Tak se protloukají ivotem, sotva se drí na nohou, poøád reptají a naøíkají, protoe se jim nìco nelíbí.
Dìti by mìly cítit, e svým rodièùm
mnohé dluí za to, e se o nì v dìtství starali a peèovali o nì, kdy byly nemocné.
Mìly by si uvìdomit, e rodièe pro nì vytrpìli mnoho strachu a úzkosti.
Kdy vyrostou, mìly by si váit rodièù,
kteøí se o nì svìdomitì starali a nedovolili jim, aby v sobì pìstovaly zlé pocity nebo si vytváøely patné návyky.
PØIKÁZÁNÍ PRO KADÉHO
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho iv na zemi, kterou ti dává Hospodin,
tvùj Bùh. (Ex 20,12) To je první pøikázání se zaslíbením. Platí pro dìti, mláde, lidi støedního vìku i pro lidi staré. V ivotì
není ádné období, ve kterém by dìti byly
zbaveny povinnosti váit si svých rodièù.
Rodièe si zaslouí tolik lásky a úcty jako nikdo jiný. Pán Bùh, který jim svìøil
zodpovìdnost za dìti, stanovil, e v prvních letech ivota budou rodièe svým dìtem zastupovat Boha. Ten, kdo odmítá
spravedlivou autoritu rodièù, odmítá i Boí
autoritu. G

Z knihy Ellen G. Whiteové astný
domov. Vydalo nakladatelství
Advent-Orion.

NEWSTART
dokonèení ze str. 9
Lidé, kteøí pøíli nedodrovali
dietu a mìli váné poèáteèní postiení:
Pøi spotøebì 37 gramù tuku a 11 gramù oleje dennì ilo po tøiceti ètyøech letech pouhých 15 procent pacientù. Pìtadvacet z osmadvaceti úmrtí bylo ve vztahu
k RS (53).
Shrnutí závìrù sledování u pacientù,
kteøí nedodrovali dietu:
Na konci ètyøiatøicetiletého sledování
byl prùmìrný pacient ze skupiny, která
jedla stravu s vyím obsahem nasycených
tukù (byl-li jetì naivu), odkázán na lùko
èi na koleèkovou idli. Z pùvodní skupiny
bylo po smrti 81% pacientù.
Pozorování
Kdy se zaèalo s dietou s nízkým obsahem nasyceného tuku dostateènì brzy,
pøed tím, ne dolo k vánému postiení
organismu, a kdy byla tato dieta peèlivì
dodrována, vyhýbalo se asi 95 procent
pacientù vánému postiení po celých tøicet let.
V nedávných letech pozorovala výzkumná skupina dr. Swanka, e pacienti,
kteøí konzumovali dennì 10-15 gramù (èi
ménì) tuku dennì, mìli dokonce jetì lepí výsledky  které se projevovaly ve vyí
hladinì energie a niím stupni únavy, ne
bývá obvykle pozorováno. Lékaøi zmiòují,
e tìchto velmi nízkých hodnot pøíjmu tuku bylo dosaeno odstranìním tmavého
masa ze stravy a sníením pøíjmu masa
drùbeího (53).
Z èeho sestává nízkotuèná dieta
dr. Swanka pro terapii RS?
V letech 1949-51 byla sniována hladina tukù, a to zejména tukù z mléka a
dalích ivoèiných zdrojù, na 20-30 gramù dennì. Pak byly po roce 1950 vylouèeny tuky z másla a hydrogenované oleje
a spotøeba ivoèiných tukù se sníila na
maximálnì 15 gramù dennì.
Podle poadavkù pacienta bylo pøidáváno, a to v celkovém mnoství asi 20 a
40 gramù dennì, pìt gramù oleje z tresèích jater a rostlinných olejù (které zùstávají za pokojové teploty tekuté).

Margaríny, hydrogenované araídové
máslo a vechny tuky do peèiva byly zakázány.
Bylo povoleno zkonzumovat dennì 60
a 90 gramù bílkovin, a to zejména v podobì moøských potravin a pøíleitostnì
i z vajec. Strava zahrnovala zeleninu, obiloviny a oøechy.
Dr. Swank definoval tuky jako ty lipidy,
které zùstávají tuhé pøi pokojové teplotì
(20-22 stupòù Celsia). Tato kategorie zahrnovala ivoèiné tuky plus kokosový tuk
a palmový tuk. Pod oleji rozumìl tuky,
které jsou za pokojové teploty tekuté.
Jednalo se hlavnì o rostlinné oleje a nìkteré rybí oleje. Bìhem studie museli výzkumníci  kvùli problémùm s nadbytkem
tuku  sledovat prùmyslovì vyrábìné potraviny a hovìzí maso pocházející z výkrmných chovù.
Uhlohydráty (neboli sacharidy) byly
konzumovány podle energetických potøeb
organismu.
Nìkteøí pacienti se dreli diety velmi
peèlivì, jiní konzumovali dvojnásobek nebo dokonce trojnásobek doporuèených
mnoství tuku.
Analýza dlouhodobých výsledkù slouila jako podklad pro tuto zprávu.
Dr. Swank a dr. Dugan citují pìt dalích skupin, které ukázaly zlepení v èetnosti záchvatù u roztrouené sklerózy
pouíváním doplòkù esenciálních nenasycených mastných kyselin nebo oleje
z tresèích jater (53). Poukázali vak na to,
e i kdy dokáe podávání tìchto olejových doplòkù modifikovat èetnost atakù
RS, kontrolování celkového pøíjmu nasycených tukù je pro oddálení postiení
i smrti nezbytné.
Rovnì citují práci dr. Fitzgeralda a jeho skupiny, která ukázala, e u pacientù,
kteøí dodrovali dietu s nízkým celkovým
obsahem tuku a vyím zastoupením polynenasycených olejù, docházelo ke zpomalení ve zhorování stavu i ke zlepení neurologického statutu, zatímco jiní podobní
pacienti, kteøí dietu nedodrovali, se i nadále zhorovali v obou tìchto ohledech.
Bernell E. Baldwin,
The Journal of Health
and Healing, roèník 14, è. 3
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MÁME RÁDI
ZVÍØATA?
Dnení velkovýroba vajec a mléka závisí na intenzivním vyuívání zvíøat  podobnì jako ostatní
ivoèiná výroba tak významnì
pøispívá k zatìování ivotního
prostøedí.
Vìtina vajec na naem trhu pochází
z klecových nebo podestýlkových chovù,
v nich jsou doslova uvìznìny tisíce slepic, silnì omezených ve svých základních
ivotních potøebách. Spotøeba vajec se za
poslední pùl století zdvojnásobila a to pøedevím vlivem jejich vzrùstajícího potravináøského vyuití. Málokdo se pøi nákupu
úhledné krabièky s vejci, kuchyòských polotovarù nebo rùzných sladkostí a tìstovin
pozastaví nad pùvodem vajec v nich obsaených. Nutrièní hodnota vajec pøitom
není nenahraditelná a jejich konzumace je
spíe naí potravinovou zvyklostí ne ivotní nutností.

