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PACIENTKY

V NEVÌDOMOSTI
Pøedstavte si, e jste doktor medicíny a e est z kadých deseti
pacientù, kteøí k vám pøijdou,
jsou eny, pøedstavte si dále, e
prakticky vechny tyto eny trpí
nemocemi, kterým se dá pøedejít
a které se dají velmi èasto léèit
tou nejjednoduí metodou 
metodou, kterou ádná z tìch
en pøedtím, ne vstoupí do vaí
ordinace, nezná.
Kdy vy, jejich lékaø, uijete tohoto pøístupu, velká vìtina tìch en získá zpìt dobré zdraví. Ve skuteènosti se dokonce
u mnoha objeví pozoruhodná promìna,
èasto popisovaná jako zázraèná. Jako
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vìdec víte, e taková zázraèná uzdravení lze v lékaøské terminologii snadno vysvìtlit. Souèasnì jste si vìdom toho, e
vìtina en dneního svìta by mohla zakusit podobná zázraèná uzdravení.
Nanetìstí se vìtina dneních en nikdy
nedozví o tomto vysoce úèinném pøístupu

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

a v dùsledku toho se jejich utrpení stupòuje, a jejich onemocnìní vyvolají intenzivní a stralivou zdravotní krizi, jejím dùsledkem je znetvoøení, invalidita nebo
smrt.
A teï si pøedstavte  kdy vyhlííte oknem své ordinace ven a uvaujete nad
zdravotní krizí, které dnes eny èelí  jak
byste se asi cítili, kdybyste byli tím lékaøem.
Nyní se vám dostalo alespoò zbìného
nahlédnutí do toho, jak se cítím já.
Praktikuji medicínu více ne dvacet est
let, bìhem té doby jsem zail opravdovou
pøehlídku en, které proly mými ordinacemi a které trpìly nemocemi, které byly
velmi skuteèné a velmi nebezpeèné, které
byly ale a pøíli èasto léèeny druhými lékaøi neefektivnì anebo jim nebyla prostì
vìnována dostateèná pozornost.
Výsledkem nevhodné léèby je neúprosný postup onemocnìní, a dojde k explozi do té èi oné krizové situace. Pole
moných dùsledkù je a pøíli známé: diagnóza rakoviny, amputace jednoho èi obou prsù, odstranìní dìlohy, infarkt nebo
mozková mrtvice, diagnóza osteoporózy
nebo váná zlomenina, hormonální nerovnováha, nepravidelné menstruace anebo nestálá a obtíná menopauza, a koneènì stále pøítomná chronická bolest.
Toto ovem nic neøíká o rùzných stadiích strachu, kterými ena prochází poté,
co objeví bulku anebo zakouí nenormální
prùbìh menstruace anebo strach nahánìjící výtok, nebo bolesti na prsou, èi sleduje, jak se její kostra zmenuje a kosti lámou.
Zmocnìní en k tomu, aby uèinily opatøení ke zlepení svého
zdraví
Rozsah krize enského zdraví je ohromující. I kdy eny ijí v prùmìru déle ne
mui, èasto trpí civilizaèními chorobami
více ne oni. Jak øíká jedno pøísloví: eny jsou více nemocné, mui rychleji umírají. Pøed dosaením osmdesátky je ji 50
procent en po smrti, umírají na srdeèní
onemocnìní, mozkovou mrtvici nebo rakovinu. Protoe tato krize je tak veliká, býváme vedeni k tomu, abychom se domnívali, e øeení neexistuje. Jak by ostatnì
mohlo existovat? Pokud by zde byla odpovìï, jistì by se uívala  tak nìjak je
smìrováno nae uvaování.
Ve skuteènosti vak odpovìï na krizi
enského zdraví existuje a je mono ji jednoznaènì vyjádøit. Tato odpovìï není navíc ukryta nìkde v nìjakých starých, zapomenutých textech, ale je publikována
na tìch nejzøejmìjích pøedstavitelných
místech: v pøedních svìtových lékaøských
èasopisech. Je tam  aby si ji celý svìt
mohl pøeèíst.
Nanetìstí vìtina lékaøù na celém svìtì toto øeení krize odmítá a namísto toho
volí neøeení  irokou kolekci lékù a
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chirurgických zákrokù, které zmíròují pøíznaky nemoci, pøinejmením doèasnì,
které vak naprosto selhávají pøi zasahování v pozadí leících pøíèin onemocnìní.
Co znamená, e se nemoci jenom stále
zhorují, a pøinesou krizi, která vyaduje
dokonce jetì výjimeènìjí opatøení, anebo je prostì ji pøíli pokroèilá, aby s tím
mohl nìkdo nìco dìlat.
Tolik by mne to netrápilo, kdyby se eny samotné rozhodly odmítnout toto øeení svých zdravotních problémù. Kadý by
mìl mít to právo. Co mne vak znepokojuje, to je fakt, e enám se nedostane na
výbìr mezi neøeeními a skuteènou odpovìdí na tyto problémy. A pøíli èasto jsou
vedeny k tomu, aby vìøily, e pøedepsané
léky a chirurgické zákroky jsou tìmi nejlepími dostupnými prostøedky. Protoe
tomu tak vak není, moderní epidemie rakoviny prsu, srdeèního onemocnìní, osteoporózy a mnoha dalích ivot ohroujících onemocnìní pokraèuje a zabíjí pøedèasnì milióny en.
Asi byste se domnívali, e neefektivnost souèasného pøístupu bude èasem naprosto zøejmá. Nanetìstí tomu tak není.
Kadý rok se tisíce en podrobují zbyteèným mastektomiím a hysterektomiím, a
jetì mnohem vìtí mnoství en uívá
hormony a farmaka, které nepotøebují.
Ve stavu strachu se podrobují testùm, které jsou drahé a nic neodhalí. eny si toto
ve nechají líbit, protoe se cítí být pøíli
bezmocné na to, aby mohly dìlat nìco jiného. Lékaøi mezitím mlèí o tom, e stravou a ivotním stylem je moné takovým
onemocnìním pøedejít, a v mnoha pøípadech je i léèit, a to i kdy bylo dosaeno
krizového bodu. Medicína dává pøednost

Odpovìï na krizi
enského zdraví
existuje  nalezneme ji
v pøedních svìtových
lékaøských èasopisech!
Nanetìstí vìtina
lékaøù toto øeení
odmítá  namísto toho
volí irokou kolekci
lékù a chirurgických
zákrokù, které
se zabývají pouze
pøíznaky a selhávají
pøi zasahování
v pozadí leících
pøíèin onemocnìní.
tomu, aby eny o tìchto skuteènostech
nic nevìdìly. Není divu, e se cítí bezmocné a upadají do beznadìje.
Mnohé ze ètenáøek nyní jistì potøásají
hlavou a øíkají si, e takové prohláení je
tìko uvìøitelné. ádný lékaø by pøece
schválnì nezatajoval dùleité informace
pøed svým pacientem.
Dovolte mi, abych vám vyprávìl, jak je
to doopravdy.
Boj o to, aby pacientka zùstala
v nevìdomosti
V nìkterých státech existují zákony,
tzv. zákony informovaného souhlasu, kte-

V ROCE 1981 JSEM IL NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH. NA PODZIM TOHO
ROKU MNE OSLOVILA SKUPINA OBÈANÙ S TÍM, ABYCH JIM POMOHL V JEJICH STÁTÌ ZØÍDIT ZÁKON INFORMOVANÉHO SOUHLASU.

Hawaii Medical Association zákonodárce o tom, aby umonili lékaøùm pøedkládat pøi pøíjmu na operaèní oddìlení veobecné prohláení, e lékaø informoval
pacientku o vech rizicích a prospìných
úèincích navrhované terapie. Návrh zákona o informovaném souhlasu nikdy neopustil pùdu výboru.
Byl jsem pobouøený. Jak mùe ena
vìdìt, e byla plnì informována o vech
moných volbách léèby, neexistuje-li specifický zákon o terapii rakoviny prsu, který by vyadoval, aby jí byla øeèena pro a
proti tìchto terapií. Navíc, ve chvíli, kdy
se ena nalézá v nemocnici a je pøipravena jít na operaèní sál, u se rozhodla a
dávno minula doba shánìt se po více informacích.
Tak vyhráli havajtí lékaøi první kolo.
Politický aktivista, se kterým jsem byl
v kontaktu, vak slíbil, e pøítí rok se nám
bude daøit lépe.
4. bøezna 1982 jsem jel do Havajského
parlamentu a svìdèil pøed Výborem pro
zdraví, kterému pøedsedal senátor
Benjamin J. Cayetano (který byl pozdìji
zvolen guvernérem tohoto státu). Jetì
jednou bylo na programu projednávání
zákona è. 2636 o informovaném souhlasu pro léèení rakoviny prsu. Podobnì jako
pøedtím jsem i tehdy prezentoval lékaøská
a vìdecká zjitìní o existujících lékaøských
postupech. A stejnì jako pøedtím, i tentokrát proti mnì vystoupila stejná lobbyistka
za zájmy státních lékaøù, Becky Kendrová.
A opìt se jí nepodaøilo obhájit pøed èleny
výboru svùj postoj. Tentokrát jsem ji vak
nebyl tak naivní ohlednì naí ance, e se
zákon dostane do hlasování zákonodárcù.
Kdy jsem odcházel z výboru, zeptal jsem
se senátora Cayetano, zda existuje monost, e by se tento zákon nedostal z pùdy výboru. Ujistil mne, e zákon je na cestì do havajské státní legislatury.
Pøítího dne jsem obdrel tísòové volání. Zákon byl zpìt ve výboru. Lobbyistka
lékaøské asociace, Becky Kendrová, byla
nahrazena tuctem lékaøù. Byli tam, aby
zabránili projití zákona o informovaném
souhlasu. Poté, co mi bylo øeèeno o nátlaku, který tito lékaøi vyvíjejí, jsem okamitì uzavøel svoji ordinaci a spìchal na
schùzi, která ji byla v plném proudu.
Opìt jsem pøednesl výsledky vìdeckého výzkumu ukazující, e eny s rakovinou
prsu, kterým se dostalo lumpektomie,
pøeívaly tak dlouho jako eny, které se
podrobily radikální mastektomii. Jinými
slovy, neexistuje ádná výhoda u tìch en,
které se podrobují radikálnìjímu a více
zohavujícímu chirurgickému zákroku.
Poté, co jsem pøeèetl svoje svìdectví,
jsem oèekával, e budu napaden mými kolegy. K mému pøekvapení se vak nepokusili zpochybnit vìdecké závìry, které
jsem shromádil. Namísto toho argumentovali tím, e lékaøské komunitì nemusí
vláda øíkat, jak má eny informovat  øí-

V NÌKTERÝCH STÁTECH EXISTUJÍ
TZV. ZÁKONY INFORMOVANÉHO
SOUHLASU, KTERÉ JSOU POSTAVENY TAK, ABY SE PACIENTÙM
DOSTALO INFORMACE O PRAVDÌPODOBNÉM VÝSLEDKU RÙZNÝCH
TERAPIÍ.
kali, e toto plní lékaøi ji nyní velmi dobøe  a e lékaøská profese samotná je
schopna øeit vechny problémy, které by
mohly vyvstat.
Zeptal jsem se primáøe chirurgického
oddìlení Lékaøské fakulty, dr. Thomase
Whelana, jak informuje enu o kladech
a záporech jednotlivých zpùsobù terapie a
o moných alternativách.
Povím jí, o tom, jaké jsou monosti, a
poté jí podám papír, který vysvìtluje, e
mastektomie je tím nejlepím moným pøístupem, odpovìdìl. Hmm, pomyslel jsem
si. Opravdu bez pøedsudkù, pane doktore!
Co se týká poadavku na to,
aby lékaøi byli pány ve svém vlastním domì, poukázal jsem na to, e
v pøedelém roce si vybralo necelých osm procent en s rakovinou
prsu jinou terapii ne amputaci prsu. A kdy jsme dopodrobna zkoumali tìchto osm procent, zjistili
jsme, e vìtina tìchto en by tento operaèní zákrok podstoupila,
kdyby nebyly ji pøíli nemocné na
to, aby jej mohly pøestát. Poté
jsem poukázal na to, e dùkazy
podporující pomìrný prospìch
lumpektomie jsou známé ji témìø
tøicet let. Radikální chirurgický pøístup vak stále jetì jasnì pøevládá. Tato skuteènost mùe znamenat jediné: e eny jsou povzbuzovány 
neøku-li tlaèeny  k tomu, aby podstupovaly radikální chirurgické zákroky, i kdy
lumpektomie nabízí stejnì dobré ance na
pøeití. Je zcela zøejmé, e lékaøi neudrují svùj dùm v poøádku.
Kdy schùze konèila, poslankynì Joan
Hayesová, která se podrobila oboustran-

mýty a omyly

ré jsou postaveny tak, aby se enám dostalo informace o pravdìpodobném výsledku rùzných terapií rakoviny prsu. Tyto
zákony mají také informovat eny o monostech a alternativách léèby. Takové informace jsou naprosto nezbytné pro nìkoho, kdo se chce správnì rozhodnout.
Mysleli byste, e ve svobodné spoleènosti
budou lékaøi trvat na takových zákonech,
jako na jediném etickém zpùsobu, jak by
si mohli vést ve prospìch svého pacienta.
V roce 1981 jsem il na Havajských
ostrovech. Na podzim toho roku mne oslovila skupina zainteresovaných obèanù
s tím, abych jim pomohl v jejich státì zøídit zákon informovaného souhlasu. V té
dobì platil takový zákon pro informovaný
souhlas pøi léèení rakoviny pouze ve dvou
dalích amerických státech, v Kalifornii a
v Massachussets. Havajské ostrovy mohly
být tøetím státem, pokud bychom byli úspìní.
Mým úkolem v této snaze bylo informovat èleny podkomise senátu tohoto
státu, e agresivní chirurgické zákroky, jako je mastektomie, neprodluují ivot
o nic více ne neznetvoøující lumpektomie. Dùvodem, proè tomu tak je, je skuteènost, e trvá v prùmìru osm a deset
let, ne rakovina vyroste do takové velikosti, aby ji bylo moné na mamografu èi
pøi prohmatání zjistit. Pokud po osmi èi
deseti letech je zjitìná hmota skuteènì
maligní, pak se do té doby ji dávno z prsu rozíøila do dalích èástí tìla a v dùsledku toho je zcela mimo kontrolu jakéhokoliv chirurgického zákroku, vèetnì mastektomie. Jsou-li dána tato lékaøská fakta
(které budu prezentovat detailnìji pozdìji),
je zøejmé, e mnoha enám se bude lépe
daøit, pokud dají pøednost neznetvoøující
lumpektomii (odebrání nádoru) pøed zohavující operací, jakou je mastektomie (odebrání celého prsu). Protoe vak eny nejsou o tìchto skuteènostech informovány,
nemají na vybranou. Namísto toho jsou
èasto tlaèeny do toho, aby se podrobily
tomuto postupu, který mìní jejich ivot 
a který nepotøebují.
Nae úsilí prosadit toto základní a zcela støízlivé právo se setkalo s opozicí lobbyistky Becky Kendrové, asistentky výkonného øeditele pro záleitosti komunity
pøi Hawaii Medical Association, co je
velmi vlivná skupina, která lobuje jménem
státních lékaøù. I pøes znaèné úsilí, které
vynaloila, nebyla Mrs. Kendro schopna
zpochybnit skuteènosti, které jsem pøedloil, a výsledkem bylo e návrh zákona
o informovaném souhlasu pøeel z pùdy
výboru do hlasování státní legislativy.
Asi o ètyøi mìsíce pozdìji jsem se setkal s jednou z hlavních bojovnic za zákon
o informovaném souhlasu a zeptal se jí,
proè jsem jetì neslyel o tom, e byl odsouhlasen. Vysvìtlila mi, e namísto toho,
aby nabídla enám plnohodnotný zákon
o informovaném souhlasu, pøesvìdèila

pokraèování na pøítí stránce
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dokonèení ze str. 3
né mastektomii a její dcera ji byla na jednostranné mastektomii, vzala kopii mého
svìdectví skupinì lékaøù na lékaøské fakultì a zeptala se jich, proè by tento dokument nemìl být dáván kadé enì, u které
byla diagnostikována rakovina prsu. Nikdo
z nich na to nedokázal odpovìdìt.
Posledním aktem tohoto setkání výboru bylo poádání havajské divize
American Cancer Society a Hawaii Medical Association o sepsání broury, která by informovala eny o jejich monostech výbìru a o kladech a záporech dostupných zpùsobù léèby. Kdy tento návrh
proel, vstal jsem a øekl èlenùm výboru, e
by mìli oèekávat inzerát na mastektomie. Vichni se tomu smáli. To jetì netuili, co pøijde.
Od pøedsudkù k informovanému souhlasu
22. listopadu 1983 zaslala poslankynì
Hayesová dopis Hawaii Medical Association, ve kterém jim vysvìtlovala, e není
spokojena s brourou, protoe tato ukazuje silnou zaujatost pro modifikovanou neboli radikální mastektomii. Jak jsem oèekával, jednalo se v podstatì o inzerování
mastektomie. Jednalo se o pouhé opomi-

nutí, e mne výbor vytvoøený k vypracování broury nepoádal o spolupráci?
Zavolal jsem dr. Reginolda Ho, øeditele
havajské poboèky American Cancer Society. Domluvili jsme se, e se sejdeme na
pracovní obìd.
Dr. Ho nepøiel na obìd sám. Byla
s ním Ms. Kendrová, lobbyistka pro Státní
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lékaøskou spoleènost, a asi dvacítka dalích lékaøù. Dalo by se øíct, e ani já jsem
nepøiel sám. Mìl jsem s sebou hromadu
vìdeckých èlánkù, která dosahovala výe
edesáti centimetrù. Tyto èlánky podporovaly moji pozici. Nemìl jsem v úmyslu
nechat projít bez povimnutí jakékoliv nevìdecké argumenty pro provádìní radikální mastektomie.
Poté, co jsme se chvíli zabývali triviálními záleitostmi, jsem nakonec øekl:
Máme u jenom pùl hodiny. Je na èase,
abychom se zabývali tím, kvùli èemu jsme
se seli, to je poctivým informováním en
o výsledcích rùzných terapiích rakoviny
prsu. Tou nejdùleitìjí otázkou, kterou by
si kadá ena, která uvauje o specifickém
léèení rakoviny prsu, mìla poloit, je: Jak
dlouho mohu oèekávat, e budu ít, poté,
co se podrobím té které urèité terapii?
Pak jsem ukázal na hromadu èlánkù,
které jsem si s sebou pøinesl, a øekl: Mám
zde vechny relevantní vìdecké studie,
které se touto problematikou zabývají. Pokud nìkdo z vás ví o jediném uznávaném
výzkumu, který uvádí, e urèitá terapie
pøináí lepí výsledky v pøeívání pacientek ne jiná, tak mi to, prosím, øeknìte. Dr. Ho i ostatní byli zticha. Pokraèoval jsem: Pokud nebudete enám sdìlovat jednoduchou skuteènost, e
vechny chirurgické zákroky mají
za následek stejnou anci na pøeití, nebudu podporovat ádnou
brouru, kterou napíete, a nedostane se vám podpory ze strany
zákonodárcù.
Ze strany dr. Ho a Ms. Kendro
i od nìkterých dalích se na mne
snesl proud rozzlobených a nesmyslných protestù. Nakonec zvýila lobbyistka podstatnì hlas, a to
jetì nad hluk, který v místnosti
panoval, a øekla: Jestli si myslíte,
e jste tak chytrý, tak si to napite
sám.
O.K., napíu, odpovìdìl
jsem. A bìhem dvou týdnù pøijali
dr. Ho, Ms. Kendro i jejich kolegové moji verzi broury informující eny o monostech léèení  samozøejmì s nìkolika upøesòujícími úpravami. Broura vak zùstala netknutá a úèinná. K mému velkému pøekvapení a potìení mne
lékaøská spoleènost rovnì poádala, abych napsal nìkolik slov,
která by enám diagnostikovaným
s rakovinou prsu vysvìtlila, e by
mìly souèasnì pøejít na zdravìjí
stravu, chtìjí-li mít nadìji na lepí vyhlídky. Tihle lékaøi mne znali a pøíli dobøe.
Toho roku proel zákon o informovaném souhlasu pøi léèení rakoviny prsu havajskou státní legislaturou a Havajské ostrovy dnes patøí mezi onu hrstku amerických státù, které skuteènì informují eny
o monostech léèby a jejich pravdìpodob-

