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BOLEST
A ROZKO
Lidský mozek v jistých ohledech
pøipomíná elektronický zesilovaè,
koordinující informace z ohromného mnoství zdrojù. Soudobá
kultura mì sklièuje, protoe se
snaí tlumit hlasitost bolesti, a
pøitom neustále zesiluje hlasitost
vech ostatních zdrojù.
Máme ui: jsou bombardovány decibely,
dokud se tiché tóny navdy neztratí.
(Poslechnìte si hudbu z kteréhokoli století, dvanáctého, estnáctého, dokonce devatenáctého, a porovnejte ji s tím, co vìtina lidí poslouchá dnes.) Máme oèi: svìt
na nì útoèí neony a fosforeskujícími barvami, dokud západ slunce èi motýl v porovnání s nimi nevyblednou.
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V dnením technicky vyspìlém prostøedí je zvlá pro mladé snadné zamìnit
zástupné potìení za skuteèné naplnìní 
ivot je videohra.
Nechápou rozko jako nìco, o co je
tøeba usilovat a k èemu lze po námaze
vlastní èinností dospìt. Rozko je nìèím,

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

co se ti dìje. Obyèejná jízda na kolotoèi.
Drogový problém je ukázkou tohoto
modelu: chemické stimulanty otevírají zesílením vjemù nový svìt generaci, která se
nikdy nenauèila plnì ocenit svìt, který
máme. U nestaèí jít podél mokøiny a poslouchat áby a cvrèky, pozorovat elvy,
jak se blunknutím mizí ve vodì jako bachraté ponorky, pátrat po omamné vùni divokých kvìtin. U dokonce nestaèí ani vydat se do odlehlých konèin divoèiny, kde
má pøíroda daleko k jemnosti. Namísto toho a pøíli èasto zakouíme tyto vìci zástupnì, zborcení pøed blikající obrazovkou
záøící trinitronovými barvami a nízkofrekvenèní radiací, a pøijímáme smyslovì podnìty pouze oèima. Myslíme si, e jsme dobyli Everest, a pøitom nìkteøí z nás nevylezli ani na Øíp.
Nahrazování pøirozených vjemù zástupnými a umìlými si na lidském tìle vybírá daò. Stejnì jako svaly mohou i nae
smysly zakrnìt. Na druhou stranu si nae
smyslové schopnosti pravidelným pouíváním mohou vypìstovat jetì vìtí citlivost. Nervová zakonèení se vlastnì pouíváním zdokonalují. Nìkteøí vìdci zastávají teorii, e neuvìøitelná citlivost v koneècích prstù se vyvíjí díky tomu, e jsme
na nich od dìtství kadodennì závislí.
Podobnì mùete zvýit citlivost kùe tím,
e si budete ruku dennì masírovat kartáèem. Povrch kùe bude nakonec schopen
rozpoznat mnohem vìtí kálu pøíjemných pocitù i bolestivých vjemù.
Citlivosti kùe také pomáhá chùze naboso, obzvlá chùze v písku na plái èi po
trávì. Nepatrné zmìny tvaru trávníku a jeho struktury sytí mozek potøebnými smyslovými informacemi, co je nezbytné pro
jeho zdravý vývoj.
Proto dr. Brand zpola ertem a zpola
vánì navrhuje, e malé dìti by mìly být
vychovávány na hrubých kokosových rohoích místo na proívaných pokrývkách
a dekách. Kdy malé dìti obklopujeme
mìkkými a neutrálními pocity, tlumí to jejich nervový vývoj a zuuje to kálu interpretace okolního svìta. Brand se také pøiznává, e ho manelka odradila od toho,
aby kolem dìtské ohrádky natáhl ostnatý
drát. Kruté? Pouze by to dítì nauèilo pøijmout svìt, kde jsou urèité vìci (jako ostré
pøedmìty a horká kamna) nepøístupné a
bolestivé. Èím více dìti rozmazlujete, tím
více pøivykají izolovanému ivotu s nedostatkem vjemù.
Bolest a rozko
Kdysi jsem se zúèastnil tábora v lesích
severního Wisconsinu. Podobné programy nabízejí okamitou léèbu pro ty, kdo
se cítí odøíznuti od svìta pøírody anebo od
bolesti. Budíèek ve ètyøi ráno, lezení po
skalní stìnì bez rukavic, maratónský bìh
po deseti dnech strávených v lese, návtìva svìtového centra èerných much a ne-
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viditelných muek  takové radosti èekají
na zmìkèilého obyvatele velkomìsta. Nikdy jsem nebyl na konci dne unavenìjí,
ne kdy jsem se s pøemáháním soukal
s unavenými svaly do spacího pytle, jetì
vlhkého od vèerejí rosy. Pøesto jsem spal
málo jako nikdy, hlavnì díky noèním návtìvám hmyzu meního ne dírky v moskytiéøe a krutìjího ne divoké vèely.
Z celého týdne si vak nejvíc pamatuji,
jaký to mìlo vliv na moje smysly. Zdálo
se, e obivly. Pøi nadechnutí jsem mohl
vzduch ochutnat  úplnì jiným zpùsobem, ne chutnám vzduch doma v Chicagu. Vímal jsem si oèima a uima vìcí,
které bych normálnì pøehlédl.
Jednou jsme se po odpolední túøe
v prachu a vedru, obtíeni tøicetikilogramovými batohy, zastavili na krátký odpoèinek. Jeden z nás stopoval vèelu na nedaleké políèko lesních jahod. ádný sluný
obchod s potravinami by takové jahody
neprodával. Byly malé, neduivé a zapráené. Nevadilo nám to; bylo to jídlo a moná v nich bylo trochu ávy. Natrhal jsem
jich hrst, nasypal jsem si je do úst a okamitì jsem uasl nad tím, jak byly neuvìøitelnì sladké a avnaté. Ty vysuené a malièké jahody byly nejlepí, jaké jsem kdy