Utrpení slepic zvyuje praktická nemonost realizovat dostateènou péèí o jednotlivá zvíøata  v dnení klasické chovné hale bývá ustájeno okolo 20 tisíc nosnic ,
pøi jen povrchních prohlídkách nemusí být
pøípadné nemocné a slabé slepice nikdy
nalezeny: jsou tak odsouzeny k pomalému
umírání. Dennì umírá v jedné klasické hale velkochovu v prùmìru pìt slepic.
Vejce z tzv. alternativních chovù pocházejí u nás vìtinou z podestýlkových
systémù, v nich jsou nosnice ustájeny pohromadì v chovných halách, kde mají pomìrnì vìtí volnost pohybu ne v klecích.
I tyto chovy vak s sebou nesou øadu rizik.
Nosnice bývají obvykle navzájem velmi agresivní. Hrozí zde v mnohem vìtí míøe
propuknutí rùzných infekèních onemocnìní. Výsledkem je, e v tìchto systémech
bývá vyí úmrtnost ne v klecových systémech.
Po bìných dvanácti mìsících intenzivní snáky klesá u slepice produkce vajec 
je tedy poraena na maso druhoøadé kvality.

SLEPICE NA PAPRICE...

lidé a zvíøata

Vìtina tzv. nosnic je dnes chována
v intenzivních klecových nebo podestýlkových systémech, na minimálním prostoru
s radikálním omezením jejich základních
ivotních potøeb. Jsou vylechtìny na maximální produkci vajec, dnes více ne
dvojnásobnou oproti jejich pùvodním
schopnostem. Tyto podmínky se velmi
negativnì podepisují na duevním a fyzickém zdraví slepic.
Po vylíhnuti jsou kuøata tøídìna podle
pohlaví  sameèci, kteøí jsou pro výrobu
vajec zbyteèní, se usmrcují. Samièkám se
èasto upaluje pièka zobáku pro prevenci
pøed zranìním pøi pøípadných konfliktech mezi slepicemi.
V tìchto kasárenských systémech jsou v klecích vìtinou chována ji kuøata. Po necelých pìti mìsících jsou slepice pøemístìny, obvykle po pìti do snákových klecí;
v kleci pøipadá na jednoho ptáka
plocha tøí ètvrtin formátu A4, podlaha klece je celopletivová, bez pevné podloky na ní by mohly slepice pevnì stát nebo v ní hrabat, není zde ádná monost úniku pøed
ostatními. Znemonìní prakticky
jakéhokoli irího pohybu a provádìní základních aktivit zpùsobuje
slepicím patné fyzické zdraví a
zhorenou imunitu, psychický stres
a následné poruchy chování. V kleci èasto
dochází k váným poranìním paøátù, køídel, nebo zlomeninám  vlivem u nosnic
velmi èasté osteoporózy kostí.
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A TA KRÁVA MLÉKO DÁVÁ
Mléko je v souèasné dobì získáváno
pøeváné v intenzivních chovech tzv. dojných krav, neboli dojnic. Produkce mléka
je spojena s enormní fyzickou i psychickou zátìí dosahující a na hranici mo-

ností krav; této zátìi jsou vystavena také
telata, jakýsi vedlejí produkt výroby
mléka.
Jetì za první republiky byla vìtina
krav chována v meních domácích chovech. Mléka bylo tolik, aby se pokryly potøeby domácností, bylo prodáváno na venkovských trzích i ve mìstech.
Dnes produkce mléka nìkolikanásobnì
pøesahuje jeho skuteènou potøebu  ostatnì, pro nai výivu vùbec mléko nepotøebujeme, rozhodnì ne v takovém mnoství, jaké je nám nabízeno (èasto a vnucováno)  jeho nadprodukce má také jistý
politický podtext. Mléko je ekonomicky
výhodnou surovinou, s ní se dá úspìnì
obchodovat.
Ve nakonec odnáejí dojnice, a ji
zvyováním jejich poètù v intenzivních
chovech nebo v dùsledku tlaku na dalí
zvyování produkce mléka a s tím spojenými problémy.
A to chceme nebo ne, a to víme nebo ne, nákupem kadého jogurtu, sýra nebo dortíku (s výjimkou výrobkù z mléka
pocházejících z ekologických chovù) poskytujeme dùvod pro to, aby
v intenzivních kasárenských velkochovech proívaly svùj ivot v utrpení
tisíce krav dojnic.
Dnení vysoko uitková (skoro bych napsal vysoko obrátková) kráva
má za sebou pøes padesát let intenzivního lechtìní na maximální dojivost. Zatímco jetì zaèátkem minulého století
produkovala prùmìrná
kráva zhruba 8-10 litrù
dennì, dnes z ní mohou
být dostávány dvoj- i vícenásobné objemy mléka. Kráva je tak nucena
k extrémním výkonùm 
a dùsledky se silnì negativnì podepisují na jejím
zdravotním stavu.
Velkovýrobou mléka
je zatíeno také tele. Do
procesu velkovýroby je
kráva uvedena v druhém
roce ivota, kdy je umìle
zaputìna, aby se jí po
devíti a pùl mìsících narodilo tele a byla tak odstartována tvorba mléka.
Aby vak tele nespotøebovalo pøíli mnoho mléka, je od matky
co nejdøíve odstaveno, zpravidla ji po nìkolika hodinách po porodu.
Laktace, neboli tvorba mléka, dosahuje svého vrcholu zhruba po mìsíci a trvá
pøes devìt dalích mìsícù. Dojnice jsou

dojeny obvykle dvakrát dennì, a to mechanicky, pomocí pøístrojù.
Období laktace je pro krávu nesmírnì
fyzicky nároèné; ji po dvou mìsících od
porodu je toti opìt zaputìna, co spoleènì s geneticky zvýenou produkcí mléka klade enormní nároky na její metabolismus. Ve stavu takového vypìtí je dojnice velmi nároèná na správné krmení, dobré ustájení a v neposlední øadì etrné zacházení ze strany èlovìka.
V souèasných velkochovech je velkým
problémem výiva dojnic. Tento problém
se stále nedaøí øeit, a to zejména kvùli velké ekonomické nároènosti správného krmení vysoko produkèních zvíøat.
Jetì témìø polovina chovù u nás vyuívá vazného ustájení, tzn. e dojnice je
vìtinu svého ivota uvázána na jednom
místì, kde je krmena a dojena; bez monosti normálního pohybu nebo kontaktu
s ostatními zvíøaty, co podstatnì zhoruje
její celkový zdravotní stav (i volné ustájení
je vak v intenzivních podmínkách spojeno
s øadou zdravotních problémù dojnic).
Dojnice v dneních velkochovech trpí
nejèastìji bolestivými zánìty vemene a
paznehtù, pøípadnì vystavením dalím
stresorùm, mezi nì patøí napø. letní vedra nebo hrubé zacházeni ze strany oetøovatelù. Toto pùsobí na sníení reprodukèní schopnosti krav, tvoøící dnes hlavní pøíèinu pøedèasného vyøazení zvíøete.
Vyøazována ji po tøetím nebo ètvrtém roce ivota je u nás témìø ètvrtina vech dojnic, z tohoto poètu témìø 4% èiní úhyny.
Kulháním u nás trpí pøes 20% dojnic a zánìtem vemene 2,5% dojnic.