S kadým dospìlým
pacientem by mìlo
být zacházeno
s respektem.
Lékaø má plnì
objasnit vechny
lékaøské a vìdecké
informace, které jsou
mu dostupné a které
se nìjakým zpùsobem
týkají stavu pacienta.
K tomu
v dnení medicínì
nanetìstí nedochází.
ných vyhlídkách pøi tìchto zpùsobech léèby. Jednou z prvních cest, jak eny zaèaly
být o svých monostech volby informovány, bylo prostøednictvím oné broury, kterou jsem napsal.
Je to smutné, ale existuje mnoho cest, kterými se zákon dá obejít
Tato broura nebyla vìtinou lékaøù a
klinik, které se specializují na diagnostikování a léèení rakoviny, dobøe pøijata.
Nìkteøí se rozhodli tento dokument vùbec
nedávat; jiní nabízeli pacientkám na vlastní pùdì vypracované náhraky tohoto dokumentu. Oba tyto zpùsoby poruovaly
zákon. Kdy se tyto podvody zaèaly stávat
obecnì známými, zabývalo se poruováním práva ena na plné informování únorové vydání Hawai Medical Asssociation
Newsletter. Tato spoleènost pøipomnìla
havajským lékaøùm, e jsou povinní sledovat standard zákona o informovaném souhlasu. Rovnì soustøedila pozornost lékaøù na onu brouru, která by mìla být pøedávána pacientkám a která udává linie
moností léèení rakoviny prsu vyadované
zákonem.
Je smutné, e v letech následujících,
poté, co jsme vyhráli onu legislativní bitvu,
se velmi málo zmìnilo. A pøespøíli agresivní terapie rakoviny prsu stále pokraèuje, více ne 65 procent en se stále podrobuje amputaci prsu. Existují dva dùvody,
proè je tak málo en, které si vybírají konzervativnìjí zpùsob léèby. Za prvé, chirurgové jetì stále doporuèují mastektomii, a za druhé, pouze menina en skuteènì zkoumá, jaké jsou monosti léèby.
Jedním z dùvodù, proè eny nezkoumají svoje monosti, je, e nevìdí, kde by
mìly hledat odpovìdi. Jejich lékaøi jsou
èasto silné autoritativní osobnosti, kteøí
tvrdì stojí na svém, a zdá se, e mají i dostateèné lékaøské znalosti, které jejich mínìní potvrzují. Alternativou k tomu, ptát

Informace, které dávají sílu a léèí
Jakmile jednou pochopíte pøíèiny urèitého onemocnìní a jakým zpùsobem lze
toto onemocnìní pøekonat, jakmile plnì
pochopíte rizika i prospìné úèinky kterékoliv specifické terapie, jakmile budete
zcela pøesnì znát, co máte na výbìr, pak
jste v postavení, kdy se mùete nejlépe
rozhodnout. Budete mít sama sebe pod
kontrolou a budete schopna sama øídit
svoji cestu zpìt ke zdraví.
Mít sama sebe pod kontrolou, to je
první krok na cestì k úèinnému vypoøádání se se strachem, je to velký krok k tomu, abyste mìla jasno a èinila správná lékaøská rozhodnutí. Bìný pøístup lékaøù
vak dnes nanetìstí neposkytuje dostatek
informací k tomu, aby cítily, e mají záleitost pod kontrolou. A pøíli èasto jsou
eny ponechávány v závislosti na úsudku
lékaøù, z èeho pøirozenì pramení pocity
bezmoci a strachu.
S kadým dospìlým pacientem by mìlo být zacházeno s respektem a pøi zachování dùstojnosti, kterou mu zaruèuje jeho
lidství. Ve vztahu pacient  lékaø to znamená, e lékaø musí plnì objasnit vechny
lékaøské a vìdecké informace, které jsou
mu dostupné a které se nìjakým zpùsobem týkají stavu pacienta. K tomu v dnení medicínì nedochází. Z mnoha dùvodù
lékaøi èasto zatajují nìkteré dùleité informace pøed pacientem. Tato praxe je
mnohem bìnìjí ve vztahu mezi lékaøem
muem a pacientkou enou. I kdy existuje mnoho dùsledkù takového chování, tím
nejzákladnìjím je, e pøíli mnoho en
bere léky, které nepotøebují, a podrobuje
se pøíli mnoha zbyteèným chirurgickým
zákrokùm  a tak se jim nedostává takové
kvality ivota, kterou by si zaslouily. G

WHO: MÉNÌ VÁPNÍKU!
V protikladu k dlouholetému trendu stále zvyovat doporuèené
dávky pøíjmu vápníku, vydala nyní komise Svìtové zdravotnické organizace (WHO) doporuèení, e staèí ji pøíjem 400-500
mg vápníku dennì (pro porovnání: v ÈR se doporuèuje 8001200 mg vápníku dennì).
A toto doporuèení minimálního pøíjmu platí dokonce pouze pro starí lidi ijící
v zemích s vysokým výskytem zlomenin kostí. V zemích s nízkým výskytem zlomenin nepovauje ji toti WHO napøítì za nutné nìjakým zpùsobem minimální potøebné mnoství vápníku vùbec kvantifikovat.
Komise se pøi tomto svém nejnovìjím doporuèení
odvolává na tzv. vápníkový paradox, toti na skuteènost, e výskyt zlomenin krèku stehenní kosti je nejvyí v zemích s vysokým pøíjmem vápníku, zatímco
v zemích s nízkým pøíjmem vápníku je jejich výskyt
nízký.
Komise uvádí, e po prozkoumání vekerých
dostupných dat se zøetelnì ukazuje monost, e
negativní úèinek bílkovin, a to zvlátì ivoèiných
(ale ne rostlinných), ruí pozitivní úèinek vysokého
pøíjmu vápníku.
Vedle toho doporuèuje komise jako prevenci
zlomenin kostí, resp. osteoporózy, pøíjem 5-10
mikrogramù vitamínu D dennì, toto vak pouze
v pøípadì, není-li èlovìk pravidelnì vystaven sluneènímu svitu (vitamín D se vytváøí na pokoce pøi
pøímém vystavení slunci). Dále se doporuèuje sníit spotøebu soli a zvýit spotøebu ovoce a zeleniny.
Pøirozenì je rovnì výhodou, kdy èlovìk nemá
nadváhu, nekouøí ani nepije alkoholické nápoje.
Tato nová zpráva WHO je tìkou ranou pro
mlékárenský prùmysl, který doporuèuje mléko zejména kvùli jeho vysokému
obsahu vápníku. G

mýty a omyly

se svého lékaøe na fakta, je hledat pøímo
v literatuøe, mnozí lidé jsou vak zcela pochopitelnì vìdeckými èasopisy zastraeni.
Nejenom, e pouívaný jazyk je vìtinì laikù cizí, lidé nevìdí, jak mají ocenit relativní dùleitost jednotlivých studií. A koneènì, laikové nemají opravdovou zkuenost
s tìmi terapiemi, které se nejèastìji pouívají, ani s jejich alternativami, a proto neví, jak úèinné mohou tyto pøístupy být.
Chybí-li jim tyto znalosti a zkuenosti, lidé
obvykle reagují na základì strachu. Jedinou vìcí, které se pak drí, jsou rady jejich
lékaøe. Nanetìstí bývají vak tyto rady nìkdy zaujaté, anebo vycházejí z nesprávných informací. Dùsledkem je, e mnoho
en si vybírá léèbu, která je pøinejmením
neúèinná, pøinejhorím pak kodlivá.

Zdroj: Spojená expertní skupina FAO/WHO pro stravu, výivu
a prevenci civilizaèních nemocí. WHO Technical Report Series
916: World Health Organization, Genf, 2003

Z knihy dr. Johna McDougalla The
McDougall Program for Women.
Ve své nejnovìjí knize se autor zabývá citlivou problematikou enského zdraví  vèetnì èasto necitlivého
pøístupu moderní medicíny.
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TAJEMSTVÍ
ÚSPÌCHU
Po mnoho let se ambiciózní horolezecké týmy z celého svìta
snaily dosáhnout vrcholu nejvyí hory svìta  Mount
Everestu. Mnozí lidé dokonce
ztratili svùj ivot, ale tento zasnìený obr zùstával nepokoøen.
A teprve v roce 1953 prolétla
svìtem senzaèní zpráva, e horolezecký tým pod vedením Edmunda Hillaryho zasadil svoji
vlajku na pièce svìta.
Víte, co bylo tajemstvím jejich úspìchu?
Obyèejná voda. Hillary a èlenové jeho týmu dennì pili asi dvanáct sklenic vody,
èím získávali vytrvalost a nabývali nové
síly ke zdolání vrcholu. Èlenové neúspìného výcarského týmu na rozdíl od nich
pøijímali pouze 1-2 sklenice vody dennì 
a v dùsledku toho se vyèerpání dostavilo
døíve, ne mohli dosáhnout vrcholu. Vá
cíl nemusí být zdolávat vrcholy hor  pøesto vak mùe voda hrát roli v tom, zda
v ivotì uspìjete èi nikoliv. Podívejme se
blíe na to, jak k tomu dochází!

funkci potøebují ale dostatek vody. Pøi zaèínající infekci nebo nachlazení je vynikajícím lékem opìt voda. Zpùsobuje toti, e
mnoící se baktérie jsou doslova vypláchnuty z tìla a posílené bílé krvinky se pak
postarají o zbytek práce. I vysoká horeèka nìkdy vzniká dehydratací. Napijeteli se, teplota poklesne.

VODA ZVYUJE VYTRVALOST
Podle studií na sportovcích se tìlesná
aktivita po dostateèném pití vody zvyuje
a o 80%. Chcete-li tedy zvýit svoji výkonnost, nezapomínejte na tento nejlepí
doping.

VODA BYSTØÍ MYLENÍ
Také pøi duevní práci potøebujeme dodávat do organismu vodu, která je nesmírnì dùleitá pro správnou funkci mozkových bunìk (tvoøených vodou z plných
85%). Proto nezapomínejte pít, aby byly
nervové tkánì vodou dobøe zásobeny.
Únava, bolesti hlavy i patné soustøedìní
se dají èasto lehce odstranit. Chcete-li mít
více energie a sret nápady, osvìte se tím
nejlepím nápojem.

VODA ZLEPUJE NÁLADU
Nedostatek vody v nervových buòkách
ovlivòuje také náladu. Pokud se cítíte nervózní, unavení, podrádìní nebo v depresi
 sklenice vody vám mùe zlepit náladu.

dvì sklenice, kùí (pocením) dvì sklenice,
stolicí ztrácíme pùl sklenice vody. Celkem
je to tedy deset sklenic vody. Toto mnoství musíme nahradit: jídlem vìtinou pøijmeme tøi sklenice vody, díky metabolickým zmìnám jednu sklenici a zbývajících
est sklenic je tøeba vypít.

KDY MÁME VECHNU
TUTO VODU VYPÍT?
Ne spolu s jídlem  aludeèní ávy se
tak øedí a doba trávení prodluuje.
Ne pùl hodiny pøed jídlem a hodinu po
jídle, protoe tekutiny se tráví pøedem a
zvlá (a tak by se zdrovalo trávení).
Nejlépe je pít mezi jídly  ráno po probuzení dvì sklenice (proèiuje tìlo, pøipravuje trávení), dopoledne dvì sklenice
(mezi snídaní a obìdem) a odpoledne dalí dvì sklenice (mezi obìdem a veèeøí).
Myslíte si, e ízeò je dostateèným ukazatelem toho, kolik vody potøebujeme?
Pøi studiích na sportovcích se ukázalo,
e tìm, kteøí bìhali bez pøijímání vody,
stoupla rychle tìlesná teplota. Druhé skupinì sportovcù, kteøí pili podle íznì, teplota stoupla stejnì vysoko, ale o nìco pomaleji. U tøetí skupiny, její èlenové museli pøijímat více tekutin, ne sami cítili, e
potøebují, nedosáhl vzestup teploty tak vysokých hodnot  voda udrela jejich teplotu jen mírnì nad normálem a sportovci
mohli pokraèovat v bìhu i dále.

VODA PROÈIUJE

newstart

Nejen, e je voda nezbytná pro udrení
èistoty naich domovù, èistí také celé nae tìlo: kadý z nás se toti a ze 70%
skládá z vody. Voda je základem krve, mezibunìèné tekutiny, kadé buòky, je nezbytná pro funkci orgánù i svalù, je obsaena dokonce i v tak suché hmotì, jakou
se mohou zdát kosti. Pøi ztrátì 20% vody
z tìla dochází k odumírání ivotnì
dùleitých center. Krev obsahuje
93% vody. Pokud dostateènì nepijeme, krev houstne a krevní obìh
je naruen. Tím pøidáváme práci
nejen srdci, ale i naemu èistícímu
aparátu  ledvinám. Nedostatek vody mùe vést k ledvinovým kamenùm nebo k zánìtu moèového mìchýøe. Proèitìní tìla je zvlá dùleité pro alkoholiky a kuøáky, kteøí
se chtìjí zbavit svých zlozvykù; voda jim pomùe odplavit toxické látky z tìla. Pití vody odstraòuje zácpu, která je v naí spoleènosti velmi
èastým jevem (zapøíèiòujícím øadu dalích
nemocí). Pití vody, pohyb a vláknina ve
stravì tento problém léèí.

VODA POSILUJE
IMUNITNÍ SYSTÉM
Bílé krvinky nièí v naem tìle kodlivé
zárodky, viry a baktérie; ke své správné
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NEDOSTATEK VODY V NERVOVÝCH BUÒKÁCH OVLIVÒUJE TAKÉ NÁLADU.
POKUD SE CÍTÍTE NERVÓZNÍ, UNAVENÍ, PODRÁDÌNÍ NEBO V DEPRESI SKLENICE VODY VÁM MÙE NÁLADU ZLEPIT.