A TO TELE HUBOU MELE
Jak mladé jalovice, tak býèci jsou po
odstavu chováni minimálnì první tøi mìsíce oddìlenì, zpravidla v tzv. venkovních
individuálních boxech. Poté jdou jalovice
na dalí odchov a býèci vìtinou na výkrm.
Èást telat bývá poráena ve vìku zhruba
esti mìsícù na výbìrové telecí maso.
Brzký odstav (v zájmu vyích ziskù
z mléka) je pro tele drsným naruením jeho vztahu s matkou. Tele se velmi tìko
adaptuje, jak na venkovní individuální ustájení a jeho sníenou hygienu, tak na umìlou výivu. Metabolické poruchy a problémy s konèetinami nebo dýcháním jsou
hlavními pøíèinami úhynù telat bìhem
prvních dvou mìsícù ivota. V naich chovech hyne v prùmìru zhruba 10% narozených telat.

EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ
PROBLÉMY SPOJENÉ
S IVOÈINOU VÝROBOU
Pro úèely výroby masa mléka a vajec
jsou jen v Evropì chovány øádovì stovky
milionù prasat a kusù dobytka a kolem pìti miliard jateèních kuøat. Pìstování krmiv
pro tato zvíøata dnes zabírá 2/3 vekeré

Otrava pesticidy:
faktor v pozadí astmatu?

MLÉKO V ÈR: ROÈNÍ SPOTØEBA NA
OBYVATELE: 215 KG, POÈET VYUÍVANÝCH ZVÍØAT: 210 000 KRAV /ÈSÚ
VEJCE V ÈR: ROÈNÍ SPOTØEBA NA
OBYVATELE: 290 KS, SLEPIC (VE
VELKOCHOVECH): 6000000 KS /MZE
úrodné pùdy a tedy asi 1/3 celkové soue
svìta. Spotøeba vody ivoèinou výrobou je
zhruba osmkrát vyí, ne by byla pøi èistì
rostlinné výrobì. Výroba ivoèiných potravin pøedstavuje 70% celosvìtové spotøeby
pevných paliv. Chovy hospodáøských zvíøat
jsou hlavním zdrojem nejobávanìjích skleníkových plynù a podílejí se na vìtinì zneèitìní povrchových a podzemních vod.
Výroba jednoho gramu ivoèiné bílkoviny je pøiblinì dvacetkrát draí ne výroba jednoho gramu bílkoviny rostlinné.
Plocha jednoho hektaru dokáe uivit asi
ètrnáctkrát více vegetariánù a padesátkrát
více veganù ne lidí konzumujících ivoèiné potraviny.

ZDRAVOTNÍ PØÍNOS
ÈISTÉHO VEGETARIÁNSTVÍ
Zatímco lakto-ovo-vegetariánství je
dnes ji pomìrnì bìným zpùsobem stravování, na èisté vegetariánství je obèas
poukazováno jako na rizikové, a to kvùli
údajnému nedostatku dùleitých minerálù
a vitaminù. Jedná se vak pouze o jednoduchou otázku rozumného výbìru a pøípravy potravin (plus zajitìní zdroje vitamínu B-12), aby tato, lékaøi mylnì opakovanì zdùrazòovaná rizika, nehrozila.
Svìtová zdravotnická organizace
(WHO) a Organizace pro výivu a zemìdìlství (FAO) pøi OSN povaují vegetariánství za nejzdravìjí a nejekonomiètìjí
ivotní styl. Na základì stovek odborných
studií jej doporuèuje také Americká dietní
asociace (ADA); za zdravé povauje ADA
také èisté vegetariánství (neboli veganství).
Oba dva tyto výivové smìry èásteènì
nebo zcela øeí nìkteré velké (ekonomické, ekologické, zdravotní) problémy souèasné doby; mimo jiné sniují potøebu intenzivních velkochovù, které pro vìtinu
zvíøat znamenají ivot naplnìný strastmi
a bolestí. G
Z letáèku Vegetariánství vydaného
organizací Svoboda zvíøat.

Dr. Niece Faría s kolegy provedl prùzkum u 1 479 brazilských farmáøù, z nich tøi ètvrtiny uvedlo, e byli v minulosti  nebo jsou v souèasnosti  vystaveni rùzným pesticidùm. Dvanáct procent z nich pak zakusilo aspoò jednou
v ivotì otravu pesticidy.
Ukázalo se, e lidé, kteøí zaili v minulosti otravu pesticidy, mìli o 72%
vyí riziko, e se u nich projeví pøíznaky astmatu, a to i po vylouèení dalích
faktorù, jako je kouøení anebo socioekonomický statut.
Podle vìdcù není jetì jasné, jakým
mechanismem k tomu dochází.
Brazílie je zemí, v ní se z Latinské
Ameriky pouívá nejvíce pesticidù; místních asi patnáct miliónù farmáøù, co je
zhruba desetina brazilské populace, je
vystaveno pesticidùm na prakticky kadodenní bázi.

Pití alkoholu zvyuje
riziko rakoviny jater
Tým italských vìdcù hlásí, e kadodenní pití velkého mnoství alkoholu je
spojeno s vyím rizikem rakoviny jater.
Dr. Donato studoval s kolegy 464
italských muù a en, u kterých byl diagnostikován hepatocelulární karcinom,
co je nejbìnìjí forma rakoviny jater,
a 824 pacientù bez pokození jater.
Vìdci zjistili, e jak pro mue, tak
pro eny platí, e ji více ne 40 gramù
alkoholu dennì, co odpovídá tøem a
ètyøem sklenkám vína, je spojeno se
zvýeným rizikem rakoviny jater (u 60
gramù alkoholu, tj. ètyøi a pìt sklenek
vína dennì, je ji zvýení rizika znaèné).
American Journal of Epidemilogy
2002;155:323-331

Vysoké dávky vitamínu D
chrání pøed zlomeninami
Doplnìk vitamínu D (pøi celkových nákladech okolo 45 korun za rok) by mohl podle britských vìdcù sníit riziko
zlomenin u starích lidí o více ne 20%.
Výzkumníci z university v Cambridge
ukázali, e mimoøádnì velké dávky vitamínu D (100 000 IU), podávané pouze
jednou za ètyøi mìsíce, dokáí sníit ve
vìkové kategorii od 65 do 85 let riziko
zlomenin.
Prof. Khaw s kolegy sledoval po pìt
let 2 686 lidí  2 037 muù a 649 en.
Polovièka dostávala tablety vitamínu D,
druhá polovièka placebo. eny, které
braly doplnìk vitamínu D, mìly riziko
zlomenin sníené o 32%, mui, kteøí
brali doplnìk, pak o 17%.
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Po èem
touí?

UKØIOVANÁ
LÁSKA

Povìz mi, èlovìèe,
oè v ivotì svém stojí?
Co pro tebe má
cenu nebývalou?

V tomto zamylení (u pøíleitosti
právì probìhlých svátkù velikonoèních) bych se chtìl zcela ponoøit do Boí lásky k nám lidem
a ke mnì osobnì. Nejpatrnìjí je
Boí láska ke mnì na køíi jeho
Syna  je to ukøiovaná láska.

Co ztratit nechtìl bys
 a oè se bojí?
Nad èím se rozplývá
tvé srdce chválou?
Snad jsou to peníze 
anebo zdraví 
èi úspìch, moudrost,
podnikání...
Jsi rád, kdy lidé
obdivnì tì slaví 
a druhý pøed tebou se
v úctì klaní?

Na køíi rozpøahuje Jeí své pae. Bìhem
svého ivota se Jeí lidí láskyplnì dotýkal, objímá dìti a nemocné uzdravuje
nìným dotykem. Objetí je podstatným
výrazem lásky, ale objetím mohu toho
druhého také spoutat. Na køíi vidíme jinou lásku, u ne lásku, která spoutává,
nýbr která uvolòuje, dává svobodu.
Tím, e Jeí své ruce rozpøahuje, ukazuje mi, co je podstatou jeho lásky. Je to
láska, která se vydává. On nám o této lásce øekl: Nikdo nemá vìtí lásku ne ten,

blízko. Svýma probodenýma rukama nám
øíká, e se naim zraòujícím rukám nebrání. Nebrání se, nýbr se vydává zlobì svìta bez obrany. Ale dùvìøuje, e ve své bezbrannosti a bezmoci láska pøemùe zlobu
tohoto svìta. Jeho poslední slovo zní:
Dokonáno je. Je to výraz dùvìry, e láska právì ve své bezmocnosti je mocnìjí
ne vekerá moc tohoto svìta, která se
kryje zbranìmi.
Nejpùsobivìjím obrazem Kristovy lásky je pro nás otevøené srdce Jeíovo. Jan
vypráví, e jeden z vojínù bodl svým kopím do Jeíova boku a e ihned vytryskla krev a voda. Pro Jana je krev a voda
znamením Ducha svatého, který se z otevøeného srdce vylévá na vechny lidi.
Bìhem ivota zasahovala Jeíova láska
jen ty lidi, s nimi se osobnì setkal. Teï je
tato láska zbavena vech hranic, teèe do
celého svìta a kadý, kdo medituje o otevøeném srdci, mùe pít z této lásky, která náleí i jemu. A tak bych rád spolu s vámi hledìl na toto srdce a v nìm na Jeíe
Krista, který nám krví svého srdce pøedává svého Ducha, a tak nám hojí rány a uschopòuje nás k lásce.

Honí se za tìstím,
pozlátkem blýskajícím
 rád prodlouil bys
trvání svých let?
Chce rozdat vìdìní
svým bliním
tápajícím?
A vechno chtìl bys
nejradìji hned...
Tak po èem touí
neklidné srdce tvoje?
A ví to vùbec 
poznal jsi to sám?
Jen u Boha v nebi
má sloeno
dìdictví svoje.
Vdy On ti slíbil:
Já ti ivot dám!
Vìra Gajdoíková
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JEÍ SE NEDÁ SVÝMI NEPØÁTELI VMANÉVROVAT DO OBRANY, KTERÁ BY
HO ODØÍZLA OD IVOTA A OD LÁSKY. VÍ, E I TEN, KDO MÌ VÌDOMÌ ZRAÒUJE A URÁÍ, V HLOUBI SVÉHO SRDCE NEVÍ, CO VLASTNÌ ÈINÍ, E JE
VPOSLEDKU HNÁN VLASTNÍMI VÁNÌMI A PUDY; TLAKY, KTERÉ SE
V NÌM NASHROMÁDILY BÌHEM JEHO IVOTA. SNAD TO ÈINÍ, PROTOE
BYL SÁM ZRANÌN, NEBO PROTO, E BYL SVEDEN NA SCESTÍ FANATISMEM, OMEZENOSTÍ NEBO STRACHEM.

kdo za své pøátele poloí svùj ivot. (Jan
15,13) Je to láska, která se dává, aby mìl
ten druhý ivot; která se rozdává, aby ten
druhý rozkvetl; je to láska, která se dovede zasadit za druhého, která se za nìj dá
v sázku, aby se mu ivot vydaøil.
Rozpøaené pae naznaèují, e se nám
Jeí naprosto otevírá, nic si neponechává v rezervì. Pøipoutí nás k sobì docela

Probodené srdce mi ukazuje, e láska
bez bolesti neexistuje. Kdykoliv miluji nìjakého èlovìka, stávám se zranitelným.
A jakmile mì ten druhý zklame, jakmile
dojde k nedorozumìním, zasáhne mì to
a do srdce. Nemohu se proti tomu bránit. Uzavøít se mohu vùèi lidem, kteøí mi
nejsou tak blízcí. Mohou si na mne nadávat, to mne nezraní. Ale jakmile mne urá-

Láska ve mnì
je silnìjí ne vechny
pokusy infikovat mì
jedem nenávisti.
í milovaný pøítel, probodává mi to srdce.
Jeí miloval dokonce i ty, kteøí ho odmítali. Nechránil se pøed nimi, neudìlal ze
sebe køemen. Ale právì láska, která miluje dokonce i své nepøátele, je právì ve své
zranitelnosti a bezmoci silnìjí ne vekerá nenávist tohoto svìta. A naplní i nás
hlubokým mírem. To vysvítá z toho, kdy
Jeí odpoutí svým vrahùm slovem, které
zaznamenal Luká: Otèe, odpus jim, nebo nevìdí, co èiní. (Luk 23,24)
Jeí se nedá svými nepøáteli vmanévrovat do obrany, která by ho odøízla od ivota a od lásky. Ví, e i ten, kdo mì vìdomì zraòuje a uráí, v hloubi svého srdce neví, co vlastnì èiní, e je vposledku
hnán vlastními vánìmi a pudy; tlaky, které se v nìm nashromádily bìhem jeho ivota. Snad to èiní, protoe byl sám zranìn, nebo proto, e byl sveden na scestí
fanatismem, omezeností nebo strachem.
Jeíovi vrazi se pøece domnívají, e ve
jménu Boím odstraòují rouhaèe. Podobnì tomu asi bude s mnohými, kteøí na nás
nevraí. Ti si o nás vytvoøili jakousi teorii,
která ospravedlòuje jejich zlobu proti nám
a která z nich snad dokonce èiní plnitele
Boí vùle.
Mohu-li spolu s Jeíem øíci: Otèe, odpus jim, nebo nevìdí, co èiní, pak jsem
se nedal vmanévrovat do nepøátelské nálady. Stojím nad zlobou, protoe v ní rozpoznávám nevìdomost a slepotu. Jsem-li
schopen milovat své nepøátele, pak mne
tito nepøátelé mohou sice zraòovat, ale
nemohou mne ovládat. Láska ve mnì je
silnìjí ne vechny pokusy infikovat mì
jedem nenávisti.
Medituji-li o probodeném srdci ukøiovaného Jeíe, pak i ve mnì toto srdce vyvolává lásku. Zve mì k tomu, abych miloval toho, který mì miloval a do konce.
Probodené srdce Jeíovo chce otevøít i
nae zavøené srdce, aby milovalo Boha
tak, jak je Bohem milováno.
Pohleïte na zeiroka rozpøaené ruce
Kristovy. Jsou znamením lásky, která vás
nesváe, nýbr vám dává svobodu a zcela