Kolik vody bychom mìli dennì pít? To
urèíme podle mnoství vody, kterou dennì ztrácíme: ledvinami (v podobì moèi) je
to 5 1/2 sklenice, plícemi (vydechováním)

ízeò tedy není spolehlivým ukazatelem, signalizuje pouze asi dvì tøetiny skuteèné potøeby vody.
Závìreèná otázka se týká nejvhodnìjí-

Pokud si nemùete
zvyknout na chu vody,
je moné ji dochutit
buï citrónovou ávou
nebo trochou
pøírodního dusu.
ho zdroje tekutin. Tím nejpøirozenìjím
nápojem, který odpovídá potøebám naeho organismu a nezatìuje trávení, je èistá
voda. Mùeme ji získat buï z testovaných
venkovských studní nebo filtrací èi pøevaøením vody z kohoutku. Vhodným zdrojem jsou i minerální vody, u kterých ale
musíme dbát na obmìnu, aby nedocházelo k usazování minerálù v tìle. Pokud si
nemùete zvyknout na chu vody  je
moné vodu ochucovat buï citrónovou
ávou nebo malým mnostvím pøírodního
dusu. Pro doplnìní tekutin jsou vhodné
také bylinné èaje. Napø. kopøiva èi èervený jetel èistí krev, máta nebo heømánek
mají antibakteriální úèinky. Je moné
pouívat i èaje ze sueného ovoce, které
mají svìí, pøirozenì sladkou chu.
Vyhýbejte se slazeným limonádám, kávì,
kakau, èernému èaji a alkoholu, které kodí v dùsledku obsahu drog.
ízeò  to není zrovna nejpøíjemnìjí
pocit. Podobný pocit mùeme zaívat i
v naem vnitøním ivotì. Èasto proíváme
tìkosti, zármutek, prázdnotu  kdy se nae nitro zdá být úplnì vyschlé. Podobnì
jako existuje lék na nai tìlesnou ízeò,
i nae vyschlé nitro mùe být osvìeno
prùzraèným a osvìujícím nápojem. Lidé
se snaí èerpat vodu ze studní úspìchu,
bezhlavého uctívání, kariéry, zábavy, nadpøirozených divù a senzací, vztahù bez závazkù, ale pøese vechno úsilí a nadìje pøichází po této intenzivní kúøe znovu ízeò a prázdnota...
Ten, kdo stvoøil èlovìka i jeho nitro, ví
sám nejlépe, co mùe uspokojit nae touhy, utìit ná strach a vyøeit nae problémy. Øíká: Kadý, kdo pije tuto vodu, bude mít opìt ízeò. Kdo by se vak napil
vody, kterou mu dám já, nebude íznit navìky. Voda, kterou mu dám, stane se
v nìm pramenem, vyvìrajícím k ivotu
vìènému. (Jan 4,13-14) 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.
V reklamním èasopise jsem se
doèetl o lécích, které váí ve støevì tuky a tím se hubne. Mohu tomu vìøit?
Podle toho, co máte na mysli. Jestli
chcete vìdìt, zda mùete vìøit, e zhubnete pouíváním tìchto lékù (mimochodem léky které máte na mysli neváí tuky,
ale lipázy  enzymy, které rozkládají tuky
ve støevì a takto navázané enzymy zabrání tomu, aby se tuky vstøebávaly), tak vás
musím zklamat. Pokud nezmìníte zpùsob
stravování a ivota, vechny ty èaje, tablety, buòková výiva, práky, roztoky, vùnì,
masáe, stimulátory, proudy, záøení a podobné zázraky budou jen mrháním penìz, sil, èasu a riskováním dalích problémù. Drte se, dá se to!
Mám rád pikantní jídla, ale lékaø mi je zakazuje, protoe mi zjistili zaèínající vøed aludku.
Zbyteènì. Aspoò co se týká pálivých
paprik. Je pravda, e èerné koøení podporuje vznik vøedové choroby aludku a
je podezøíváno z rakovinotvornosti. Kapsaicín  pálivá látka v paprice a feferonkách  vak vøedy pøímo léèí. Pøesvìdèili
se o tom lékaøi, kteøí podávali pacientùm
s vøedovou chorobou extrakt feferonek
pøímo do aludku ve velkých dávkách a
sliznice se hojila mnohem rychleji ne
pouitím lékù. Kapsaicin má té silný antioxidaèní a protirakovinný úèinek. Mùete si klidnì dopøát mexická jídla. Ta originální bez vepøového jsou super zdravá.
Araídy prý obsahují aflatoxin,
který zpùsobuje rakovinu jater.
Nejen araídy. Aflatoxin je produktem
plísnì Aspergillus flavus, která se mùe
vyskytovat v kadé nesprávnì uloené potravinì  chlebu, mléku, mase, ovoci, tìstovinách, vloèkách, i v konzervách. Pouívání potravin po záruèní dobì, ochrana
lednièky pøed teplými potravinami, dojídání zbytkù nìkolik dní po tepelné úpravì

 to ve zvyuje riziko konzumace bakteriálních a plísòových toxinù.
Názory na karcinogenost aflatoxinu se
rùzní: Velká studie v Èínì neprokázala
vyí výskyt rakoviny jater po konzumaci
kontaminovaných araídù a sóji. Naopak
publikace Amerického ústavu pro výzkum
rakoviny z roku 1999 uvádí, e potraviny kontaminované aflatoxinem pravdìpodobnì zvyují riziko primární rakoviny jater. Uzeniny jsou ovem mnohem silnìjím karcinogenem. U jste je pøestali jíst?
Mám problémy se stolicí. Vyprazdòování je namáhavé, bolestivé a nepravidelné. Koupil jsem si
vlákninu a dvakrát jsem ji poil,
ale stav se jetì zhoril.
Vláknina potøebuje mnoho vody! Vá
problém zácpy se pøidáním vlákniny do
stravy mohl jetì zhorit proto, e jste neupravil pøíjem vody pøíjmu vlákniny. Proto
je lepí jíst vlákninu v pøirozené formì 
zelenina, ovoce, vaøené obiloviny , která
obsahuje i dostateèné mnoství vody.
Èistá, suchá vláknina (mimochodem
vyrábí se nejèastìji z jableèných slupek a
jaderníkù) potøebuje vodu, aby nabobtnala. Proto pijte mnohem víc vody a mìlo by
to být v poøádku.
Jaký máte názor na støevní sprchu?
Dost rezervovaný. Nemyslím si, e èlovìk potøebuje dìlat vìci, které nejsou pøirozené, a støevní sprcha k nim (podle
mne) patøí.
Èlovìk ije v symbióze s obrovským mnostvím baktérií. Nejvíc
rùzných druhù bakterií ije v naem tlustém støevu (bakterie pøedstavují asi polovinu hmotnosti suiny naí stolice!). Zastoupení jednotlivých druhù bakterií ve velké míøe
ovlivòuje sloení stravy. Pøísun
kvasných bakterií, nadbytek bílkovin a nedostatek vlákniny podporují rùst a mnoení kvasných bakterií. Od toho se odvíjí problémy
typu poruchy trávení, zácpa, malátnost, ztráta koncentrace, zápach stolice a plynù, porucha imunity, støevní polypy a rakovina
tlustého støeva.
Chápu, e je mnohem pohodlnìjí zaplatit za støevní sprchu èi jiné podivné manévry, ne zmìnit
stravovací návyky. Mìli byste si
vak uvìdomit, e støevní sprchy nelze dìlat èasto a celý ivot a e nevhodné bakterie na to neberou ohled. G

výivná poradna

ízeò není
spolehlivým
ukazatelem,
signalizuje pouze
asi dvì tøetiny
skuteèné potøeby vody.

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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MASÁE?
V COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15, P-1

OBJEDNÁVKY:
Prodejna
pøírodní kosmetiky
tel. 224-213-366

Tuèné srdci nekodí?
Dr. Glew z University of New Mexico odebíral s kolegy v rámci nové studie
krevní vzorky u 121 muù a en z afrického nomádského kmene Fulani, kromì toho vyhodnocoval u pøísluníkù tohoto kmene jejich pøíjem ivin.
Mui konzumovali v prùmìru dennì
asi 1 670 kalorií, eny asi 1 485 kalorií
 pøièem asi polovina tìchto kalorií
pocházela z tuku (a asi polovina tìchto
tukových kalorií byla ve formì saturovaného tuku).
Jak víme, doporuèuje se v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnìní
nekonzumovat v podobì tuku více ne
30% kalorií, a z toho by v podobì saturovaného tuku nemìlo být více ne
10%.
Typická strava pøísluníkù kmene
Fulani navíc obsahovala vyí zastoupení bílkovin  eny 16% kalorií ve formì
bílkovin, mui 20% , pøièem se doporuèuje nekonzumovat více ne 15% kalorií ve formì bílkovin, jenom tøetinu
doporuèeného mnoství folátù a nií
ne doporuèené hodnoty vitamínu C a
B-6 (u tìchto vitamínù se pøedpokládá
ochranný úèinek na srdce).
I pøes toto vechno byly hladiny celkového cholesterolu i HDL cholesterolu
v normì, prùmìrná hladina LDL cholesterolu byla dokonce nií ne doporuèená hodnota. Prùmìrný BMI (body
mass index  mìøítko nadváhy) byl asi
20 (BMI nad 25 se povauje za nadváhu, BMI nad 30 za obezitu).
Podle vedoucího studie, dr. Glewa,
jsou tyto dobré výsledky (naznaèující
nízké riziko onemocnìní srdce a cév)
zøejmì dùsledkem vysoké pohybové aktivity a nízkého energetického pøíjmu
pøísluníkù kmene - kteøí kromì toho
nekouøí.
American Journal of Clinical
Nutrition 2001;74:730-736

8 / PRAMENY ZDRAVÍ

STØEVO JAKO
ÈISTIÈKA
Dávejte si na své tìlo dobrý pozor! Je to dùm, ve kterém ijete.
Analogicky to pøesnì odpovídá
domu, ve kterém bydlíte.
To nejmení, co vá dùm nebo byt potøebuje, je pravidelná péèe  nebo zaène zatékat støechou, ucpe se vodovodní potrubí, usídlí se mravenci nebo èervotoèi a vùbec zaène se objevovat s postupem èasu
spousta, z poèátku malých, kod. Podobnì je to s vaím tìlem. Vechny funkce
a vechny aktivity naeho tìla, ve dne
v noci, a tìlesné nebo duevní, závisí na
naí vnitøní a zevní péèi o tìlo.
Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má
ivotnì dùleitý význam. Dobrá výiva neregeneruje jen buòky a tkánì vaeho tìla,
ovlivòuje také vyluèovací procesy, kterými
se z vaeho tìla odstraòují odpadní a
kodlivé látky (aby se zabránilo jejich rozkladu formou kvaení a hniloby). Jestlie
odpadní produkty v tìle zùstávají a hro-

støevì tolik kvaení a hniloby, e jejich
hromadìní vede k latentnímu churavìní.

SMRT SÍDLÍ VE STØEVÌ
To není jen øeènický obrat, to je realita. Význam problematiky tlustého støeva
jsem si uvìdomil, kdy jsem byl jetì velmi
mladý. Byl jsem tehdy na návtìvì u tety
ve Skotsku, kdy jednoho rána neèekanì
zaznìl domem pronikavý køik z obývacího
pokoje. Tam se svíjela na zemi v bolestech
moje sestøenice, teenager. Pøivolaný lékaø
vysvìtlil, e se musí jednat o prasklé slepé
støevo. Byla ihned, za doprovodu lékaøe,
pøevezena do nemocnice, ale za nìkolik
hodin zemøela. Lékaø nám øekl, e neví,
proè k perforaci apendixu dolo. Od tohoto dne se stalo støevo jádrem mého
dlouholetého výzkumu.

TLUSTÉ STØEVO
A VAE STRAVA
Vae tlusté støevo nemùe optimálnì
pracovat, jestlie pravidelnì konzumujete
prùmyslovì zpracované, peèené èi vaøené
potraviny, rafinované produkty ze krobu
a cukru anebo nadmìrnì solíte, a to i tenkrát, máte-li dvì a tøi stolice dennì! Takové potraviny nedodávají optimální výi-

VECHNY FUNKCE A AKTIVITY NAEHO TÌLA, VE DNE V NOCI, A TÌLESNÉ NEBO DUEVNÍ, ZÁVISÍ NA NAÍ VNITØNÍ A ZEVNÍ PÉÈI O TÌLO.
madí se, není moné udret dobrý zdravotní stav.
Vylouèení nestrávené potravy a jiných
odpadních látek je stejnì dùleité jako
dobré trávení a správný pøíjem potravy;
v dùsledku nahromadìné, nevylouèené
stolice a odpadu toti nevyhnutelnì dochází k toxémii  otravì krve. Vìtinì lidí
není jasné, e odpadní látky, které se z tìla dokonale neodstraní, vytváøejí v tlustém

vu svalùm, nervùm a buòkám støevní stìny. Zuboeným tlustým støevem mùe sice
projít mnoství fekálií, není vak schopné
øádnì vykonávat zaívací a vstøebávací
procesy.
Lidské tìlo potøebuje kvalitní výivu.
Buòky a tkánì, ze kterých je sloeno, jsou
ivými organismy s obdivuhodnou mírou
odolnosti, elasticity a regeneraèní schopnosti. Aby se buòky a tkánì mohly opìt

Norman W. Walker
zotavit a posílit, musí se potrava skládat
z ivých, nezpracovaných elementù. Existují urèité sloky stravy, které mají za úkol
pøispìt k vylouèení opotøebovaných bunìk.
Vláknina, která je pro správné a dokonalé strávení potravy velmi dùleitá, je potøebná jak v tlustém, tak v tenkém støevì.
Vláknina musí být ovem sloena z vláken
syrových potravin. Kdy se vlákna pohybují tenkým støevem, jsou, obraznì øeèeno, nabitá a v tomto stavu velmi uiteèná pro èinnost v rùzných oddílech støeva.
Tlusté støevo nepøevezme jen nestrávené
zbytky potravy, ale pøizpùsobí se vlákninì,
na které je závislé, a pouije ji jako støevní metlu.
Jsou-li minerální látky z potravy nasyceny olejem nebo tukem, nemohou být
zaívacími orgány správnì zpracovány a
pøejdou jako odpad z tenkého do tlustého
støeva. Mimoto se musí tìlo zbavit tlustým
støevem velkého mnoství opotøebovaných bunìk a tkání.
Jak strava prochází tìlem, zanechávají
potraviny na vnitøní stìnì tlustého støeva
hlenovitý povlak, podobný omítce na stìnì. Èasem mùe tento povlak pozvolna
zesílit. Obsah støeva, který je vyluèován za
takových podmínek, obsahuje mnoho nestrávené potravy, kterou tìlo mùe vyuít
jen málo anebo ji nemùe vyuít vùbec.
Výsledkem je vyhladovìní, které si neuvìdomujeme, které je ale pøíèinou pøedèasného stárnutí organismu.
Pìchujeme-li do naeho tìla soustavnì
mrtvou (ivin zbavenou) potravu a souèasnì se nestaráme o dokonalé vylouèení odpadních látek, dostaví se døíve nebo pozdìji, jako bezprostøední následek, nemoc.

TLUSTÉ STØEVO JAKO
ÈISTIÈKA LIDSKÉHO TÌLA
Tlusté støevo je pøirozenou ivnou pùdou pro øadu baktérií. Úkolem tìchto baktérií je zabránit vzniku toxického stavu
v tlustém støevì. Existují vak dva druhy
baktérií, jednak zdravé (coli) baktérie a

NEZAPOMÍNEJTE VÝKAT 2/
Syrová zelenina, zvlátì za horkých letních dnù, mùe být nìkdy
i zdrojem nebezpeèných mikroorganismù  pouhým dobrým výkáním se jim vak mùeme bez problémù ubránit!
Sliny toti obsahují imunoglobulin A a lysozym, který nièí baktérie tím, e rozkládá jejich bunìènou stìnu a tak slouí k ochranì pøed infekcí. Stálá tvorba slin pomáhá k èitìní dutiny ústní od zbytkù potravy. Obsah vápenatých iontù chrání zuby pøed odvápòováním. Potrava se ve slinách zèásti rozpustí a to umoòuje zaèít
trávení krobù v ústech pomocí alfa-amylázy (ptyalinu). Toto trávení pokraèuje i v
aludku, dokud není alfa-amyláza neutralizována kyselými aludeèními ávami.
Pokud nedojde vèas k pøemìnì krobu na dextrin,
mùe se objevit kvaení a nadýmání.
Látky z potravy rozputìné ve slinách stimulují
chuové pohárky na jazyku. Èím víc výkáme, tím
více jídlo vychutnáme. Sliny dále obalují sousto
a usnadòují tím jeho polykání. Pouze z dùkladnì rozvýkané potravy je tìlo schopno získat
vechny potøebné iviny. Tìlo ivené správnì
rozvýkanou stravou nepotøebuje drahé potravinové doplòky ani øadu lékù.

JAK DLOUHO VÝKAT?
Zásada zní: Jídlo se pije a polévka se koue. I tekuté jídlo jako je polévka èi jogurt se
musí poøádnì smísit se slinami. Kadé sousto
by se mìlo pokousat minimálnì ètyøicetkrát.
Pro vánì nemocné platí a stokrát. Dùleité je sousto rozmìlnit na hladkou tekutinu. Je lepí si brát mení sousta. Zpoèátku je potøeba se na to více soustøedit, po èase si tìlo zvykne.
Kdo dlouho výká, tomu obvykle staèí k nasycení mení mnoství jídla.
Nedochází tak k pøejídání a obezitì. Delí výkání vyaduje zklidnìní. Jedná se
o urèitou formu relaxace a odpoèinku. Nechejte tedy vechny problémy být a
vychutnejte si svùj ivot  dùkladným výkáním! G

mýty a omyly

Vae tlusté
støevo nemùe
optimálnì pracovat,
jestlie pravidelnì
konzumujete
prùmyslovì
zpracované, peèené
èi vaøené potraviny,
rafinované produkty
ze krobu a cukru,
èi nadmìrnì solíte.

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

za druhé patogenní (nemoc zpùsobující)
baktérie. Ve zdravém støevì drí zdravé
baktérie pod kontrolou baktérie patogenní. Jestlie vak nedbáme na èistotu tlustého støeva, patogenní, nemoci zpùsobující
baktérie, se mohou rozíøit a následuje nemoc.
Je-li nae èistièka ucpaná odpady a
produkty vznikajícími pøi rozkladu, ani ta
nejlepí jídla nemusí být pak o mnoho lepí ne jídla nejhorí.
V tlustém støevì se nehromadí jen odpad z potravin, ale také miliony vyslouilých, odumøelých bunìk. Moná znáte odpuzující zápach mrtvých zvíøecích tìl, která se zaèínají rozkládat. Buòky a tkánì
v naem tìle podléhají stejnému rozkladu,
jestlie dovolíme, aby zùstaly v tlustém
støevì déle, ne je nutno. Vlastním úèelem
tlustého støeva jako vyluèovacího orgánu
je posbírat ze vech èástí tìla a pomocí
peristaltiky vylouèit vechny jedovaté, kvasící a hnijící odpadní látky.

Jednodue øeèeno: tlusté støevo je èistièkou lidského tìla. A nemá-li docházet
k chorobám, pøírodní a hygienické zákony
vyadují, aby byla tato èistièka udrována
v dobrém stavu. G

Z knihy dr. Normana W. Walkera
Prevence rakoviny tlustého støeva. Dávno pøedtím, ne se zdravá
výiva stala oblíbeným pøedmìtem
diskuse, radil dr. Walker svým ètenáøùm stravu, která mìla obsahovat co nejménì masa a mléèných výrobkù a její hlavní slokou byly potraviny z rostlinné øíe. Dr. Walker,
mj. i propagátor konzumace syrové
zeleniny a ovoce a pití èerstvých ovocných a zeleninových áv, pracoval s nadením a do své smrti,
která jej zastihla (bezbolestnì a ve
spánku) ve vìku 116 let. Knihu vydalo nakladatelství Fontána.
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KOMU SE
NE(LEN)Í...
Len je na svìtì jednou z nejstarích pìstovaných rostlin. Odedávna byl len pìstován pro svá
olejnatá semena a pro své vlákno. V hrobkách byla nalezena øada lnìných oblekù pocházejících
z dob starovìkého Egypta. Lnìná roucha byla vyrábìna rovnì
pro idovské veleknìze starozákonního období.

pøírodní léèebné prostøedky

Záznamy z raného období civilizace nás
informují o tom, e len byl uíván rovnì
vnitønì jako jemné projímadlo a k utiení
podrádìné sliznice. Té byl aplikován na
zanícená místa pokoky ve formì obkladu
k úlevì od bolesti.
Len je jednoletá rostlina rostoucí do výe tøiceti a sto dvaceti centimetrù. Kvete
pouze bìhem ranních hodin, a to blankytnì modrou barvou. Len je pìstován ve støedních a tropických pásmech celého svìta. Hlavními obchodními dodavateli lnu jsou
Argentina, Kanada, Severní Afrika
a Turecko.
Lnìná semena tvoøí suché, uzrálé a kulaté tobolky dlouhé asi pùl
centimetru. Plochá, hnìdá a lesklá
semena mají následující sloení: deset procent slizu, stejné mnoství
kyseliny linolenové (tuk omega-3),
lignin, smìs nìkterých proteinù.