JERUZALÉM A ATÉNY
I kdy se nikdy necítím zvlá pøíjemnì, jsem-li nìkde pøedstavován jako øeèník, následující pøedstavení (ke kterému dolo
pøed lety pøi jednom letním shromádìní pod irým nebem) by
si zaslouilo zvìènìní v bronzu.
A teï tady máme Clifforda Goldsteina, zabouøil hostitel do mikrofonu, který je
èistokrevným, stoprocentním idem! I kdy to myslel dobøe, pøipadal jsem si jako kráva pøi drabì (Teï tady máme èistokrevnou, stoprocentní holsteinskou
krávu). Moná jsem je mìl nechat, kdy jsem vystoupil na pódium, aby mi nejprve zkontrolovali kvalitu chrupu.
Nicménì onen mu mìl pravdu: jsem stoprocentní, èistokrevný id. Pøinejmením po stránce genetiky a náboenských koøenù. Ve své hlavì jsem vak Øekem. Miluji pokusy øeckých filozofù objevit pravdu prostøednictvím uvaování,
zkueností, logických úvah. Nevadí, e se v tolika vìcech mýlili; zpùsob, kterým
se snaili vyourat pravdu z hvìzd, ze skal a ze syrové, neúprosné logiky mi pøipadá fascinující.
Nedávný èelní náraz s jednou mylenkou vak radikálnì pøestavìl moje gnoseologické pøedsudky. Zamyslete se nad tímto: Ze vech pravd, ke kterým mùeme
kdy dospìt, která je tou nejdùleitìjí?
Ovem, pro nás køesany je to skuteènost, e Jeí Kristus na køíi nesl trest
za nae høíchy, tak abychom my sami jej nikdy nemuseli nést, a e skrz víru
v Nìho mùeme stanout pøi soudu pøed Bohem v perfektním stavu, protoe
jsme obleèeni do Jeho spravedlnosti (ne naí), co je jediný zpùsob, jak dosáhnout vìèného ivota. V kontrastu k této pravdì se stávají otázky, zda filosofové se mají stávat králi anebo zda Achilles mùe dohnat elvu anebo zda
mùete dvakrát vkroèit do tée øeky, banálními a otøepanými.
A pøitom (a zde je koøen vìci), jak jsem se dozvìdìl tuto nejdùleitìjí pravdu o Kristu a o køíi? Prostøednictvím vìdy? Logiky? Empirické analýzy?
Matematiky? Ani náhodou! Znám tuto pravdu jenom proto, e mi o ní nìkdo
øekl, e jsem jí byl po lièkách nakrmen zjevujícími kapkami Boího Slova.
Vìda, logika a matematika mohou vést k hlubokým pravdám o vem, vèetnì prchavé povahy svìtla, ádná z tìchto disciplín  nezávisle na tom, jak vyèerpávajícím zpùsobem je provozována  vak nevede ke køíi. K Bohu, nebo
k bohùm? Snad. Ke Stvoøiteli nebo dokonce k inteligentnímu Designerovi?
Moná. Ale k Jeíi Kristu, vtìlenému Boímu Synu, který sám sebe obìtoval
za høíchy svìta? Nikdy. Stejnì tak byste mohli pouít Geigerùv poèítaè k vykládání snù. G

k zamylení

Jsem-li schopen
milovat své nepøátele,
pak mne tito nepøátelé
mohou sice zraòovat,
ale nemohou
mne ovládat.

pokraèování na zadní stranì obálky

svobodnì se za vás vydává. Dejte se touto
ukøiovanou láskou Kristovou obejmout a
zahalit  snad i ve vás zaène jako odpovìï
klíèit vae láska. Pak mùete vdìènì odpovìdìt tím, e budete ukøiovaného a
vzkøíeného Jeíe Krista milovat svým
nalomeným, nespolehlivým a nevypoèitatelným srdcem.
Snad ve vás pak poroste láska, která
ponechává svobodu, místo aby se køeèovitì drela milovaného, která se vydává,
namísto aby ádala, která z vás bude vytékat jako pramínek krve a vody ze srdce
Jeíova; láska, která za druhého umírá,
místo aby ho zabíjela samým kontrolováním a samou árlivostí. Pøeji vám, aby vás
láska Krista ukøiovaného naplnila hlubokým mírem a radostnou vdìèností.

MODLITBA
Pane Jeíi Kriste, ty jsi na køíi vydal
ivot svùj za mne, protoe mì miluje.
Miloval jsi mne a do konce, a do smrti.
Ve smrti jsi pro mne otevøel své srdce, abych se v nìm smìl celým svým neklidem
skrýt, s celou svou rozervaností, s pocity
viny. Dìkuji ti za tvoji ukøiovanou lásku,
která mi dává volnost, která mì nechává
ít. A já tì prosím, abych do sebe pøijal
tvou lásku a aby mnou pronikala smìrem
k lidem, s nimi se dennì setkávám. Dej,
abych byl schopen tvou lásku pøijmout a
abych v ní poznal základ své existence. G

A. Grün: Exercicie pro vední den.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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PYLOVÉ ALERGIE
 JARO JE TADY!
Pøíchod jara a sluneèného poèasí má
pro nìkteré z nás i své stinné stránky. Na
krásnì rozkvetlé stromy a první kvìtiny
mùe ná organismus reagovat mimo jiné
rýmou, zánìtem spojivek, dechovými obtíemi nebo dokonce celkovými pøíznaky.
I kdy vìdecký výzkum pøinesl a témìø
dennì pøináí nové poznatky, alergická
onemocnìní nadále výraznì ovlivòují kvalitu ivota. Studie uvádìjí, e alergická rýma u dospìlých zpùsobuje únavu, pokles
sociálních funkcí a obecný pocit narueného zdraví. U dìtí se projevuje zhorená
schopnost uèení, úzkost a potíe integrovat se mezi vrstevníky. Vechny tyto obtíe jsou navíc provázeny zvýenou spotøebou lékù.
Pøesné zjitìní poètu pylových alergikù
je problematické, mìní se s vìkem a mnoho postiených s mírnìjími obtíemi nevyhledá odborného lékaøe. V souèasné dobì údaje z rùzných etøení ukazují, e v dospìlé populaci ÈR je pøiblinì 25-30%
alergikù, z toho 4-6% astmatikù, u dìtí je
prevalence pylové rinitidy asi 10%. Za posledních pìtatøicet let dolo k pøiblinì trojnásobnému zvýení výskytu alergických
onemocnìní.
Pøíèiny tohoto vzestupu nejsou obecnì
objasnìny. Pøesto je známo, e riziko rozvoje alergie je ovlivnìno genetickou dispozicí a vlivem zevního prostøedí. Genetická dispozice (atopie) znamená vrozenou
zvýenou vnímavost imunitního systému,
který reaguje nadmìrnou tvorbou alergických protilátek. Pøi alergickém onemocnìní obou rodièù je pravdìpodobnost stejného postiení u dítìte asi 80%. Toto onemocnìní u potomka vak nelze vylouèit
ani v pøípadì, e jsou oba rodièe zdraví.
Genetické faktory vak nemohou a
epidemický výskyt alergie vysvìtlit. Jako
rozhodující se jeví faktory spojené se zmìnou ivotního stylu celé populace, vlivy
socioekonomické, expozice novým alergenùm napø. potravinovým, nebo infekèní choroby a antibiotická léèba. V zevním
prostøedí se uplatòuje skladba a mnoství
pylù, ale také pùsobení oxidù dusíku, polyaromatických uhlovodíkù z výfukových
plynù nebo zvyujícíc se koncentrace ozónu, které zesilují odpovìï organismu.
Mnoství a zastoupení jednotlivých druhù pylových zrn a spór plísní v ovzduí sleduje Pylová informaèní sluba (PIS). Poskytuje lékaøùm a pacientùm vèasné informace a vytváøí pøedpovìï pylové situace
pro nejblií období. Informace aktualizované kadý týden najdete na internetových stránkách www.szu.cz a www.pylovasluzba.cz.
MUDr. Zlatka Trumpeová, SZÚ
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KEDLUBEN
NA HUBNUTÍ

Do vaøící vody dáme nakrájenou cibuli, kedluben, nastrouhanou mrkev, øasu arame a vegetu. Vaøíme 5 minut. Pak pøidáme vloèky a vaøíme dalích 5 minut.
Hotovou polévku zdobíme zelenou natí.

Kedluben je pøíbuzný se zelím,
kvìtákem, kapustou a kadeøávkem. Jeho pøedchùdce se pouíval v kuchyni ji 200 let pø. Kr.
Byla to tzv. pompejská brukev,
která mìla jen zesílený stonek.

KEDLUBEN NA PAPRICE
2 pl oleje, 3 ks cibule, 5 ks kedlubny,
1 èl pískavice, 2 èl papriky, 1 èl soli, maizena
Cibuli osmaíme na oleji, pøidáme koøení a na nudlièky nakrájené kedlubny.
Podlijeme vodou a 15 minut dusíme. Podle potøeby zahustíme maizenou. Podáváme s knedlíkem èi rýí.

Kedluben je dobrým zdrojem vitamínu C,
dùleitého pro zdravý imunitní systém, a
draslíku, který pomáhá udrovat krevní
tlak na správné výi. Slouèeniny síry pùsobí proti bakteriím. Dále obsahuje provitamín A, vápník, elezo a fosfor. Vitamíny
obsahují i listy, proto mladé lístky drobnì
nasekáme a dáváme a do hotového jídla.
Kedluben poskytuje vlákninu v rozpustné i nerozpustné formì. Rozpustná vláknina se podílí na sniování cholesterolu v krvi. Nerozpustná vláknina chrání støeva
pøed zácpou, co je hlavní prevence proti
rakovinì tlustého støeva a øadì alergií. Kedluben má nízkou energetickou hodnotu,
je proto vhodný pøi redukèních dietách.
Pøi výbìru kedlubny dbáme na to, aby
byly èerstvé, nikoliv døevnaté. Kedluben je
mono jíst syrový, jemnì nastrouhaný do
majonézy, mírnì osmaený na oleji, vaøený, zapékaný atd. Hodí se i do zeleninových pomazánek, salátù a k pøípravì placek typu bramborákù. Vaøené kedlubny
sypeme opraeným sezamem se solí, strouhankou nebo taveným sójovým sýrem
KEDLUBNOVÁ POLÉVKA
1 ks cibule, 2 ks mrkve, 2 ks kedlubny,
1 pl øasy arame, 1 èl vegety (würzl), 4 pl
jemných ovesných vloèek, zelená na
(petrel, mrkev, libeèek, celer)

PLNÌNÝ KEDLUBEN
Kedlubny oloupeme, seøízneme vrek
a opatrnì vydlabeme. Pak je asi 10 minut
vaøíme v osolené vodì. Kedlubny naplníme a dusíme na oleji asi 15 minut.
Náplò:
1) Na oleji osmaíme cibuli, pøidáme
nakrájené houby a dusíme 20 minut. Do
hub nastrouháme tofu a ochutíme sójovou
omáèkou shoyou. Ve rozmixujeme.
2) Na oleji osmaíme cibuli, pøidáme
sójové maso, osolíme, podlijeme vodou
a 15 minut dusíme. Pak pøidáme zelený
hráek a náplò je hotová.
KEDLUBNOVÉ TOASTY
celozrnné veky, 4 ks kedlubny, 2 pl oleje, èesnek, 1 ks tofu, sùl
Na oleji dusíme jemnì nastrouhané
kedlubny. Nemusíme podlévat vodou, kedlubny samy pustí ávu. Ochutíme sójovou
omáèkou. Dusíme asi 15 minut. Pøidáme
tofu, èesnek a ve rozmixujeme. Podle
chuti pøidáme olej, èesnek, sùl. Smìs namaeme na rozkrojené veky a krátce zapeèeme v dobøe rozehøáté troubì. G
Kateøina Kukosová

KLUB ZDRAVÍ

PUSA JAKO MALINA ...
Malinami si èlovìk vylepoval jídelníèek u odpradávna, pøesto
se v naich zahrádkách zaèaly pìstovat a v 16. století. Kulturní
odrùdy maliníku mají velké lutooranové a temnì fialové plody. Známý je i køíenec s ostruinou.
Maliny obsahují asi 8% cukrù  glukózy a fruktózy, 2% ovocných kyselin. Tyto kyseliny pùsobí proti zánìtùm, podporují pocení a sniují horeèku. Maliny jsou proto vhodné zejména pøi dìtských nemocích. V malinách se skrývá a 5% vlákniny.
Jsou také velmi cenným zdrojem vitamínu C. Svým vysokým obsahem
eleza a kyseliny listové mají pozitivní
vliv na krvetvorbu.
Maliny se dají pouít pøi prùjmech,
zaívacích potíích, vysokém krevním
tlaku, onemocnìní jater a revmatismu. Pro vysoký obsah purinù se nedoporuèují pøi dnì a akutních onemocnìních ledvin. Jsou velmi oblíbené v limonádách, kompotech, mraených døeních a pøi výrobì mouèníkù.

MALINOVÁ PÌNA
100 g tofu, 2 pl tahini, 1 l sueného sójového mléka, citrónová áva, 1 l vody, 2 l malin, med
Vechny ingredience vloíme do mixéru a rozleháme je na hladký krém.
Servírujeme vychlazené a ozdobené lístky máty.

MALINOVÝ KOKTEJL
1 l vanilkového sójového nápoje Provamel, 2 banány, 2 l malin
Vechny ingredience rozmixujeme.