ZMÌNY LIPIDÙ V KRVI
Semena lnu ovlivòují výi cholesterolu,
a to jak u jedincù s normálním obsahem lipidù (tukù) v krvi, tak u jedincù s jejich
zvýeným obsahem.
Semena lnu mají velice nízký obsah nasyceného tuku, co se  spolu s rozpustnou vlákninou, kterou len obsahuje  podílí na sníení obsahu lipidù.
Patnáct pacientù jedlo dennì po dobu
tøí mìsícù 15 gramù lnìného semene a tøi
krajíèky chleba obsahujícího lnìné semeno. Výsledek: byl u nich zaznamenán pokles celkového cholesterolu (o 10 procent)
i hladiny LDL cholesterolu, souèasnì dolo k podstatnému poklesu srálivosti
krevních destièek, zatímco hladina HDL
cholesterolu a triacylglycerolu podstatnou
zmìnu nezaznamenala.
U králíkù s aterosklerózou, kteøí mìli
v krmivu odtuènìné lnìné semeno, se ji
po osmi týdnech projevil sedmdesátiprocentní pokles hladiny LDL cholesterolu.
V rámci jiné studie pøelo 29 jedincù se
zvýenou hladinou cholesterolu v krvi na
konzumaci vdolkù vyrobených z èásteènì
odtuènìných semen lnu. Bìhem tøí týdnù
byl u nich zjitìn osmiprocentní pokles
LDL cholesterolu (zatímco hladina HDL
cholesterolu se nezmìnila).
Ke stabilizaci výe cholesterolu v krvi
pøispívá i pravidelné uívání mouèky ze

OCHRANA
PROTI RAKOVINÌ PRSU
Studie na zvíøatech prokázaly, e len
pøidávaný do stravy dokáe výraznì zredukovat výskyt nádorù prsu. Sníení
mnoství nádorù bylo pozorováno u ètyøiceti procent krys s rakovinným nádorem.

Klinické studie
prokázaly, e lnìné
semeno je vhodnou
prevencí proti rakovinì
a slouí jako
prostøedek sniující
riziko onemocnìní
srdce u pacientù
se zvýenou hladinou
cholesterolu v krvi.
Také bylo zjitìno,
e semena lnu mají
schopnost efektivnì
sniovat hladinu
glukózy v krvi.

VLASTNOSTI, KTERÉ
OVLIVÒUJÍ ZDRAVÍ

V nedávné dobì se lidé zaèali
více zajímat o vlastnosti lnìných
semen a lnìného oleje z hlediska
jejich pozitivního vlivu na jejich
zdraví.
Mouèka získaná ze semen lnu se
zaèala daleko více pouívat pøi výrobì chleba, cereálií a dalích pekaøských výrobkù, kterým dodává
pøíjemnou oøechovou chu a zvyuje výivnou a zdravotní hodnotu koneèného výrobku.
Popularitu lnu jetì zvýilo zjitìní, e len je bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin.
Klinické studie prokázaly, e
lnìné semeno je vhodnou prevencí proti
rakovinì a slouí jako prostøedek sniující
riziko onemocnìní srdce u pacientù se
zvýenou hladinou cholesterolu v krvi.
Také bylo zjitìno, e semena lnu mají
schopnost efektivnì sniovat hladinu glukózy v krvi.
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PØEDPOKLÁDÁ SE, E PREVENTIVNÍ ÚÈINKY LNU PROTI RAKOVINÌ SPOÈÍVAJÍ VE VYSOKÉM OBSAHU LIGNINU. SEMENA LNU JSOU JEHO NEJZNÁMÌJÍM ZDROJEM, JEHO OBSAH JE STO- A OSMSETKRÁT VYÍ NE U JINÝCH DRUHÙ OLEJÙ VYROBENÝCH ZE SEMEN, CEREÁLIÍ ÈI LUTÌNIN.
lnìného semene (mùe být pouita pøi výrobì peèiva nebo cereálií). Nejvhodnìjí je
její konzumace ráno nalaèno.

Pøedpokládá se, e preventivní úèinky lnu
proti rakovinì spoèívají ve vysokém obsahu ligninu. Semena lnu jsou jeho nejzná-

VEGETARIÁNSKÁ
RESTAURACE
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
ne 11-20.30
po-èt 9-20.30
pá 9-15.30
mìjím zdrojem, jeho obsah je stokrát a
osmsetkrát vyí ne u jiných druhù olejù
vyrobených ze semen, cereálií a lutìnin.
Rostlinný lignin je v traèníku stravován
baktériemi v procesu kvaení. Vypadá to,
e právì proces trávení ligninu se silným
antioxidaèním úèinkem pùsobí antikarcinogennì. Jeho sloení je podobné estrogenùm. Tím, e se pøichycuje k receptorùm estrogenu, zabraòuje rùstu rakoviny
prsu. Je pravdìpodobné, e lignin má té
kladný vliv na eny trpící dysfunkcí vajeèníku.

POMOC VNITØNOSTEM
V dnení dobì je lnìné semeno pouíváno jako jemné projímadlo pøi chronické
zácpì a ke zklidnìní podrádìných støev,
divertikulitidì, onemocnìní aludku a
støevním kataru. Pouívá se také pøi odstraòování následkù zneuití nebo naduívání projímadla. Semena obsahují vlákno,
které absorbuje vodu v traèníku, jen pak
produkuje jemnou stolici. Semena lnu napomáhají prevenci proti rakovinì traèníku. Pouívání lnu je bezpeèné. Nicménì
uívání velkého mnoství lnìného semene
pøi nedostateèném pøísunu tekutin mùe
zapøíèinit støevní zácpu. Pøi støevním kataru a onemocnìní aludku se doporuèuje
sníst dvakrát a tøikrát dennì jednu líci
celých semen (dávka hrubozrnné mouky)
a zapít 1,5 dcl tekutiny. Obklad lze udìlat
ze 30 a 50 gramù mouèky lnu (tj. jeden
nebo dva kousky lnìného semene). V Nìmecku je zákazníkùm s chronickou zácpou doporuèováno brát jednu a tøi líce
celých nebo rozdrcených semen lnu dvakrát a tøikrát dennì. Je vak dùleité spolu s tímto lékem pøijímat dostateèné
mnoství vody, aby se pøedelo monosti
ucpání støev. G
Dr. Winston Craig, profesor výivy
na Andrews University, Michigan

AUTISMUS &

SCHIZOFRENIE
Vìdci z University of Florida zveøejnili v èasopise Autismus poznatky ze dvou nových studií na
zvíøatech, které naznaèují, e
schizofrenie a autismus mohou
být ve vztahu k neschopnosti jedince øádnì rozloit urèitou bílkovinu, která se nalézá v kravském mléku.
Trávicí problém mùe tak ve skuteènosti
vést k pøíznakùm onemocnìní, o jejich
pozadí se ji dlouho diskutuje, prohlásil fyziolog z floridské univerzity dr. J. Robert
Cade. K tomu, aby vìdci získali definitivní
odpovìï, je ovem potøebný jetì dalí výzkum.
Kdy není mléèná bílkovina rozloena,
vytváøí exorfiny, co jsou morfinùm podobné látky, které jsou poté pøijímány tìmi èástmi mozku, o kterých se ví, e hrají
roli pøi autismu a schizofrenii, kde zpùsobují patnou funkci bunìk.
Pokusy na zvíøatech naznaèují, e na
vinì je urèité postiení støev, jako nefunkèní enzym, øídká dr. Cade, jeho tým
testuje tuto teorii i u èlovìka. Pøedbìné
výsledky této studie  která ukázala, e
95% ze vech 81 studovaných autistických a schizofrenních dìtí mìlo v krvi a
v moèi stonásobek normálního mnoství
mléèné bílkoviny  byly prezentovány na
dvou mezinárodních støetnutích v minulém roce, ale nebyly jetì publikovány.
Kdy byly tyto dìti pøevedeny na stravu,
která neobsahovala mléèné výrobky,
u minimálnì osmi z kadých deseti se pøestaly pøíznaky autismu a schizofrenie projevovat, øíká dr. Cade, který je profesorem
medicíny a fyziologie na University of
Florida College of Medicine a stál mimo jiné i u zrodu sportovních nápojù Gatorade.
Máme dnes naprostou jistotu, e tyto
bílkoviny pronikají do krve i e se dostávají do tìch èástí mozku, které hrají roli
pøi projevech autismu a schizofrenie, uvedl dr. Cade.
Ve studii vypracované na floridské univerzitì injektovali výzkumníci krysám bílkovinu beta-casomorfin-7, která je jednou
ze základních sloek kravského mléka (je
tou slokou, která se sráí pøi výrobì sýrù). Poté sledovali jejich chování a pozdìji zkoumali jejich mozkovou tkáò, aby zjistili, zda se tato látka zde hromadí.

Beta-casomorfin-7 byl zaznamenán ve
32 rùzných èástech mozku, uvedl dr.
Cade, vèetnì oblastí zodpovìdných za vidìní, slyení a komunikaci. To by mohlo
vysvìtlovat nìkolik vìcí, které se vyskytují
pøi autismu a schizofrenii, jako jsou halucinace. Pokud nìjaká èást mozku vydá
kvùli casomorfinu falený signál, mùe být
dùsledkem, e èlovìk vidí nìco, co ve skuteènosti neexistuje; a mùe docházet k vizuálním èi sluchovým halucinacím.
U krys se vyskytovala celá øada projevù
po injekci beta-casomorfinu-7, které byly
v podstatì totoné s projevy, které bývají
zaznamenávány u lidí s autismem èi schizofrenií. Pokud zazvoníte vedle klece na
zvonek, krysa se za normálních okolností
podívá, odkud zvuk pøichází. Avak krysy
po podání casomorfinu se tak nechovají 
prostì si zvonku vùbec nevímaly. To je
zajímavé, mnohé matky autistických dìtí
toti udávají, e se zdá, jako by dìti byly
nìkdy úplnì hluché  kdy na nì mluví,
nezdá se, e by slyely.
Výzkumníci se domnívají, e celý proces zaèíná ve støevì vstøebáním bílkoviny
ze stravy, která ji obsahuje. Myslíme si,
e tento proces je se váe ke tvorbì protilátek ve støevì, kdy sníte nìco, na co jste
citliví, uvedl dr. Cade. Jak schizofrenici,
tak autisti mají vysoký výskyt urèitých protilátek a rovnì èasto trpí prùjmy, co
svìdèí o trávicím problému. Myslíme si tedy, e základní postiení je u autismu a
schizofrenie ve støevì, kdy postiení jedinci vstøebávají beta-casomorfin-7, který by
se normálnì (a správnì) mìl rozloit na
jednotlivé aminokyseliny, spíe ne na
peptidové øetìzce spojující a dvanáct aminokyselin.
Více informací na www.autism-diet.
com.
Pøetitìno z èasopisu Vital Signs

www.countrylife.cz
PRAMENY ZDRAVÍ / 11

BIOPOTRAVINY?
COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15
& Jungmannova 1, P-1

Vzruení  a stonání
Souboj mezi lunaparky o to, kdo bude
mít nejrychlejí a nejstrmìjí horskou
dráhu, mùe mít nezamýlené zdravotní
následky. Návtìvníci toti zakouejí
pøetíení, které je vìtí ne pøetíení,
kterému jsou vystaveni astronauti na
palubì vesmírné lodi; v dùsledku této
skuteènosti registrují lékaøi zvýený výskyt úrazù hlavy, krku a zad.
I kdy riziko bývalo pomìrnì nízké,
výzkum prokázal, e poèet i závanost
zranìní ze zábavných parkù roste. Pøetíení dosahované na horské dráze nyní
dosahuje (i pøekraèuje) práh snesitelnosti pro bìnou populaci.
American College of Emergency
Physicians

Klid, jen bolesti rùstu...
Kdy si vae zdravé dítì zaène stìovat
na noèní bolesti, zvlátì v nohou, mìli
byste si zaèít dìlat starosti?
Rùstové bolesti, které typicky zakouejí dìti ve vìku od 6 do 11 let, jsou
zøídkakdy váné a obvykle nepøivedou
dítì a k pláèi. Bolesti obvykle trvají od
10 do 15 minut a dostavují se èasto
v noci, protoe to je doba, kdy nejsou
pøítomny ádné dalí stimulující prvky,
které by dítì rozptylovaly. To nejlepí,
co mùe rodiè udìlat, je zùstat klidný,
strach a stres mohou toti bolest u dítìte jetì vystupòovat.
Abyste dìtem od tìchto pøíznakù ulevili, pouijte teplou nahøívací láhev èi
zkuste sníit v dìtském pokoji vlhkost.

ODPUTÌNÍ

Mnohdy je pøíèina v tom, e oba partneøi
polykají uráky, k nim v úzkém souití
bìnì docházívá. Nemluvili o tom ze strachu, e by mohli být poranìni jetì více anebo e by tím partnera zatíili. Dosti èasto to v dobré víøe nechali být, aby se
vechno jetì nezhorilo. Ale náhle cítí, e
mnohé malé uráky narostly v zeï, která
je navzájem dìli. Cítí k sobì vzájemnou
nechu. Láska se zvrátí v nenávist. Anebo
dostanou chu to tomu druhému oplatit.
Leckdy si to ani neuvìdomují, ale nevìdomky se jim do chování mísí pøání se
pomstít. Pøi kdejaké pøíleitosti je na partnerovi rozzlobí nìjaká malièkost, a tak ho
zahrnují výèitkami a urákami, take ten
druhý vùbec neví, co se to dìje. Nedovede
se v partnerovì chování orientovat.
Kdykoli své pocity jen tak pøejdeme,
pevnì se v nás usadí a brání nám v ivotu. Dokáeme-li pocit hnìvu a uraenosti
vyjádøit ihned, mùeme svùj vztah opìt br-

vrátí z práce a ponoøí se do novin. Vùbec
se nezeptá, jak se doma daøilo jeho enì
s dìtmi. Anebo je tak zamìstnán sám sebou a svou prací, e pøehlédne potøeby
své eny. Anebo ena zraòuje mue tím,
e má vùèi nìmu nadmìrná oèekávání.
On moná nedovede tak dobøe mluvit
o sobì a svých citech, ona ho vak k tomu nutí a pøedhazuje mu, e je citovì
chladný a e jiní mui jsou podstatnì sensibilnìjí. Srovnání s ostatními mui a enami partnera uráí.
Existují i hluboká poranìní, má-li mu
pøítelkyni nebo ena pøítele, s ním mùe
lépe komunikovat ne s vlastním muem.
Udruje-li partner tajnì sexuální vztah
k nìjakému pøíteli nebo pøítelkyni, podkopá dùvìru svého protìjku, co v nìm zanechá hlubokou ránu.
V párové terapii se dnes èasto pracuje
se smiøovacími rituály. Terapeuti poznali,
e ne vechny døívìjí konflikty a poranìní se dají prodiskutovat. Mnohdy zpùsobí
taková výmìna názorù jen nová nedorozumìní a poranìní. Opìtovné se tu pøedhazují staré uráky. Pøi smírèím rituálu
mùe kadý partner napsat, co ho zraòovalo a kdy podle jeho názoru zranil druhého on. Prosí o odputìní za to, co svému
partnerovi udìlal, a ujistí ho o své ochotì
mu odpustit. Svou prosbu vyjádøí pevnou
formulací, e od nynìjka nechce druhé-

zy projasnit a prohloubit. Dlouho potlaèované city se vak ukládají mezi nás a partnera. Pak je namístì smíøení, tzn. pøedevím projasnìní citù, jejich vyslovení, ani
pøitom vzápìtí dotyèného napadneme nebo se sami ospravedlòujeme.
V manelství èasto dochází k poranìní,
protoe nás partner nebere vánì. Mu se

mu pøedhazovat nic z toho, co bylo, a e
toho nebude zneuívat k tomu, aby v druhém probouzel pocity viny. Partner odpoví, e je ochoten opustit a od minulosti se
odpoutat. A pak vypoète, co poranilo jeho a v èem zranil on toho druhého. Nato
mohou oba slavit jakési rituální smíøení.
Lístky, plnì popsané vzájemnými výèitka-

V MANELSTVÍ
Mnoho manelských párù má
pøesmutnou zkuenost, jak jejich
láska chladne anebo jak jim mezi prsty mizí.