MALINY S KOKOSOVÝM KRÉMEM
1 konzerva kokosového mléka, 2 pl sladu, 1 l miutky, 4 l malin
Kokosové mléko rozmícháme s miutkou, osladíme a zalijeme jím maliny.
kuk

COUNTRY LIFE
Milí pøátelé,
V restauraci Melantrichova pokraèují
v rámci Klubu zdraví Country Life pod
taktovkou Zdeòka Zídka, vedoucího
zdejí èistì vegetariánské restaurace,
oblíbená setkávání pod hlavièkou
Kurz zdravého vaøení.
V provozovnì Country Life Jungmannova zaèal cyklus setkávání pod
hlavièkou Stop nemocem. Hojnì
navtíveno bylo ji první setkání po
ukonèení Kurzu hubnutí; stálí návtìvníci se ji jistì tìili, e bude i zde obnovena ochutnávka (kterou jsme
v rámci hubnutí z pochopitelných dùvodù vypustili a podávali pouze èistou
vodu)  a tak se i stalo!
Vstupné dobrovolné.
KURZ ZDRAVÉHO VAØENÍ
14. kvìtna
28. kvìtna
11. èervna

CL, Melantrichova 15, Praha 1
VDY VE STØEDU V 18 HODIN
STOP NEMOCEM
7. kvìtna
21. kvìtna

POBYTY NEWSTART
Rekondièní pobyt NEWSTART je urèen pøednì tìm, kteøí cítí zodpovìdnost
za své zdraví, trpí nìjakou civilizaèní nemocí èi pochopili, e je lépe chorobám
pøedcházet, ne je s velkými náklady léèit.
A je samozøejmì urèen i tìm, kteøí si
chtìjí prostì odpoèinout, v pøíjemném
prostøedí i spoleènosti  a pøitom si 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 pohodlné ubytování, 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. Pobyty
probíhají pod lékaøským dohledem.
Jarního rekondièního pobytu NEWSTART se zùèastnil rekordní poèet 60 hostù, na letní NEWSTART v hotelu Maxov
(Jizerské hory, 13.-20.7.) jsou ji jen poslední volná místa, zájemci se mohou tedy
hlásit na pobyt podzimní (12.-19.10.,
opìt Maxov)  èi na poslední chvíli, pokud
by nìkdo odpadl, na druhý jarní pobyt
v Beskydech (18.-25.5.). Pøihláka str. 22!
Robert ika

www.klubyzdravi.cz

Jarní kurz III.
Jarní kurz IV.
Závìreèný veèer,
recepty na léto

4. èervna

Strava a ivotní
prostøedí
ivá strava
 elixír mládí
Prevence a terapie
rakoviny prsu

CL, Jungmannova 1, Praha 1
VDY STØEDA V 18,45 HODIN
Zájemci o setkání se éfredaktorem
èasopisu Prameny zdraví mohou vyuít i nabídky pøednáek poøádaných
v Praze v Kulturním centru Zahrada
na Jiním Mìstì (Malenická 1784,
Praha 11):
MINICYKLUS O ZDRAVÍ
3 0 . dubna
28. kvìtna
11. èervna

Zaènìte svùj den
dobrou snídaní
Osteoporóza
 zachraòte své kosti
Hubnìte zdravì
 10 krokù k optimu

Zahrada, Malenická 1784, P-11
VDY STØEDA V 18,30 HODIN
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NEMÍVÁM U
STÁLE HLAD!
Nikdy jsem nebyla velký masoravec, v posledních tøech letech
(pøed vegetariánstvím) jsem jedla
z masa jen drùbe a ryby.

dopisy ètenáøù

Pøedtím jsem jedla dost hroznì  nepravidelnì (coby studentka vysoké koly), v bufetech, rychlých obèerstveních; pak mì
mé tìlo varovalo a dost jsem se natrápila
se støevními problémy  trvalo pøes pùl
roku, ne jsem la na vyetøení a dostala
nìjaké léky, které stav zlepily
Postupnì jsem zaèala o jídle více pøemýlet a snaila se jíst zdravìji. Také se potýkám se sklonem
k nadváze, take pod vlivem spousty èlánkù a doporuèení jsem se nauèila jíst malé porce v krátkých èasových intervalech, co bylo (zvlá
z mého dneního pohledu) hodnì
nároèné  celé dny jsem myslela na
jídlo, v kolik a co budu jíst, zda budu mít èas, nebudu mít nìjakou
schùzku, také nebylo lehké poøád
vymýlet, co si dát k jídlu. Podstatnou èást mého jídelníèku tvoøilo celozrnné peèivo a mléèné výrobky,
pak zelenina a ovoce, asi jedenkrát
týdnì maso
Po smrti táty (infarkt, náhle, ve
vìku 51 let) pøed rokem a nìco
jsem ve svém ivotì zmìnila urèité
vìci, zaèala se víc vìnovat sobì, svému
zdraví, dostala jsem se k józe (která také
propaguje vegetariánství), zaèala jsem se
více zajímat o stravu a s tím souvisí i vy-

hledávání míst, kde je mono se najíst 
tak jsem objevila Country Life i èasopis
Prameny zdraví.
Poslední maso jsem jedla nìkdy zaèátkem listopadu: prostì jsem si najednou
øekla dost  a dnes u si neumím pøedstavit, e bych maso jedla.
Následnì jsem se rozhodla (vzhledem
k pøetrvávajícím problémùm se stolicí)
zmìnit jak jídelníèek, tak poèet jídel bìhem
dne, resp. zvìtit intervaly mezi jídly. Posílila jsem snídanì (døíve pouze jogurt s müsli, ovoce), dnes støídám jogurty sójové,
kozí a klasické, se paldovým müsli, vloèkami, kukuøiènými lupínky, burisony, pohankovými pukanci  snaím se mít kadý
den nìco jiného, k tomu celozrnné peèivo
a dva kousky ovoce. Snídám po osmé hodinì (vstávám v est), dalí jídlo mívám kolem pùl jedné  buï chodím na obìd do
Country Life nebo si pøipravuji s sebou do
práce tìstoviny a zeleninu nebo jím v práci peèivo/chléb, sýr nebo zeleninová pomazánka nebo jenom margarín (Provamel)
a k tomu zelenina. Poslední jídlo mívám
mezi pátou a estou hodinou  v podstatì
nìco jako k obìdu, ale v mením, ovoce.
Nìkdy si dám jetì nìco malého veèer
doma  snaím se s tím postupnì pøestat,
ale nìkdy je to silnìjí ne já...
Take ve skladbì jídla jsem výraznì omezila mléèné výrobky (døíve jsem jedla
pìtkrát i vícekrát dennì a ve vìtinì jídel
sýr/tvaroh/jogurt byly), pøidala jsem zeleninu, zkouím tofu, sójové maso, snaím
se o pestrost. Zmìnila jsem i pití, døíve obden kafe se smetanou, dnes paldové kafe se sójovou smetanou, èaje jsem nahradila vodou. Ve od zaèátku bøezna, take
to lo vlastnì docela rychle, nemìla jsem
vìtí problémy, jen zpoèátku zvyknout si
na vìtí porce jídla a delí intervaly.

Pøeèetla jsem si kníky Dynamický ivot a tíhlá revoluce, kde mne potìilo
doporuèování prosté stravy a nekombinování mnoha jídel  ostatnì vdy jsem k tomu inklinovala (nejastnìjí jsem byla  a
stále jsem  s hromádkou rýe, brambor,
tìstovin a kupièkou zeleniny vedle toho,
bez jakýchkoliv omáèek, smìsí apod.).
Zatím to vypadá, e se mi zlepily i problémy se stolicí  døíve nìkolikrát dennì
(dost obtìující), pak obèas pár dní bez
stolice a potom nárazovì mnohokrát po
sobì. Nauèila jsem se po ránu pít teplou
vodu a vìtinou si dennì v klidu zajdu dopoledne; uvidím, ké by se to opravdu ustálilo
Teï mám v plánu sníit kalorický pøíjem
(obèas si dám nìco sladkého, pouívám
margarín), ale prùmìrnì jeden mléèný výrobek dennì mi asi zatím zùstane (jogurt
nebo kousek sýra, mám to ráda (zatím)...
Musím øíct, e mi to takhle moc vyhovuje, nemívám poøád hlad, nemusím stále
myslet na dalí jídlo, cítím se lépe
a
hlavnì i ten skvìlý pocit, e dìlám nìco
G
pro své zdraví  a asi ne málo
Bohdana M.

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
Letní:
Podzimní:

13.-20.7. 2003
12.-19.10. 2003

G
G

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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PØÍRODNÍ
LÉKÁRNA

SALÁTY S TOFU
Øecký salát
Nakrájíme: 3 ks rajèat, 2 ks okurky, 2 ks tofu, 1/2 è. cibule, olivy
Zalijeme dresinkem a necháme 1 hodinu uleet.

Dresink: 1/2 l olivového oleje, 1/4 l jableèného octa, 2 èl soli, 1 èl
bazalky, 1/2 èl oregana

panìlský salát s rýí
Marinujeme 1/2 hodiny: 1 ks tofu nakrájený na kostky, 1 èl soli,
1/4 l citrónové ávy, 1/4 èl sueného èesneku
Pøidáme: 4 l uvaøené rýe, 3 ks zelené cibulky, 1/4 l oliv, 1/4 l
citrónové ávy, 2 ks rajèat, 4 èl soli
Necháme uleet. Zdobíme èerstvì nakrájenou petrelí.

Avokado salát
Nakrájíme: 2 ks avokáda, 3 ks rajèat, 1 ks cibule, 3 strouky èesneku
Rozmixujeme: 1 ks tofu, 5 pl oleje, 1 pl umeocta, 1 èl sladìnky,
1 èl hoøèice, 1/2 èl soli
Tímto dresinkem zalijeme zeleninu.

Míchaný salát
Do mísy dáme: zelený salát, nastrouhanou mrkev, jemnì nakrájený øapíkatý celer, papriku, zelenou cibulku, nasekané lískové oøechy
Tofu nakrájíme na kostky a smaíme na oleji. Pøidáme k zeleninì. Osolíme nebo zalijeme dresinkem.

Èoèkový salát
Smícháme: 1 l naklíèené èoèky, jemnì nastrouhanou mrkev, pórek, øedkvièky, okurku, nadrobené tofu
Ochutíme: olivový olej, sùl, umeocet, estragon
kuk

OTEVØENO

V

COUNTRY

LIFE

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

Léèba
chladem
Pøi této léèbì pouíváme chladící obkladový balíèek, který lze zakoupit v lékárnì. Obkladový balíèek je naplnìn
látkou dlouhodobì drící teplo i chlad.
Obklad necháme zchladit v mrazáku na teplotu -6 a -8 C. Poté se pøikládá na postiené místo. Mezi kùi a
obklad vloíme kousek látky (utìrka,
tenký ruèník), aby nedolo k pokození kùe. Doba aplikace je 10-30 minut. Po ukonèení léèby chladem se doporuèuje setrvat v teple a klidu.
Oetøení chladem je výborný prostøedek pøi akutních zranìních pohybového aparátu, jako je pohmodìní,
natrení svalù, podvrtnutí nebo zlomení. Èím døíve je chlad aplikován, tím je
vìtí ance na zamezení tvorby krevních výronù a otokù tkání.
Chlad léèí i lokální zánìty, hlavnì
v oblasti kloubù. Pøináí úlevu pøi bolestech zubù, zánìtu slepého støeva
atd. Dá se pouít vude tam, kde je
pøebyteèné teplo. Pøi léèbì chladem
se toti do tìla nevpravuje ádný
chlad, ale z tìla se naopak odvádí teplo. Tato skuteènost se ji dávno osvìdèila napø. pøi sniování horeèky studenými zábaly. Kromì toho chlad pùsobí i proti bolesti, protoe sniuje vodivost nervových vláken v dané oblasti.
Pozor! Pokud je chladící teplota obkladu a pøíli nízká, mùe dojít k omrzlinám s tìkými následky. Léèbu
chladem nemùeme pouívat pøi celkovém podchlazení organismu, onemocnìní moèového mìchýøe, ledvin a
poruchách arteriálního prokrvení. G
kuk
o
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dokonèení ze str. 19

JERUZALÉM A ATÉNY
... A teï, jestli vìda, empirické zkuenosti ani logické uvaování mne nemohou v koneèném dùsledku nauèit té nejdùleitìjí
vìci, kterou mám poznat a jí je spasení v Jeíi Kristu, proè
bych mìl nechávat vìdu, logiku a empirické zkuenosti definovat moje porozumìní tomuto spasení?

k zamylení

OP

Protoe tyto disciplíny, i pøi jejich maximálním vyuití, mne nikdy nemohou vést
k Jeíi, nemá ádný smysl ustavit je jako posledního soudce èi rozhodèího toho,
co o Nìm vìøím (naè uívat holubí pero k posuzování køídla neviditelného bombardéru?). Pokud nás ádná z tìchto vìdeckých disciplín nikdy nepøivede ke køíi, co je èiní posledními arbitry toho, èemu vìøíme  kdy vìøíme?
Nikdo nepopírá uiteènost tìchto vìdeckých disciplín; jedná se o roli, kterou
si tyto disciplíny pøisuzují ve sféøe víry, kterou zpochybòuji. Pro pøíli mnoho
lidí, a patøí mezi nì dokonce i nìkteøí (zdánliví) køesané, je Boí Slovo  spíe ne standardem, kterým posuzují a kritizují závìry vìdy, uvaování a empirismu  tìmito disciplínami souzeno a kritizováno. Co je ve shodì s vìdou,
logikou a empirií (anebo pøinejmením s nìjakou jejich poslední verzí), to pøijímáme; co s tìmito závìry koliduje, to odmítáme.
Marná je zbonost, kterou mne ctí, øekl Jeí, uèíce naukám, je jsou
jen pøíkazy lidskými. (Marek 7,7) Vìda, logika a empirické zkuenosti nejsou
nièím jiným ne moderními interpretacemi lidských pouèek a tradic, nyní odìnými v moderní háv. A i kdy lidské pouèky a tradice mohou být dobré 
dokonce i pravdivé  nejsou Boím Slovem; a rozhodnì neposkytují nejvyí
standard pro posuzování tohoto Slova. Není pochyb o tom, e pravda pøichází z Atén. Ale Pravda samotná pøila z Jeruzaléma, Pravda, která je pro
nás pøíli dùleitá na to, aby její objevení bylo ponecháno na nás samých.
Proto nám musela být øeèena.
Nasloucháme této Pravdì anebo ji filtrujeme právì tìmi prostøedky, které
se ukázaly být nedostateènými k tomu, aby nás této Pravdì nauèily? G
Clifford Goldstein
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Prosím o zasílání na následující adresu:

tel/fax: 224-316-406
e-mail: prameny.zdravi@countrylife.cz
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162 00 Praha 6
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Vyplnìný lístek zalete, prosím, na adresu redakce:
U páté baterie 26, 162 00 Praha 6 (tel/fax: 224-316-406)
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