Texas Children's Hospital

Obiloviny a rakovina
Minnesottí vìdci zpracovali pøehled
patnácti amerických a evropských studií
zabývajících se vlivem spotøeby obilovin
u lidí støedního èi vyího vìku.
S vysokou spotøebou celozrnných obilovin výraznì a soustavnì souviselo sníení rizika rakoviny tlustého støeva, koneèníku a aludku. V nìkterých studiích
se ukázal i ochranný úèinek proti rakovinì dìlohy a koronárním srdeèním onemocnìním. Pøi spotøebì rafinovaných obilovin se sníení rizika neprokázalo.
Nutr Cancer 1995;24:221-9
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Dokáeme-li pocit
hnìvu a uraenosti
vyjádøit ihned,
mùeme svùj vztah
opìt brzy projasnit
a prohloubit.
Dlouho potlaèované
pocity se vak ukládají
mezi nás a partnera.
mi, pak lze spoleènì spálit nebo zahrabat
a zasadit na tom místì strom; jakýsi strom
smíøení, který jim bude opìtovnì pøipomínat, e na kompostu jejich vzájemných
poranìní roste nìco nového. Anebo si
mohou vystrojit spoleènou slavnostní veèeøi. Èasto pozvou takové páry ke svému
smírèímu rituálu i nìkoho tøetího nebo nìjaké jiné páry, aby se tím pro nì stalo povinností pustit od toho okamiku minulost
k vodì a nevyuívat jí jako zbranì proti
druhému.
Párová terapie dala poznat, jak dùleité jsou takové smírèí rituály pro dalí trvání manelství. V kadém pøece vznikají
nedorozumìní a poranìní. Tomu nelze
zabránit. Èasto se ale poranìní sèítají, a
právì tehdy, kdy vina druhého partnera
vypluje na denní svìtlo (kdy napø. navázal nìjaký jiný vztah), vyuije druhý tohoto poranìní k tomu, aby si svého partnera podrobil. Navril pøece na sebe vinu,
tak tím teï máme koneènì v ruce dobrý
klacek na psa. Kdykoliv vzniknou problémy, vdy se tato vina druhému pøipomene
a pøedhodí. Teï u nemá ádné právo
projevovat své city pohorení a zklamání.
Navdy musí konat pokání v popelu a ínici. Tím se vak vztah stává peklem.
Partner tu sice nebývá vren do nìjakého
veøejného vìzení, jak tomu bývalo døív,
ale vìzení, do nìho nìkoho zavøe vìèné
vyèítání viny, je mnohem krutìjí.
Smíøení je dùleité k tomu, aby mohl
dotyèný pár novì zaèít, protoe osvobozuje od bøemene minulosti. Proèiuje atmosféru, aby mohli oba partneøi ít tady
a teï bez starých bøemen minulosti.
Znám manelské páry, které praktikují
malé smírèí rituály i ve svém vedním, kadodenním ivotì. Kdy mezi nimi dojde k
nedorozumìní, zapálí jeden z nich svatební svíci: to je vdy signál, e je naladìn

SMÍØENÍ V RODINÌ
Èasto bývám svìdkem toho, jak rodiny, které celá léta ily svornì, se náhle rozdvojí, jakmile jde o dìdictví. Pøitom mohou
vzniknout hluboké trhliny, které se u pøemostit nedají.
Bratr má pocit, e sestra byla zvýhodnìna, a vynoøí se v nìm mnoho poranìní
z minulosti. Nejde pøitom snad ani tak o peníze jako spíe o to, kdo byl matkou
nebo otcem více milován. Sporem o dìdictví se opìtovnì otevírají staré rány.
Nebojuje se tu v posledku o peníze  spíe o otcovu nebo matèinu pøízeò, o ono
první místo, které by si u rodièù kadý i po jejich smrti rád zachoval. Èasto tak vznikají v rodinì sotva zacelitelné trhliny. Sourozenci byli svého èasu jedno srdce a jedna due; nyní jsou
z nich strany, které se vzájemnì trumfují a které si
vzájemnì pøedhazují, co kdo kdy udìlal patnì.
Bez smíøení se ale propast stále prohlubuje.
Nekonají se u spoleèné rodinné oslavy a vechna energie se pøelévá do vzájemného boje. O vzájemné podpoøe není ani øeèi; strany si jen vzájemnì ubírají sílu nutnou k ivotu.
Smíøení ve vìtím kruhu rodiny potøebuje
vdy nìkoho, kdo má odvahu vystoupit ze hry
vzájemného nepøátelství. Nejde tu o to, aby jedinec na sebe bral celou vinu  to by se jevilo jako
nevìrohodné. Nejde vak ani o to si vzájemnì vypoèítávat, kolik viny má teï ten èi onen na svých
bedrech. Z toho by vznikla jen nová poranìní.
Takové smiøovací pokusy èasto ztroskotávají na
tom, e nìkterý èlen rodiny nechce pøijmout odputìní. Cítí jetì své poranìní a má strach, e ten druhý má svou nabídkou
smíru nìco za lubem. Mnohdy zní taková nabídka k smíru jako nová obaloba: Take, já jsem nyní ochoten se usmíøit. Záleí jedinì na tobì, zda ty mou
ochotu ke smíru pøijme. V takovém pøípadì se vypínám nad druhého. Ten
vak musí cítit, e tím sporem trpím, e mì bolí, e to takhle dopadlo a e nechci jednostrannì shrnout vechnu vinu na nìho. Bylo by dobré, kdybych sebral odvahu a omluvil se za svùj podíl na vinì, ani bych vyvíjel nátlak na druhého, aby se také omluvil. Èasto bývá lehèí pøipravit smír dopisem: dotyèný
má pak èas k úvaze, necítí se zaskoèen. V tomto dopise se vak musím vyvarovat veho moralizování. Tím bychom navodili druhému patné svìdomí.
Svou nabídkou smíru mu musím ponechat jeho svobodu a jeho èest. Musí cítit, e si ho váím, e respektuji i jeho bolest a e se pøinejmením chci vynasnait mu porozumìt.
Smíøení mùe tedy uvést nìjaký dopis. Pak by vak mìl následovat i smírný rituál, abychom mohli za sebou zanechat minulost s jejím vyèítáním a obviòováním.
Takovým smírèím rituálem mùe být tøeba spoleèný výlet, návtìva koncertu nebo slavnostní hostina. K volbì vhodného rituálu je tøeba moudrosti. Leckdy je
moudøejí poprosit nìkoho tøetího, nezávislého, vemi pøijímaného, aby øídil usmiøovací rozhovor nebo odpoutìcí rituál. Zasazené rány potøebují k vyhojení
èas. Musím také umìt èekat, a bude ten druhý pøipraven ke smíøení. G

vztahy a komunikace

Kdykoli své pocity
jen tak pøejdeme,
pevnì se v nás usadí
a brání nám v ivotu.

k smíru. Není vdy tøeba mnoha slov 
gesta mohou být úèinnìjí. Slova toti èasto plodí jen nová nedorozumìní, a nièí tím
dobøe mínìné pokusy smíøit se. Svíce je
jako prosba, aby láska, která je naplòovala v den svatby, jim obìma hoøela i teï.
Nyní navíc vyjadøuje dùvìru, e nìkdejí
láska je v nich i v tomto èase, navzdory
konfliktu, který ji cloní. Jiný manelský
pár si zavedl rituál slyícího kamene.
Jednou týdnì mluví manelé o tom, co se

jich skuteènì dotklo. Pøitom drí mluvící
v ruce kámen a partner mu naslouchá.
Teprve kdy obdrí kámen, mùe mluvit
tak dlouho, dokud nepøedá kámen partnerovi. G

Oba pøíspìvky na této dvoustranì
pocházejí z knihy Anselma Grüna
kola odputìní. Vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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Rýma  zmýlená neplatí!
Vìdci v nové studii sledovali 161 amerických rodin s rùzným ekonomickým
zázemím, které mìly aspoò jedno dítì ve
stáøí od esti mìsícù do pìti let, které
navtìvovalo jesle èi kolku.
Zjistili, e 60% rodièù se mylnì domnívalo, e nìkteré rýmy jsou zpùsobovány baktériemi a témìø polovina se
mylnì domnívala, e by se rýma èi bronchitida mìly léèit antibiotiky. Ve skuteènosti je vak rýma nemocí, kterou zpùsobuje virus a antibiotika na ni nemají
ádný vliv.
Skoro polovina rodièù mìla rovnì
mylné názory na pøíèinu nachlazení:
46% rodièù vìøilo, e rýmu zpùsobuje
nedostateèné obleèení, 57% se domnívalo, e mohou být zpùsobeny chladným
poèasím a 37% rodièù, e rýmu pøivodí,
kdy se jde ven s mokrými vlasy.
Lidé se vyhýbají tomu, aby pili ze stejné sklenice nebo líbali nìkoho, kdo je
nachlazen, ve skuteènosti je vak jedním
z nejdùleitìjích opatøení, jak zabránit
pøenosu rýmy, nepodávat si s nachlazenou osobou ruce a èasto si ruce mýt.

Tuky vs. kouøení, co více?
Máte-li nadváhu, existuje vyí riziko, e
se u vás rozvine nìjaké chronické onemocnìní, ne u nìkoho, kdo kouøí.
Vìdci zkoumali u více ne 9 500 dospìlých lidí váhu, výku, zda kouøí, pijí
alkoholické nápoje a celkovou kvalitu
jejich ivota. Výzkum zahrnoval rovnì
otázky týkající se chronických zdravotních problémù, jako je astma, rakovina,
cukrovka èi srdeèní onemocnìní. Plných padesát devìt procent tázaných trpìlo nadváhou èi obezitou. Ukázalo se,
e lidé s nadváhou mají o nìco málo více zdravotních problémù, ne lidé ijící
v chudobì, a o mnoho více chronických
zdravotních problémù ne lidé, kteøí
pravidelnì kouøí èi pijí.
Public Health, The Nation's Health

Strava a její vliv
na rakovinu prostaty
Pøehled 52 studií ukázal, e nejsoustavnìjím dietním faktorem, který souvisel
s výskytem rakoviny prostaty, byl pøíjem produktù ivoèiného pùvodu, jako
tmavého masa, mléèných výrobkù a vajec. Strava vak celkovì nemìla pøíli
velký vliv na riziko rakoviny prostaty.
Nìkteré studie uvádìjí ochranný úèinek lykopenu (v rajèatech) a vitamínu E,
ochranný úèinek ovoce a zeleniny byl
v tomto ohledu slabý a nesoustavný.
Obezita zøejmì zvyuje riziko tohoto
druhu rakoviny.
Intl J Epidemiol 1997;10 (suppl):13-17
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KARTA NA
MYLENKY
Musím pøiznat, e v prvních letech svého studia jsem byl jetì
pìknì vzpurný mládenec. Moje
natvanost byla difúzní  svìt se
mi nelíbil, a jsem na nìj koukal
z kterékoli strany.
Ale byla i zamìøená  moji rodièe se mi
toti také vùbec nezamlouvali. Zuøil jsem
kvùli neustálému komandování a kritizování ze strany svého otce.
Moje finanèní prostøedky byly omezené, a tak jsem se rozhodl vstoupit na
místní univerzitu a dojídìt kadý den
z domova na pøednáky. Jednou ráno
jsem se s otcem prudce pohádal. Mìl jsem
dojem, e se mì neustále snaí kontrolovat, a pokouel jsem se z toho vymanit.
On ve mnì vidìl rebelanta a snail se uplatnit svou autoritu. Oba jsme vybuchli
a jeèeli jsme na sebe. Vyrazil jsem z domu
a zmekal jsem autobus do koly. Vìdìl
jsem, e kdy pojedu a tím dalím, pøijdu
pozdì na pøednáku z pedagogiky. To mì
rozzuøilo jetì víc.
Celou cestu do koly jsem soptil a funìl. Mou duí zmítaly návaly vzteku na otce. Jako vìtina podobných mladíkù jsem
vìzel a po ui ve svém egocentrismu 
byl jsem skálopevnì pøesvìdèený, e tak
pøíerného otce nemá nikdo na svìtì a e
nikdo na svìtì nemusí snáet takové nehoráznosti. Koneènì, vdy ten mùj otec
nedokonèil ani støední kolu a já jsem prosím vysokokolák! Mìl jsem nad ním pocit
nadøazenosti. Jak si mùe troufat zasahovat mi do ivota a do mých plánù?
Klusal jsem pøes rozlehlý kampus k budovì, kde jsem mìl pøednáku, a najednou jsem si uvìdomil, e nemám povinný
úkol: kartu na mylenky!
Tenhle pøedmìt pøednáel doktor
Sidney B. Simon, jeden z nejsvéráznìjích
kantorù na kole. Jeho metody a postupy
byly ojedinìlé, jeho zpùsob klasifikace revoluèní a vyuèovací metody zneklidòující.
O doktoru Simonovi se mluvilo.
Pøi první pøednáce nám profesor
Simon vysvìtlil: Kadé úterý si kadý
z vás pøinese kartotéèní lístek desetkrát
patnáct centimetrù, na jeho první øádce
bude vae jméno a datum. Jak naloíte se
zbytkem karty, je na vás. Mùete tam napsat nìjakou mylenku, zajímavost, pocit,
otázku, nebo prostì jen nìco, co vám
zrovna vrtá hlavou. Tohle bude zpùsob,
jak budete mít monost se mnou pøímo
komunikovat. Ty karty budou pøísnì dùvìrné. Ve støedu vám je vdycky zase vrátím. Shledáte, e jsem na nì napsal svùj
komentáø. Pokud poloíte otázku, budu se

poctivì snait na ni odpovìdìt. Máte-li
o nìco zájem, také se budu snait odpovìdìt. Ale mìjte na pamìti, e tyhle karty
budou platit jako vstupenka na úterní
pøednáku.
Na první úterní pøednáku jsem svìdomitì pøinesl kartièku s peèlivì vyplnìným
jménem a datem. A k tomu jsem napsal:
Není vechno zlato, co se tøpytí. Druhý
den nám doktor Simon karty vrátil. Na mé
bylo tukou napsáno: Co tento citát pro
vás znamená? Má nìjaký význam? Tahle
poznámka mì pøivedla do rozpakù. Vypadalo to, e to s tìmi kartami bere vánì.
Já jsem vak vùbec nehodlal nìjak se pøed
ním odhalovat.
Pøeel týden. Kadý den jsme mìli jednu jeho hodinovou pøednáku. Doktor
Simon byl opravdu skvìlý. Vyuèoval tak,
e kladl otázky a pøedkládal problémy, jaké jetì nikdy nepøedloil ádný z mých
dosavadních uèitelù. Provokoval nás k pøemýlení, a to k hlubokému pøemýlení.
Sociální problémy, politické problémy,
osobní problémy  to vechno padalo jako
zrní do mlýna jeho pøednáek. Byl opravdu tøída v metodách výuky spoleèenských
vìd a bylo to nìco, co pøesahovalo bìné
meze.
Kantoøi, které jsem mìl na støední kole, vyuèovali spoleèenské vìdy  dìjepis,
zemìpis, ekonomii atd.  jako pøedmìty
k mechanickému zapamatování, jako seznamy fakt, jmen a dat, které bylo nutno
naprtat a pak je pøi zkouce zase vrátit na
papír. Jen vzácnì od nás nìkterý z nich
poadoval mylení.
Nejdøív jsem si myslel, e má v plánu
nás orientovat pro nìco nebo proti nìèemu, ale kdepak profesor Simon. Místo toho nás prostì vyzýval k pøemýlení, hledání, zkoumání, kladení otázek a pokusu
o vlastní odpovìdi na nì. Abych byl
upøímný, byl jsem z toho stále zmatenìjí.
V jeho vyuèování bylo, pravda, nìco pøíjemného, osvìujícího a lákavého, ale
protoe jsem se jetì nikdy s jeho stylem
nesetkal, nemìl jsem k dispozici ádnou
vzorovou strategii, která by mi pomohla
s ním vycházet.
Vìdìl jsem, jak se dá kolou dobøe proplouvat: sedìt pìknì vpøedu, øíkat uèiteli,
jak se mi líbila jeho pøednáka, odevzdávat úhledné, na stroji psané elaboráty
podle pøedem daného vzoru, a prtat, prtat, prtat! Ale tyhle pøednáky byly nìco
úplnì jiného. Moje otøepané a osvìdèené
metody na nì neplatily.
Pøilo dalí úterý. Na kartu jsem napsal:
Devatero øemesel, desátá bída. Stále
jsem mu nedùvìøoval, a tak jsem se opìt
zatítil humorem, který se mi vùèi nechtìné dùvìrnosti zatím pokadé osvìdèil.
Nazítøí mi kartu vrátil s poznámkou:
Vypadá to, e máte smysl pro humor. Je
to ve vaem ivotì dùleitý prvek?
Co po mnì chtìl? Co se to tady dìlo?
Nepamatoval jsem, e by o mì od dob

Èlovìku mùete
vzít vechno
a na jednu vìc:
poslední z lidských
svobod  vybrat si svou
vlastní cestu.

obecné koly nìjaký uèitel projevoval tak
osobní zájem. Co ode mne ten èlovìk
vlastnì chce?
Teï jsem se tedy hnal po chodbì na
pøednáku s desetiminutovým zpodìním.
Tìsnì pøede dveømi jsem z aktovky vytáhl
svou kartu a vyplnil na ní své jméno a datum. Stále bezradný, co na ni napsat,
jsem poøád nedokázal myslet na nic jiného ne na hádku s otcem, kterou jsem
právì absolvoval. Jsem synem idiota!
napsal jsem a vøítil se do posluchárny.
Profesor stál poblí dveøí a øídil diskusi.
Podíval se na mì, natáhl ruku pro kartu,
já jsem mu ji podal a sedl si na své místo.
V okamiku, kdy jsem dosedl, mì za-

nechtì chystal do koly. Kdy jsem dorazil
do posluchárny, bylo jetì brzo. Zamýlel
jsem sednout si nìkam dozadu a co moná nejvíc se schovat. Hodina zaèala a doktor Simon zaèal vracet karty na mylenky.
Mnì ji poloil na lavici textem dolù, jak
mìl ve zvyku. Sáhl jsem po ní a skoro
jsem se bál ji obrátit.
Kdy jsem se podíval na líc karty, pøeèetl jsem si, co tam napsal: Jak hodlá
idiotùv syn naloit se zbytkem svého ivota? Mìl jsem pocit, jako by mi nìkdo
dal ránu do aludku. Trávil jsem hodnì èasu vysedáváním v kavárnì studentského
spolku, kde jsem ostatním mladým muùm líèil, jaké mám problémy se svými
nemonými rodièi. A oni mi na oplátku
sdìlovali zase své obdobné zkuenosti.
Nikdo z nás nevyzýval druhého, aby se
pokusil vzít svùj osud do vlastních rukou.
Ne, vichni jsme spokojenì pøijímali tu
hru  svalovat vechno na rodièe. Vechno byla chyba rodièù. Kdy mi dopadly
patnì testy, mohla za to máma. Kdy mi
unikla monost nìjakého vedlejího studentského výdìlku, tak to byla tátova chyba. Já jsem si na rodièe stìoval neustále
a ostatní mládenci moudøe pokyvovali hla-

chvátil dìs. Co jsem to udìlal? Co jsem
mu to dal za kartu? Ach ne! Tohle jsem
pøece nechtìl vyzradit! Ted se dozví
vechno o mé zuøivosti, o mém otci,
o mém ivotì! Na zbytek hodiny se vùbec
nepamatuji. Nedokázal jsem myslet na nic
jiného ne na tu neastnou kartu.
V noci jsem nemohl spát, takovou nepopsatelnou hrùzou jsem byl zachvácený.
K èemu jsou ty karty vùbec dobré? Proè
jsem tam jenom psal o otci? Co kdy se
na otce obrátí? Ostatnì co je mu vùbec do
toho?
Pøilo støedeèní ráno a já jsem se chtì

vami. Copak tihle lidé, co nám jen platí
studijní výdaje, nejsou ve skuteènosti pouhou partou starých pomatencù, co se
nám motá do ivota?
Na pohled nevinná otázka Sidneyho
Simona vak propíchla balon. Sáhla toti
pøímo na jádro vìci: Èí je to vlastnì problém? Èí je to odpovìdnost, která se tì
týká?
Ten den jsem se vykalal na studentský
spolek a el jsem, podivnì zkruený a zahanbený, rovnou domù. Celý veèer jsem
na to myslel, a také na nìco, co jednou
vyslovila matka: Kadý milionáø se vydá-

Viktor E. Frankl

vá za selfmademana, ale kdy ho zavøou,
vymlouvá se na své sprosté rodièe.
Pøál bych si, abych mohl øíci, e jsem
proil nìjakou magickou transformaci, ale
nebyla by to pravda. Poznámka doktora
Simona vak byla zákeøná. Øadu následujících týdnù mì stále pronásledovala.
Kadou chvíli, kdy jsem se slyel, jak otci
vyèítám to nebo ono, se najednou ozval
vnitøní hlásek: Dobrá, øeknìme, e otec
opravdu je takový bídák, jak ty ho líèí.
Ale jak dlouho chce vystaèit s tím, e na
nìj bude svalovat vinu za svùj ivot?
Pomalu a neodvratnì probíhal pøevrat
v mém mylení. Stále jetì jsem mìl plno
výèitek. Po èase jsem si vak uvìdomil, e
jsem si vytvoøil ivot, ve kterém jsem nebyl ústøední osobností! Stal jsem se objektem dìní, a ne jeho subjektem. Tenhle pocit byl jetì mnohem trapnìjí ne to, co
jsem cítil na pøednáce doktora Simona.
U jsem nechtìl být pouhou loutkou.
Chtìl jsem být tvùrcem, a ne tím, kdo se
nechá ovládat. Mùj proces rùstu nebyl ani
snadný, ani rychlý. Trvalo mi pøes rok,
ne na mnì ostatní poznali, e zaèínám
pøebírat odpovìdnost za své jednání, za
svá rozhodnutí, za své pocity. Byl jsem
sám pøekvapen, jak se mé výsledky ve
vech pøedmìtech zlepily. Byl jsem ohromen, jak pøibývalo mnoství i kvalita 
mých pøátel. A také mne pøekvapilo, oè
chytøejí se mi teï zdál být otec.
V prùbìhu celého toho procesu jsem
neustále odevzdával své karty na mylenky. Pozdìji jsem se nechal zapsat do dalího kursu toho jedineèného uèitele. Vìnoval jsem mu daleko vìtí úsilí ne vem
ostatním. S kadou kartou se objevovalo
víc a víc znepokojivých otázek k pøemýlení.
Po letech jsem se sám musel divit, jaký
jsem tehdy udìlal pokrok. Z rozpolceného
a nevýrazného studenta jsem se stal studentem úspìným a pozdìji i úspìným
profesorem. Zanechal jsem neustálého
hnìvu a vyhýbání se práci potøebné pro
ivot a stal jsem se èlovìkem plným energie, nadení, cílevìdomosti, a dokonce i
radosti.
Také mùj vztah k otci se dramaticky
zmìnil. Zjistil jsem, e to, co jsem døív vidìl jako snahu kontrolovat, byl vlastnì jeho zájem a starost o mne. Smíøil jsem se
s tím, e útlocitné projevy rodièovství
jsou mu cizí, ale e vechny jeho snahy
jsou vedeny láskou. Hádky se zmírnily a
nakonec vymizely docela. Nauèil jsem se
pohlíet na otce jako na chytrého, moudrého a velice laskavého èlovìka. A vechno to zaèalo jedinou otázkou, jednou jedinou nevinnou otázkou. G
Pøíbìh zpracoval Hanoch McCarty.
Z knihy Slepièí polévka pro dui
(4. porce), kterou vydalo nakladatelství Columbus roku 2000.
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Návtìvníci bohoslueb
ijí zøetelnì déle
Byla vypracována studie (trvající pìt let)
na 2 025 lidech starích 55 let, jejím
cílem bylo zjistit, jaké faktory umoòují
nejlépe pøedpovídat dlouhovìkost. Pravidelná návtìvnost bohoslueb byla
nejlepím indikátorem dlouhovìkosti ze
vech studovaných faktorù. Vìdci brali
v úvahu pøíjem, vzdìlání, civilizaèní nemoci, dalí nemoci, zdravotní návyky,
fyzickou aktivitu, kouøení, pití, tìlesný
tuk, sociální zapojení a psychický stav.
Návtìvnost bohoslueb vak mezi nimi
zùstávala nezávislým a nejsilnìjím
pøedpovìdním faktorem.
Dr. David B. Larson, president National Institute for Health Care Research, uzavírá komentáø této studie
slovy: Podle tìchto dat prodluuje návtìva bohoslueb ivot.
Vìdci z Duke University studovali
v jiné studii po dobu esti let asi 4 000
lidí. Zjistili, e ti lidé, kteøí chodili kadý týden do kostela, mìli o 28% nií riziko úmrtí, a to i kdy byly vzaty v úvahu jejich zdravotní návyky, vìk, úroveò
vzdìlání a zdravotní problémy.
Proè by se mìli návtìvníci bohoslueb doívat vyího vìku? Podle rùzných
teorií:
Církev nabízí sociální vztahy a podporu.
Èlenové církve nalézají v ivotì naplnìném vírou v Boha pohodu, odputìní
a smysl.
Èlenové církví obvykle ijí zdravìjím
ivotem ne lidé, kteøí do kostela nechodí (i kdy zdravotní návyky byly do studie zahrnuty).
Podpora ze strany církve mùe lidem
pomoci lépe se vyrovnat se stresujícími
událostmi.
American Journal of Public Health,
Vol. 88, No. 10, 1469-1475
Journal of Gerontology,
July/August 1999
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JAKO VÍTR
DO PLACHET
Dva lidé se dívají stejnými møíemi  jeden vidí bláto, druhý
hvìzdy. Optimismus je zaloen
na nadìji a dùvìøe, e vìci budou smìøovat k lepímu. Víra
nachází v optimismu svoje vyjádøení.
Optimismus je tou tváøí víry, která projasòuje ivot druhých tím,
e jim pomáhá oslavovat
støíbrný lem temných
mrakù. V oèích optimisty
je sklenice z poloviny plná, zatímco pesimista
pod klenbou zoufalství vidí sklenici z poloviny
prázdnou. Optimistický
postoj nám umoòuje se
smát a smích je mocnou
medicínou.
Není divu, e studie
Breslowa a Bellocqa na
skoro 7 000 dospìlých
lidech zjistila, e neastní lidé mìli o 57% vyí
úmrtnost ne astní jedinci. Oslavy povzbuzují
k radosti a smíchu, které
napomáhají nadìji a
optimismu. Radujte se
z kadého dne, a si uchováte zdraví a ivot!

Nemyslím si, e to hraje nìjakou roli.
Jaký je rozdíl mezi optimismem a poetilostí (èi troufalostí)?
Nikdo by se vak neodváil popøít, jak
dùleité je pro Boba, aby si udrel pozitivní postoj. Studie pøesvìdèivì ukazují dùleitost pozitivního postoje.
RADOSTNÉ SRDCE
HOJÍ RÁNY
Dr. X zjistil, e má rakovinu. Upadl do
váné deprese, pak vak zaèal uvaovat:
Proiji zbytek svého zkráceného ivota tak,
e se budu cítit mizernì? V knize Pøísloví
si pøeèetl: Radostné srdce hojí rány.

MÙJ PØÍTEL BOB
Bob je mým sousedem. Tìko byste nali
milejího èlovìka. Pomùe mi, kdy nám pøestane fungovat vodovodní odpad. Vyzná se ve
studních a skvìle se stará
o ná dùm, kdy jsme
pryè. Ale byl  a stále je
JEDNOU Z VÌCÍ, KTERÉ ZLEPUJÍ DUEVNÍ ROZ kuøákem. Minulý mìsíc
POLOENÍ, JE PRAVIDELNÝ POHYB. MNOHO PAsi povimnul, e jeho uCIENTÙ MI ØEKLO, E BEZ PRAVIDELNÉHO POmìlý chrup nesedí tak,
HYBU UPADAJÍ DO DEPRESÍ.  NEVÁHEJTE PROjak by mìl, a navtívil
TO A VYRATE VEN: NEJLÉPE DO PØÍRODY A JEsvého zubního lékaøe.
TÌ LÉPE KADÝ DEN!
Zjistili mu otok a provedli biopsii. Naplnily se jeho nejèernìjí pøedstavy
 rakovina jazyka a hrdla. Nedala se opePoádal své pøátele, aby mu nosili ty
rovat, a tak se podrobil cyklu ozaøování
nejbláznivìjí videokazety, které mu zpùsobovaly záchvaty smíchu. Chtìl vtipy.
a chemoterapie  dnes je uprostøed teraChtìl zábavné historky. Chtìl terapii smípie. ance na vyléèení nejsou vysoké, ale
chem. A zázrak nad zázraky  vyléèil se!
existuje okénko nadìje. A Bob hledí neSkuteènì lo o zázrak? Anebo by to
pøetritì tímto okénkem. Budu s tím bomohlo být tak, e nìjakým zpùsobem to
jovat, øekl mi. Nevzdám se. Pøestal jsi
pozitivní mylení a radostné mylenky
kouøit? zeptal jsem se. Ne, odpovìdìl.

Studie Breslowa
a Bellocqa na skoro
7 000 dospìlých lidech
zjistila, e neastní
lidé mìli o 57% vyí
úmrtnost ne astní
jedinci.
Radujte se z kadého
dne, a si uchováte
zdraví a ivot!

CHRONICKÝ PESIMISMUS
Chronický pesimismus nebo stres vede
ke zvýené hladinì stresových hormonù:
adrenalinu a kortizolu. Adrenalin souvisí
s vyí hladinou krevního tlaku, zvýenou
hladinou LDL (patného) cholesterolu a
zvýenou tendencí ke srálivosti krve, a
tak zvyuje riziko infarktu. To je dùvod,
proè úèinkují beta-blokátory  blokují pùsobení adrenalinu.
Kortizol zvyuje riziko ukládání tuku, a
to zvlátì v oblasti bøicha  a je dobøe dokumentováno, e to souvisí s rizikem onemocnìní srdce.
LIDÉ, KTEØÍ PØEÍVAJÍ INFARKT

DÙVOD, PROÈ SE OENIT
Ve studii na muích, kteøí utrpìli infarkt, se daøilo tìm, kteøí se vraceli domù
k manelce mnohem lépe ne tìm, kteøí
ili sami.
DEPRESE JE
RIZIKOVÝM FAKTOREM
V roce 1997 byla vypracována v Dánsku studie, její výsledky byly zveøejnìny
v èasopise Circulation.
Studie se zabývala 730 Dány, kteøí trpìli srdeèním onemocnìním a kteøí byli
rozdìleni do dvou skupin: na ty, kteøí byli
v depresi a na ty, kteøí ne.
Následné sledování obou skupin ukázalo, e u pacientù v depresi bylo riziko infarktu vyí o 70% a riziko úmrtí vyí
o 60% ne u tìch, kteøí depresemi netrpìli.
VÍTR DO PLACHET
Hovoøíme zde o celkovém nasmìrování, ne o obèasných pocitech smutku, ale
o celkovém náhledu na ivot. Nevlastní
otec mé eny byl skuteèným pesimistou.
Pøed lety, kdy byl nedostatek ropy, pøestal jezdit v zimì na Floridu, protoe se
obával, e by se nemusel dostat nazpátek,
kdyby nebyl k mání ádný benzín. Kdy jel
na nìjakou cestu, první vìc, kterou udìlal,
bylo, e si zkontroloval místní pohotovost.
Pokud se mu nelíbila, chtìl se následujícího dne vrátit domù. Kdy narazil na milého doktora, uvolil se zùstat, ale chodil pak
za ním tak èasto, a se lékaø rozzlobil a vyhodil jej. George pak øekl, e jede domù 
a dovolená byla zkrácena. Ubohá maminka  stal se z ní uzlíèek nervù, který
pøedpokládal, e je tatínek vánì nemocný. Kdy George skuteènì onemocnìl, jeho stav se rychle zhoroval a zemøel mnohem døíve ne mùj táta, který mìl to samé
onemocnìní.

The American Journal of Cardiology
zveøejnil studii na 1 250 lidech, kteøí pøeili infarkt. Vìdci zjistili o deset let poté,
kdy pøedtím rozdìlili tyto lidi do tøí skupin, na pacienty trpící tìkými depresemi,
pacienty trpící mírnými depresemi a pacienty netrpící depresemi, e za tu dobu
zemøelo:
50% pacientù s tìkými depresemi,
42% pacientù s mírnými depresemi,
35% pacientù bez depresí.
alomoun se nemýlil (v knize Pøísloví
17,22): Radostné srdce hojí rány, kdeto
ubitý duch vysuuje kosti.
ZLEPENÍ NÁLADY
Jednou z vìcí, které zlepují duevní
rozpoloení, je pravidelný pohyb. Mnoho
pacientù mi øeklo, e bez pravidelného
pohybu upadají do depresí. Je to z toho
dùvodu, e endorfiny jsou fyzickou aktivitou stimulovány. Endorfiny jsou pøirozenými opiáty lidského tìla, jako alkaloidy,
které tií a uklidòují dui a tìlo. Pomáhají
pøináet vnitøní klid.
Pohyb rovnì pálí stresové hormony
adrenalin a kortizol, výsledkem je, e se cítíme klidnìjí a ménì napjatí.
KOFEIN
Vyhýbání se kofeinu rovnì výraznì
pøispívá k uklidnìní. Mnozí lidé vypijí dennì i více ne ètyøi álky kávy nebo podobných nápojù (èaj, kola).
Stávají se závislými na této stimulaci,
aby byli vùbec schopni fungovat. Je to jako, kdy se roztáèí motor v autì na vyí
obrátky, ne je potøeba.
Mnoství kofeinu v álku kávy záleí na
síle kávy, prùmìrný álek obsahuje asi 70
mg kofeinu. Èaj je trochu slabí  obsahuje nìjakých 50 mg kofeinu na jeden álek.
Mnohé limonády  jako je Coca-Cola,
Pepsi-Cola apod. obsahují kofein. Je to
zpùsob, jakým si výrobci tìchto nápojù zajiují, e se budete vracet  a chtít víc.
Jedná se ale souèasnì i o prudké selápnutí pedálu vaeho ivota. Dostáváte
se do jakéhosi horeènatého stavu, kdy pálíte svùj ivot rychleji ne je bìné.

VÍCE NE JEN PRO KRÁSU
Spánek rovnì hraje roli v optimistickém náhledu na ivot. Lidé, kterým byl odpírán spánek, zaèínali mít halucinace a pøestávali být schopni racionálního úsudku.
JEZTE ZDRAVÌ!
Výiva hraje také svoji roli pøi udrování duevní rovnováhy. Vyváená strava
poskytuje iviny potøebné k tomu, aby nae nervy zùstávaly v klidu.
OPTIMISMUS JE NAÍ DUHOU
Moná vùbec tou nejdùleitìjí souèástí
optimistického postoje je zpùsob, jakým
nahlííme na zdraví samotné. Jsme-li optimistiètí, vnímáme prospìch, který pøináí
dobrá ivotospráva pro nae zdraví.
Nevimli jste si, e temperamentní
a úspìní lidé, se kterými je radost pobývat, bývají obvykle v dobré duevní rovnováze? Pravidelnì sportují, hlídají si
svoji váhu, rádi se poøádnì zasmìji, dokáí se uvolnit a odpoèinout
si, jsou èestní a dùvìøiví, nejsou závislí na drogách èi na cigaretách 
zdá se, e jsou schopni èinit správná rozhodnutí a vìci se jim daøí.
Je moné, e by jejich optimistický náhled na ivot byl právì onou základnou, ze které vyrùstá jejich astný ivot?

ivotní styl

pøeváily v chemické rovnováze jeho tìla?
Endorfiny z hlubokých ganglií jeho mozku
stimulovaly jeho imunitní systém. Zmìna
hladiny kortizolu posílila obranyschopnost
jeho imunitního systému proti rakovinì.

DÙVÌØUJTE BOHU
 ZÁKLADNÌ NADÌJE
Nemùu skonèit, ani bych poukázal na následující  optimismus
pramení z víry, e nad, za a v pozadí celé lidské existence je Moc, je
Bùh, milující, starající se Bùh, který nám,
ve Své moudrosti, dal svobodu vzít svùj ivot a uít jej, jak se rozhodneme. Pøitom
vak, protoe touí po naem dobru,
chce, abychom uívali tohoto daru ivota
 i vyhlídek na tìstí a spokojenost v rodinì. Tato víra nám dává pozitivní, optimistický náhled na ivot. G
Dr. Allan Handysides, Nutrition
Council, SDA General Conference
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Pøichází...
Vulkány sopek výkøiky staøièké Zemì
úmorná sucha veder,
záplavy údolí
Otøesy hor,
kde duní to
hrozivì, temnì
Hladové lidstvo,
je o ivot zápolí
Slzy a krev bolest a utrpení války a teror pláè bezbranných dìtí
Víc ubliovat
moné snad u není.
Volání o pomoc
k temnému nebi letí
V dobì, kdy nemoc
prý u je zaehnána,
si nad hrobem matka
slzy utírá
Pak objeví se dalí
nemoc neèekaná,
A stále více lidí
pøedèasnì umírá
Kam kráèí, Zemì?
A jak daleko
chce dojít?
Co zanechá èlovìk
pøítímu pokolení?
Jak dlouho asi
mùe jetì zbrojit,
ne vechno na tobì
se v popel zmìní?
Bojí se, Zemì? Záchrana se blíí;
i kdy to lidé
uznat nechtìjí.
Tvá ance ta je v Jeíovì køíi
V Jeíi Kristu
má svou nadìji
Vìra Gajdoíková
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KØESAN
A EKOLOGIE
Vyznáváme, e jsme  køesané
vech konfesí  vìnovali ekologii
a zvlátì stupòujícímu se ohroení veho ivota na zemi dosud
pøíli malou pozornost. Ani ti,
kdo v tom byli mezi námi výjimkou, nevolali dost hlasitì a vìrohodnì a nenali odezvu v irích
køesanských kruzích.
Hlavní pøíèinou bylo u zøejmì to, e jsme
se pøíli jednostrannì soustøedili na èlovìka, lidskou bídu a lidské nadìje a nemìli ani
oèi, ani sluch pro celé Boí stvoøení, které
naøíká, vydáno marnosti (Øímanùm 8,1922) pro lidský høích. Pøestali jsme v nìm toti vidìt Boí dílo a zacházíme s ním tak, e
ve vzdorné sobìstøednosti promaròujeme
ivot zvíøat, rostlin i toho, co nám tu bylo
skrze jejich ivot pøipraveno (uhlí, ropa
atd.) a tak zmaròujeme jejich bytí z Boha.
Projevuje se to tak, e ve vech Boích
tvorech, zvíøatech i rostlinách a celé pøírodì vùbec vidíme èasto v neblahém souhlasu se svým okolím jen pøedmìty své spotøeby, s nimi prý mùeme nakládat zcela
podle svého, a tak rozmnoovat jejich bolest a plýtvat jejich ivotem v zaslepené pýe svrchovaných majitelù, namísto abychom pøi nich stáli jako Bohem ustanovení správci a pastýøi (Genesis 1), odpovìdní
naemu spoleènému Stvoøiteli.

BIBLICKÉ POSELSTVÍ
Na otázku po pøíèinì tohoto neblahého
mylení i jednání køesanù odpovídají nìkteøí nekøesané, e k takovému postoji vede u prý Bible. To je nedorozumìní, kte-

ré je tøeba podrobnìji vysvìtlit.
Kdy se køesanùm, pøesnìji: vìtinì
køesanù, vytýká jejich ekologická necitlivost a neteènosti, je to namnoze oprávnìné. To u jsme øekli ve vyznání v prvním
odstavci. Jestlie se vak tvrdí, e je k tomu
pøivedla Bible, musíme dodat: Bible patnì
vykládaná. Èasto ji tak ovem vykládali i
køesantí vykladaèi, kteøí nepostihli duchovní i kulturní situaci, do ní svatopisci
pùvodnì mluvili èi psali, a nedali si práci s
její vnitøní pøimìøenou aktualizací. Svým
chybným výkladem nejednou sami dodali
pùsobivý protikøesanský argument svým
odpùrcùm.
Nejèastìji se hovoøí o Genesis 1,26-28
 podmanìní zemì a panování nad tvorstvem. Toto místo je tøeba chápat v souvislosti s mylením tehdejí doby, která
Zemi bìnì povaovala za boskou bytost,
Vematku, Verodièku a z hlediska Písma
vlastnì za modlu. Bible varuje mnohokrát
pøed uctívám tvorstva a jeho zámìnou za
Stvoøitele (Napø. Exodus 20,4-6, Øímanùm 1,23 aj.). Rozbor pouitých hebrejských výrazù kaba (podmanit) a rada
(panovat) ukazuje, e v pozadí výpovìdi je
gesto, jím byl (napø. pøi triumfu) rituálnì
odposvátòován, detabuizován èi demýtizován pøemoený protivník povaovaný za
bostvo, pøedevím sakrální král, ve starém
Orientì bìnì uctívaný jako modla.
Úkolem èlovìka není dupat po jiných
(rada) a rozdupávat Boí dílo, nýbr èelit
tomu, aby se nic z nìho nestalo modlou.
To bylo tehdy velmi naléhavé.
Vytrhneme-li vak tuto výpovìï Geneze z kulturnì historických a hlavnì náboenských souvislostí a udìláme-li z ní nástroj svého koøistnického vztahu ke stvoøení, zneuíváme Bible nejen proti Boímu dílu, ale v dùsledku proti Bohu samému. Ani dnes nenastal èas, abychom zamìòovali Stvoøitele se stvoøením a pøenáeli na nì úctu, která patøí Bohu. Jene

situace je dnes znaènì posunuta. Musíme
øíct: lo-li tehdy pøedevím o to, stvoøení
nezboovat, dnes jde pøedevím o to,
nezpøedmìtòovat je.
Správný postoj nám tu ukazuje øada
Boích svìdkù, svìtcù, církevních otcù a teologù (napø. sv. Frantiek z Assisi), kteøí vidí v Boích tvorech své bratry a sestry, nadané ovem od Boha mení mírou darù a
tím i moností. Bylo-li vak èlovìku více dáno, bude od nìho více poadováno, take
to první, èím se liíme od zvíøat, je míra naí odpovìdnosti, a to za celé Boí stvoøení.
Køesanský pohled na ekologickou problematiku musí vycházet z jiných biblických míst, pøedevím z tìch, která ukazují,
e Bùh tu na zemi chce mít ivot v hojnosti a plnosti, tedy v kvantitì i kvalitì. Bùh tu
nechce smrt a to, co k ní vede. Proto pøipravil vítìzstvím nad smrtí podíl na pravém
ivotì pro vechny, kdo se dali pozvat
k zápasu proti smrti a jejím spojencùm, tedy høíchu, sobectví, svévoli, vzdoru atd.
Nedílnou souèástí naí sluby Bohu je
sluba ivotu veho stvoøení.
Mùeme øíct, e ten, kdo je bez lásky
k Boímu stvoøení, vykazuje závaný nedostatek i ve své lásce k Bohu a blinímu.

DNENÍ ÚKOLY
Je otázkou, zdali poadavek trvalé udritelnosti naeho civilizaèního statu quo
dnes u není jen zhoubná iluze. Leccos nasvìdèuje tomu, e èím víc toho budeme
chtít pro sebe zachránit  vzpomeòme na
Jeíùv výrok o tìch, kdo chtìjí zachránit
svou dui, svùj ivot (Luká 17,33)  a tedy i nadále a tvrdì nárokovat, právì v oblasti materiální civilizaèní úrovnì, tím horí
perspektivu máme pøed sebou, lidovì øeèeno: tím rychleji to s námi pùjde s kopce.
Pro dobré zítøky u nestaèí jen zùstat stát
u souèasného stavu. ivot  zde pøesnìji:
souèasnou civilizaèní úroveò pøedevím ve
vyspìlých zemích  celosvìtovì neudríme, pokud na ní budeme trvat a tak povzbuzovat ty, kdo jí nedosáhli, aby o ní usilovali za cenu jakéhokoliv ponièení ivota, zdrojù atd. Není tu jiné øeení, neli se
jí zaèít zøíkat, uskrovòovat se  a to co
mono zøetelnì a viditelnì, aby to bylo zároveò poselstvím pro druhé  ve svém pohodlí a zvlátì ve svých nárocích, a to ku
prospìchu zítøkù svìta a ovem i ku prospìchu krajin s nií civilizaèní úrovní.

PORTRÉT SYNA
Vypráví se, e jeden zámoný mu se svým synem vánivì milovali umìní a sbírali jedineèná umìlecká díla. Ve sbírce mìli
ve, od Picassa a po Rembrandta. Pøed obrazy trávili dlouhé
chvíle a obdivovali je.
Kdy vypukla válka, syn musel narukovat. Byl velmi odváný. V jedné bitvì se snail zachránit tìce zranìného kamaráda. Kdy u byli témìø v bezpeèí, smrtelnì
ho zasáhla kulka. Zpráva otce zdrtila, ztrátu jediného syna nesl velmi tìce.
Po válce se u dveøí zarmouceného otce objevil mladý mu. Nesl v náruèí velký
pøedmìt. Øekl: Pane, neznáte mì, ale já jsem ten voják, kterému vá syn zachránil ivot. Je mi to moc líto, e zahynul. Znali jsme se velmi dobøe a on mi èasto vyprávìl o vaí lásce k umìní. S tìmi slovy podal mladý mu otci balík a øekl:
Nic moc to není, nejsem zrovna velký malíø, ale myslím si, e vá syn by mìl radost, kdybyste tento dar pøijal.
Otec balík rozbalil. Nemohl uvìøit svým oèím. Byl to portrét jeho syna, který
tento mladý mu namaloval. S úasem pozoroval, jak vìrnì vystihl jeho podobu.
Do oèí mu vstoupily slzy. Podìkoval a nabídl mu, e za obraz rád zaplatí.
Ne, ne, pane, dluníkem jsem já. Nikdy bych nemohl zaplatit za to, co pro
mne udìlal vá syn. Pøijmìte tento dar jako dík a vzpomínku.
Obraz pak mìl èestné místo v jeho sbírce. Kdykoliv nìkdo pøiel na návtìvu,
otec vedl návtìvníky nejdøíve k portrétu svého syna a teprve pak mohli obdivovat vzácná díla slavných mistrù.
Za nìkolik let po této události otec zemøel. Podle poslední vùle mìla být celá
sbírka prodána ve velké aukci. Sjelo se mnoho významných sbìratelù a netrpìlivé èekali, a uvidí vzácná díla. Mìli jedineènou pøíleitost nakoupit obrazy mistrù.
Pøed nedoèkavými úèastníky se nejdøíve objevil portrét syna. Licitátor klepl
poprvé kladívkem a oznámil: Zahajujeme aukci. Pøed vámi je portrét syna. Kdo
pøijde s první nabídkou? Kdo zaène? Nastalo rozpaèité ticho. Pak se ze zadní
øady ozval mu: Chceme vidìt mistry! Tenhle vynechte. Licitátor vak trval na
svém. Drabu zaèínáme portrétem syna. Kdo udìlá první nabídku? Kdo zaène? Znovu se ozval rozèilený hlas: Pøili jsme se podívat na Van Gogha,
Rembrandta. Dejte se do poøádné draby! Nechte portrét syna na konec.
Licitátor pokraèoval. Nabízím portrét syna. Kdo zaène, kdo chce koupit portrét syna? Opìt nastalo trapné ticho. Koneènì se vzadu ozval hlas. Patøil rodinnému zahradníkovi, který se na aukci pøiel jen podívat. Tie øekl: Nabízím
za portrét deset dolarù. Zahradník nepatøil mezi boháèe a deset dolarù bylo
ve, co u sebe právì mìl. Máme první nabídku. Deset dolarù, kdo dá víc?
Dalí nabídka nepøicházela a tak licitátor zvedl kladívko se slovy: Poprvé,
podruhé a po krátké pauze klepl po tøetí. Prodáno za deset dolarù!
Mu, který sedìl ve druhé øadì, zvolal: Koneènì, dejme se do poøádné
draby! Licitátor vak odloil kladívko se slovy: Pánové, je mi líto, ale aukce
je u konce. Co bude s díly Mistrù? Je mi líto, pánové, je po aukci. Co
bude s dalími obrazy?
Je mi líto. Jsem vázán podmínkou poslední vùle. Kdy jsem byl urèen, abych
vydrail tuto sbírku, nesmìl jsem ji prozradit, dokud nebude vydraen portrét syna. Teï vem oznamuji, e kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku, ale
stává se dìdicem celé pozùstalosti. Ten, kdo koupil syna, dostal ve! G

k zamylení

Není tu jiné øeení,
neli se zaèít zøíkat
souèasné civilizaèní
úrovnì, uskrovòovat
se  a to co mono
zøetelnì a viditelnì,
aby to bylo zároveò
poselstvím pro druhé.

Z letáèku BTM (Brnìnské tiskové misie)

Budeme-li i nadále na jiné stále jen
vznáet nároky, motivované v posledku
naím sobectvím, nikdy jim nebudeme vìrohodnými køesany. Takové zøíkání se nárokù a pohodlí je ovem obì. A zde jsme
u jádra vìci: Budoucnost ivota na naí
planetì je otázka naí pohotovosti k obìti,
tedy po naí hotovosti následovat obìtovaného Beránka.
Souhrnem: ekologie je místo, kde ná
obìtovaný a vítìzný Pán volá k následova-

ní. Jen obì vede k vítìzství a pøemáhá
mocnosti zhouby a temnoty, které se kolem nás vzmáhají. Budeme-li o Kristu jen
mluvit, budeme èím dál tím více nevìrohodnìjí  solí zmaøenou. Klíèem k budoucnosti, k ivotu, ke vemu je obì.
Tajemství ivota i perspektiva nadìje jsou
skryty v moci obìti  nejdøíve Kristovy
a pak naí. Není jiné cesty, ani jiného jména (Skutky 4,11). G
Jan Heller
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CUKETA
NA TRÁVENÍ
Patøí k tykvi obecné, která je druhovì velice rozmanitá  rozliujeme cukety zelené, pruhované,
luté i bìlavé. Cuketa pùvodnì
pochází z Mexika, kde se pìstuje
ji celá staletí; v posledním desetiletí se stala velice oblíbenou a
rozíøenou i u nás.
Jedná se o teplomilnou rostlinu vyadující
humózní pùdy, kterou vyséváme pøímo na
záhon asi od poloviny kvìtna. Sklízet mùeme ji malé, asi 15-30 centimetrù dlouhé cukety. Mení, avnatìjí cukety vaøíme i se slupkou, ve které se nachází nejvíce ivin.
Cuketa se pouívá do polévek i hlavních jídel, na pomazánky, smaené placky a mouèníky. Malé cukety, které jsou
chuovì ménì výrazné, nakládáme jako
okurky a doplòujeme je èesnekem, bazalkou, rajèaty, celerovou natí, citrónem,
majoránkou, shoyou, uzeným tofu apod.
Jihoamerická a orientální kuchynì vyuívá kromì plodù cukety i velkých kvìtù
(zvlátì samèích), které se plní koøenìnou
nádivkou s rýí, nebo se z nich pøipravuje
polévka a saláty.
Cuketa má (podobnì jako ostatní tykve) velmi nízký obsah kalorií (100 g lehce
povaøené cukety obsahuje pouze 19 kalorií, osmaená vak mùe mít a 63 kalorií), obsahuje 91% vody, vlákninu, minimum sacharidù a vitamínù, ale hodnì minerálù  hlavnì draslík, fosfor, vápník a
hoøèík.

Cuketa má silné moèopudné úèinky.
Pokrmy z cukety pøíznivì ovlivòují èinnost
srdce, ledvin a trávicího traktu. Vysoký
obsah vlákniny pùsobí dobøe na trávení
a vyprazdòování støev. Cukety pomáhají
rovnì pøi cukrovce, luèníkových kamenech, obezitì, ateroskleróze, revmatismu,
dnì. Podobnì jako okurky obsahují látky
s cytostatickým (protirakoviným) úèinkem.
CUKETOVÁ POLÉVKA
V 1 pl oleje osmahneme 2 ks cibule,
500 g na koleèka nakrájených cuket, 2 èl
soli
- pøidáme: 2 1/2 l vody, 1 èl vegety,
20 minut povaøíme
- rozmixujeme: 1 ks tofu, 1/4 l vody,
1 pl umeocta, 1/2 èl mukátového oøíku
Rozmixované tofu vlijeme do polévky a
jetì 5 minut povaøíme. Zdobíme petrelkou.
ZAPEÈENÁ CUKETA
4 ks meních cuket, 1 álek rýe, 5 pl
sekaných oøechù, 1 ks koøenìného tofu,
1 ks sójového sýra "Tavenýr", 2 strouky
èesneku, koriandr, bazalka, meduòka, olej, shoyou
Cukety vydlabeme. Rýi uvaøíme a smícháme s vydlabanou duinou, pøidáme ostatní ingredience a koøení.
Naplníme cukety, které vloíme do vymazaného pekáèe, podlijeme vodou a zapeèeme v troubì. Podle vlastní chuti a
fantazie mùeme náplò vylepit tøeba rajèaty nebo celerem.
TEMPURA
Tradièní japonské jídlo. Recept mùeme obmìòovat s rùznými druhy zeleniny a
omáèek (viz níe).
robi maso, cuketa, houby, kvìták, mrkev

CUKETA MÁ VELMI NÍZKÝ OBSAH
KALORIÍ A SILNÉ MOÈOPUDNÉ ÚÈINKY. POKRMY Z CUKETY PØÍZNIVÌ OVLIVÒUJÍ ÈINNOST SRDCE,
LEDVIN A TRÁVICÍHO TRAKTU.
VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY PÙSOBÍ
DOBØE NA TRÁVENÍ A VYPRAZDÒOVÁNÍ STØEV. CUKETY POMÁHAJÍ
ROVNÌ PØI CUKROVCE, LUÈNÍKOVÝCH KAMENECH, OBEZITÌ, ATEROSKLERÓZE, REVMATISMU, DNÌ. PODOBNÌ JAKO OKURKY OBSAHUJÍ
LÁTKY S CYTOSTATICKÝM (PROTIRAKOVINNÝM) ÚÈINKEM.

Tìstíèko: 1 l hladké celozrnné mouky, 1 pl shoyou, 2/3 l vody
Robi maso, zeleninu a oèitìné houby
nakrájíme na kousky. Ty obalujeme v tìstíèku a smaíme na oleji. Osmaené kousky vkládáme na ubrousek, který odsaje
pøebyteèný tuk. Servírujeme s rýí a omáèkami, do kterých namáèíme jednotlivé
kousky.
Zázvorová omáèka
Èerstvý zázvor nastrouháme, v ruce
z nìj vymaèkáme ávu a ochutíme sladìnkou.
Èesneková omáèka
Do 1/2 l sójového mléka natural prolisujeme 4 strouky èesneku, osolíme.
Omáèka z øedkve
Z nastrouhané øedkve vymaèkáme ávu a osolíme.
Koktail s koprem
Cuketa, sójový jogurt, èerstvý kopr, citrón, umeocet, sùl
Cuketu oloupeme, nakrájíme na kostky
a krátce povaøíme v osolené vodì. Cuketu
slijeme, necháme okapat, pøidáme sójový
jogurt s koprem a dochutíme umeoctem.
Sójový jogurt
Do 1/2 litru sójového mléka Provamel
natural pøidáme citrónovou ávu a necháme 1-2 dny stát na teplém místì.
Mléko zkysne na jogurt.
Kateøina Kukosová
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AKTUALITY

MERUÒKY? JSOU ZDRAVÉ!
Jejich pùvodním domovem je Èína, Mongolsko a Støední Asie.
U nás se jim daøí na teplých svazích. Snadno trpí mrtvicí  odumíráním vìtví nebo uschnutím celého stromu. Dnes je ji vylechtìna celá øada odolných odrùd.
Meruòka má oranovou a naèervenalou barvu. Semena uvnitø pecky jsou jedlá,
dají se pouít místo mandlí.
Meruòky jsou mimoøádnì zdravé. Èerstvé meruòky mají vysoký podíl vlákniny. Obsahují betakarotén, vitamín C, øadu vitamínù B. Dále draslík, hoøèík, elezo, vápník a síru, velmi málo sodíku.
Barviva udrují dobrý stav pokoky a oèí. Meruòky chrání proti nìkterým druhùm rakoviny. Vyrábìjí se z nich kompoty, demy, døenì, pouívají se do knedlíkù a koláèù. Suené meruòky obsahují podstatnì více kalorií, suením se také
koncentruje betakarotén, elezo a draslík. Draslík mùe pomoci pøi sniování
krevního tlaku. Podporuje toti vyluèování vody a sodíku z tìla.
Je dobré dát si pozor na suené meruòky, které jsou síøené  mohou vyvolat
astmatický záchvat nebo srdeèní slabost. Radìji pouívejte barevnì ponìkud ménì atraktivní, ale bezpeènìjí nesíøené meruòky.

MERUÒKOVÝ DUS
Meruòky opereme, vypeckujeme a nakrájíme na kousky. Podlijeme vodou a
pøi 80 C rozvaøíme. Pøepasírujeme, abychom oddìlili slupky. Pouíváme do koktejlù, jogurtù a zmrzlin.
o

MERUÒKOVÝ FLIP
2 l meruòkového dusu, 4 l vanilkového mléka, 1/2 l kostek ledu
Ve dobøe promícháme a podáváme s plátkem citrónu.

GRATINOVANÉ MERUÒKY
1/2 kg nakrájených merunìk, olej na vymazání formy
Tìsto: 1 pl medu, 1/2 l celozrnné mouky, 1 l Miutky, 3 pl oleje, 2/3 l sójového mléka
Peèící misku vymaeme olejem a naskládáme do ní nakrájené meruòky. Z ostatních pøísad vypracujeme tìsto, kterým meruòky zalijeme. Peèeme pøi 150 C
asi 30 minut.
kuk
o

KLUBY ZDRAVÍ  NEJEN V ÈR!
Tým Country Life (v poètu osmi osob)
se jako jeden z mnoha mezinárodních týmù v bøeznu zúèastnil velkého pøednákového maratónu, který probíhal po celý
mìsíc asi na padesáti místech celé Ukrajiny. Jednalo se o zdravotnì-osvìtové a biblické pøednáky, které byly navtìvovány
dennì (na kadém místì) v prùmìrù asi
stovkou zájemcù  setkaly se tedy s pomìrnì znaèným ohlasem. Celá akce byla
organizována severoamerickým OCI (celosvìtovì zastøeuje zdravotnì-osvìtové
organizace typu Country Life) ve spolupráci s ASI (Sdruení adventistických podnikatelù).
Jedním z dùsledkù této aktivity je, e
Roman Uhrin, zdravotnì-osvìtový koordi-

nátor Country Life, byl pozván na
Ukrajinu, aby zde kolil budoucí lektory
tamních Klubù zdraví (a pomohl pøi zaloení nìkolika z nich).
giro

OD ABSOLVENTKY NEWSTART
Nikdy jsem se nièeho podobného nezúèastnila a musím øíct, e jsem i dost váhala, jestli jet èi ne. Teï vím, e moje rozhodnutí mi pøineslo spoustu kladù: jakýsi
jiný pohled na svìt a ivot jako takový, na
bìné vìci kolem nás, na situace, které
proíváme, jiný pohled na sebe sama. Je
a k nevíøe, jak se èlovìku a v letech
mohou otevøít oèi.
Tøenièkou na dortu byla kuchynì 
vichni byli výborní  a mùj zvlátní dík patøí Petru Pimkovi: moc mi pomohl!
Lenka S.

www.klubyzdravi.cz

COUNTRY LIFE
Milí pøátelé,
tìí nás, e tak velké mnoství z vás se
zajímá nejen o èetbu naeho èasopisu,
ale mnozí se té úèastníte rekondièních pobytù NEWSTART (nezùstává
tedy jenom u pasivní konzumace slov,
ale pøecházíte k èinùm).
Organizaèní tým má z tìchto pobytù celou øadu velmi pìkných zkueností, které nás povzbuzují a motivují
k dalí práci  dìkujeme! Vzhledem
k rostoucímu zájmu plánujeme na sezónu 2004 ji minimálnì est týdenních pobytù, které se budou konat jak
(ji klasicky) v Jizerských horách (v hotelu Maxov), tak v Beskydech (DsJ na
Grúni) a moná i na umavì (areál
Brèálník, Hojsova Strá) èi v rekreaèním støedisku Trnávka poblí elivi (na
Èeskomoravské vrchovinì. Na podzimní rekondièní pobyt 12.-19. øíjna
tohoto roku (pøihláka na str. 22) zùstává ve chvíli, kdy jde toto èíslo Pramenù zdraví do tisku (27. èervna), jetì asi dvacet volných míst.

KLUB ZDRAVÍ COUNTRY LIFE
Od záøí se rozbíhá v provozovnách
Country Life (Melantrichova 15, Jungmannova 1) dalí roèní bìh setkávání
pøátel zdravého ivotního stylu pod
hlavièkou Klubu zdraví Country Life.
Setkání budou probíhat v nìkolika
cyklech, v CL Jungmannova se budou
(kadý ètvrtek od 18.30 hodin) setkávat s posluchaèi: autor kuchaøek a zakladatel Klubù zdraví Roman Uhrin (ivotní styl), zdravotní sestra a vedoucí
pracovnice Institutu ivotního stylu
Jana Koneèná (pøírodní léèebné prostøedky), zdravotní aktivistka (mj. absolventka norského institutu) ing. Dana Horelièanová (program NEWSTART) a ing. Robert ika, éfredaktor Pramenù zdraví (výiva a civilizaèní
choroby). Tìte se na øadu novinek!
V CL Melantrichova budou probíhat ve støedu od 18.00 hodin kadých
14 dní kurzy vaøení (s ochutnávkou)
První podzimní setkání obou Klubù
zdraví se bude konat ve støedu 10. záøí v restauraci Country Life Melantrichova (od 18.00 hodin). Za celý realizaèní tým vás  s pøáním pøíjemného
proití èasu dovolených  za vechny
srdeènì zve
Robert ika
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4. Mezi srdci pøátelské tuky nepatøí:
a. øepkový,
b. dyòový,
c. velrybí,
d. sójový

Milí ètenáøi, zvlátì vy, kteøí jste
pøíznivci rùzných testù  nyní
pøichází vae chvíle!
V následujích øádcích si mùete otestovat,
co ve vás zùstalo z èetby naeho èasopisu  a jestli napoprvé neuspìjete, nermute se, pøítì se vám bude daøit jistì
lépe!
1. Kadé sousto by se mìlo pokousat
minimálnì:
a. 10x,
b. 20x,
c. 30x,
d. 40x

testujeme...

2. Tzv. vápníkový paradox vyjadøuje,
e výskyt zlomenin krèku stehenní
kosti je:
a. nezávislý na mnoství pøíjmu
vápníku,
b. nízký v zemích s nízkým pøíjmem vápníku,
c. nejvyí v zemích s nízkým
pøíjmem vápníku,
d. nejvyí ve vápencových krasových oblastech
3. Neastní lidé mìli oproti lidem astným úmrtnost:
a. více ne dvojnásobnou,
b. o 27% vyí,
c. o 57% vyí
d. o 27% nií

5. ízeò:
a. je dostateèným ukazatelem toho, kolik vody potøebujeme,
b. signalizuje asi pouze tøetinu skuteèné
potøeby vody,
c. je pocit, který je zdravé jednou a
dvakrát dennì zaít,
d. nevystihuje ádná z výe uvedených
odpovìdí
6. Jako støevní metla pùsobí:
a. vitamíny (hlavnì E),
b. vláknina,
c. tuky,
d. minerály
7. Fulani je:
a. název afrického nomádského kmene,
b. název jedné z biblických knih,
c. název lunaparku v Kapském Mìstì,
d. jméno lékaøe, který zveøejnil poznatky o vztahu schizofrenie a neschopnosti
trávit urèitou bílkovinu
8. Autismus a schizofrenie mohou být
ve vztahu k neschopnosti jedince rozloit
bílkovinu, která se nalézá:
a. v kravském mléku,
b. ve vepøové krvi,
c. ve velbloudím trusu,
d. v kostní mouèce
9. Ke smiøovacímu rituálu patøí:
a. usvìdèení partnera z jeho chyb,
b. ospravedlnìní vlastních chyb,

c. navozování patného svìdomí,
d. napsat, co mì zraòovalo a èím jsem
zraòoval
10. Tzv. zákon informovaného souhlasu má informovat:
a. pacienta o pravdìpodobném výsledku rùzných terapií a o monostech alternativní léèby,
b. lékaøe o souhlasu pacienta se zákrokem,
c. lékaøskou komoru o lékaøovì souhlasu s novelizací zákona,
d. lékaøskou komoru o tom, e lékaø informoval pacienta o vech rizicích a prospìných úèincích navrhované terapie
Správné odpovìdi: Najdete v textu!
Ale pøece jenom, pro ty, kteøí si chtìjí
potvrdit správné odpovìdi pøísloveènou
zkratkou, smilováváme se, zde jsou:
1d 2b 3c 4c 5d 6b 7a 8a 9d 10a

ÈETLI JSTE
POZORNÌ?

VYHODNOCENÍ
0-2 správných odpovìdí:
Buïte vítáni mezi prùmìrné Èechy!
3-4 správných odpovìdí:
Poøiïte si brýle na ètení.
5-6 správných odpovìdí:
Za den urèitì udìláte minimálnì 350
krokù.
7-8 správných odpovìdí:
Pravdìpodobnì si i zuby èistíte podle
statistik.
9-10 správných odpovìdí:
Nechcete vzít funkci éfredaktora?
Luká Klíma & Robert ika

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
Podzimní (hotel Maxov, Jizerské hory):

12.-19.10. 2003

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

ASPIK A SALÁTY
Zelený aspik
500 ml vody, 4 èl agaru, 1 kostka zeleninového bujónu Würzl
Vaøíme na mírném ohni, a se agar rozpustí. Poté pøidáme:

nakrájenou cibuli, mrkev, zelený hráek, rozmixované tofu
Ve vlijeme do formy a necháme ztuhnout. Hotový aspik vyklopíme na talíø.
Zdobíme petrelkou.

Ovocný aspik
500 ml ovocného duasu, 4 èl agaru
Povaøíme a, a se agar rozpustí, pøidáme:

500 g ovoce (tøenì, meruòky, jahody), 2 pl rozinek, petku rozemleté vanilky, oloupané mandle, rozmixované tofu
Hmotu nalijeme do pohárù a necháme zchladnout.

Okurkový salát
2 ks okurky, 3 ks rajèat, cibuli, kousek celeru, zelenou petrel
Ve výe uvedené nakrájíme a zalijeme dresinkem:

rozmixované tofu, 3 pl citrónové ávy, 1 èl sladu, 1/2 èl soli, 2 pl
oleje, vodu

Mraený ovocný salát
2 ks tofu, 2 pl sladìnky, 3 pl kukuøièného oleje, 4 pl citrónové ávy, vodu
Ve výe uvedené rozmixujeme a poté pøidáme:

3 l sueného ovoce, 1/2 l oøechù, petka nastrouhaného zázvoru
Nalijeme do misek a necháme vychladit nebo zmrazit.

Letní salát
Nastrouháme tofu a øedkev a pøidáme:

nakrájenou cibuli, øapíkatý celer, olivy, umeocet
Servírujeme na list salátu.

OTEVØENO

kuk
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COUNTRY

LIFE

Melantrichova 15, Praha 1
Obchod:
Po-Èt 8:30-19, Pá 8:30-18, Ne 11-18
Restaurace: Po-Èt 9:30-20, Pá: 9.30-18, Ne 9:30-20
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 9-18:30, Pá 9-18
Ès. armády 20, Hostivice u Prahy
Po-Èt 8:30-13:30 , 14-16:30, Pá 8:30-13:30

Moøe léèí
Moøská voda je pøírodním zdrojem ivotnì dùleitých minerálù a stopových
prvkù.
Moøská voda (a tedy také moøská
sùl) obsahuje vedle chloridu sodného
(NaCl) jetì pøes tøicet dalích minerálních látek a stopových prvkù. Zastoupeny jsou zejména bór, bróm, vápník,
chlór, draslík, uhlík, sodík, síra a pak
stopové prvky: hliník, arzén, cesium,
elezo, fluór, zlato, jód, mìï, mangan,
nikl, fosfor, rtu, selen, støíbro, dusík,
zinek a dalí. Celkový obsah minerálù
je 3,5%.
Pomìr minerálù v moøské vodì se
podobá pomìru v lidském krevním séru. Moøská voda mírnì drádí pokoku, tím se zrychluje krevní obìh a látková výmìna. Odplavují se kodlivé
látky a zlepuje se výiva bunìk. Koupeme-li se v moøi, nae kùe vstøebává
látky, které jsou rozputìny v moøské
vodì. Tato výmìna je podpoøena jetì
sluneèním svitem a teplem.
Pobyt u moøe je ideální lázeòskou
kúrou pro øadu lidí s koními nemocemi. Jde hlavnì o lupénku, atopický ekzém, akné, onemocnìní tukových láz,
vitiligo, seboroický ekzém, lichen planus (plochý èervený liej), ichtiózy.
Pøi tìchto potíích se jedná o tìké
poruchy látkové výmìny, které se projevují na kùi. Podstatnou roli zde hraje pomìr minerálù v tìle. Moøská voda
mùe pøi léèbì výraznì pomoci. Dùleité jsou také dietetické rady, pøedevím vynechání mléka, cukru a tropického ovoce. Pokud není moøe v dosahu, pomùeme si koupelemi s moøskou vodou anebo obklady. G
kuk

PRAMENY ZDRAVÍ
èasopis pro zdravou výivu
a harmonický ivotní styl
vydává Country Life s.r.o.
U páté baterie 26
162 00 Praha 6
email:
prameny.zdravi@countrylife.cz
tel/fax: 224-316-406
www.countrylife.cz
éfredaktor: ing. Robert ika
ilustrace: Olga Pazerini
registraèní èíslo MK ÈR 7115

PRAMENY ZDRAVÍ / 23

P.P.
10639/02
160 00 Praha 6

PRASKLÉ VÌDRO
Nosiè vody v Indii mìl dvì velká vìdra, kadé z nich viselo na
jednom konci tyèe, kterou nosil na svých zádech. Jedno z vìder
bylo prasklé, zatímco druhé bylo v perfektním stavu.

k zamylení

OP

Druhé vìdro pokadé doneslo na konci dlouhé cesty od pramene do pánova domu celou dávku vody, zatímco prasklé vìdro nedoneslo nikdy více ne polovinu.
Po celé dva roky se toté opakovalo kadý den: nosiè pøináel do pánova domu pouze jeden a pùl vìdra vody. Perfektní vìdro bylo samozøejmì velice hrdé
na své výsledky. Ale ubohé prasklé vìdro se stydìlo za svoji nedokonalost a cítilo se velmi uboze, e bylo schopné plnit jenom polovinu toho, pro co bylo vyrobeno. Po dvou letech hoøkých neúspìchù promluvilo jednoho dne u pramene
k nosièi.
Stydím se za sebe a chtìlo bych se ti omluvit.
Proè? zeptal se nosiè. Za co se stydí?
Kvùli té trhlinì na mém boku, kterou po celou cestu k pánovu domu uniká voda, jsem nebylo v uplynulých dvou letech schopno donáet více ne
polovinu vody. Kvùli mému nedostatku musí dìlat vechnu tuto práci, a èást
tvého úsilí jde pøitom vniveè, øeklo vìdro.
Nosièi vody bylo prasklého vìdra líto a soucitnì øekl: Pøi zpáteèní cestì
k pánovu domu si povimni tìch krásných kvìtin podél cesty.
A vskutku, jak se cestou do kopce vraceli, staré prasklé vìdro si vimnulo,
jak slunce zahøívá nádherné divoké kvìtiny rostoucí po stranì stezky, a trochu je to potìilo. Ale na konci cesty se stále cítilo patnì, protoe opìt ztratilo polovinu svého nákladu a opìt se omluvilo nosièi za své selhání.
Nosiè øekl vìdru: Povimlo sis, e kvìtiny rostou jenom na tvé stranì stezky, ale ne na stranì druhého vìdra? Je tomu tak kvùli tomu, e jsem od poèátku vìdìl o tvém nedostatku a vyuil jsem jej. Na tvé stranì cesty jsem vysadil semena rostlin a kadý den, kdy jsme se vraceli od pramene, jsi je zavlaovalo. Po celé dva roky jsem tak mohl trhat tyto krásné kvìtiny a zdobit jimi
stùl mého pána. Kdybys nebylo právì takové, jaké jsi, nedodávala by pánovu domu pùvab taková krása. G  
(autor neznámý)

PRAMENY ZDRAVÍ

za èástku 78,- Kè/roèní pøedplatné (è. 4-6/2003) - vèetnì potovného

Prosím o zasílání na následující adresu:

tel/fax: 224-316-406
e-mail: prameny.zdravi@countrylife.cz

Jméno a pøíjmení

U páté baterie 26
162 00 Praha 6

Èasopis zdravé výivy a harmonického ivotního stylu

prameny zdraví

Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého ivotního stylu

Adresa

Datum

Podpis
Vyplnìný lístek zalete, prosím, na adresu redakce:
U páté baterie 26, 162 00 Praha 6 (tel/fax: 224-316-406)

Na Slovensku rozesílá OZ ivot a zdravie, Záhonok 1195/19, 960 01 Zvolen, tel/fax: 455-362-585

www.countrylife.cz