My, novodobí lidé,
ijící v prostøedí,
kde vládne pohodlí,
máme sklon vinit
bolest z toho, e jsme
neastní.
Pokládáme ji
za nejvìtího nepøítele.
Zkuenosti vak
ukazují, e ivot
na tak snadné dìlení
nepøistoupí.
v ovocnáøství. Postupnì mi docházelo, e
ta chu nemá co dìlat s jahodami, ale
s mým fyzickým stavem. Tìlesná námaha
a spojení se vemi smysly ve mnì uvolnily
novou úroveò smyslového vìdomí. Jahody
by nemìly tak neobvyklou a lahodnou
chu, kdybych nejprve necítil vedro a námahu celodenního putování stejnì jako
svíravý hlad, který vyostøil moje smysly.

DOUFÁM, E A ZESTÁRNU, NEBUDU TRÁVIT SVÉ DNY NA STERILNÍCH
PROSTÌRADLECH, PØIPOJENÝ K RESPIRÁTORU, V PROSTØEDÍ BEZ BAKTERIÍ, CHRÁNÌNÝ PØED NEBEZPEÈÍMI VNÌJÍHO SVÌTA.  JINÝMI SLOVY,
DOUFÁM, E SE TAK NEOBRNÍM PROTI BOLESTI, E U NEBUDU SCHOPEN
CÍTIT ROZKO.
jedl! Zbytek pøestávky jsem strávil trháním
jahod do igelitového sáèku na odpolední
svaèinu.
Nejprve mì napadlo, e jsme natrefili
na nový druh jahod, který vyvolá revoluci

Lin Jutang popisuje v knize Moje zemì a moji lidé starou èínskou filosofii:
Usychat a íznit v horkém a praném
kraji  a ucítit veliké kapky detì na holé
kùi  ach, jestlipak tohle není radost! Mít

Spøátelit se s nepøáteli
Atleti stejnì jako umìlci poznávají, e
témìø kadému hodnotnému lidskému úspìchu pøedchází dlouhé období zápasu a
úsilí. Michelangelovi trvalo roky døiny a bídy, ne vytvoøil v Sixtinské kapli fresky,
které od té doby pøinesly radost mnoha jiným. Kdo nìkdy zkouel udìlat polièky
v kuchyni anebo pìstoval na zahrádce zeleninu, poznal stejnou pravdu v obyèejnìjí podobì: radost pohltí bolest, je jí pøedchází. Jeí uil podobenství s narozením dítìte: devìt mìsícù èekání a pøíprav,
porodní bolesti a potom extáze zrození
(Jan 16,21).
My, novodobí lidé, ijící v prostøedí,
kde vládne pohodlí, máme sklon vinit bolest z toho, e jsme neastní. Pokládáme
ji za nejvìtího nepøítele. Kdybychom jen
dokázali bolest ze ivota vylouèit, byli bychom astní. Zkuenosti vak ukazují, e
ivot na tak snadné dìlení nepøistoupí.
Bolest je èástí bezevého tkaniva vjemù a
èasto je pøedehrou k rozkoi a naplnìní.
Klíè ke tìstí nespoèívá ani tak v tom, e
se bolesti za kadou cenu vyhneme, jako
v porozumìní její úloze coby ochranného
výstraného systému a v tom, e ji dokáeme vyuít, aby pracovala pro nás, a ne
proti nám.
Zjistil jsem, e stejné pravidlo platí nejen v pøípadì bolesti, ale i u dalích nepøátel. Zkouím si pøedstavit sport, napøíklad sjezd na lyích, bez ochranné reakce
strachu, která mi brání být jetì ztøetìnìj-

í. Strach, stejnì jako bolest, slouí jako
výstraný systém a navíc má výhodu, e
varuje døíve, ne ke zranìní dojde.
Kdosi se ptal výcarského lékaøe a spisovatele Paula Tourniera, jak pomáhá
svým pacientùm zbavit se strachu. Odpovìdìl: Nijak. Ve, co v ivotì za nìco stojí, nahání strach. Vybrat si kolu, zamìstnání, oenit se, mít dìti  to vechno
vzbuzuje strach. Není-li se èeho bát, nestojí to za to.
Anebo pomyslete na svìt bez dalí bolesti, bolesti samoty. Existovalo by pøátelství èi dokonce láska, kdyby v nás nebyl zabudovaný pocit potøeby, pobídka, která
nám vem brání stát se poustevníky?
Nepotøebujeme snad sílu samoty, aby nás
vytrhla z izolace, abychom tíhli k ostatním?
Nedávno jsem slyel o anketì mezi døíve narozenými v Londýnì. Na otázku Jaké bylo nejastnìjí období ve vaem ivotì? odpovìdìlo edesát procent dotázaných: Nálety na Londýn. Kadou noc
shazovaly na mìsto letky baòatých bombardérù Luftwaffe tuny výbunin a rozbíjely
hrdou civilizaci na padr  a obìti na tu dobu nyní vzpomínají s nostalgií! V tìch temných, dìsivých dnech se nauèili dret pospolu a usilovat o spoleèný cíl. Poznali hodnoty, jako je odvaha, tìdrost a nadìje.
Kdy se stane nìco zlého  hádka
s manelkou, bolestivé nedorozumìní
s pøítelem, pocit viny nad nesplnìnou povinností  snaím se na tu událost dívat
tak, jak se dívám na fyzickou bolest.
Pøijímám ji jako signál, který mì upozoròuje, abych se vìnoval záleitosti, která
potøebuje zmìnu. Pracnì se snaím být
vdìèný ne za bolest samotnou, nýbr za
pøíleitost reagovat, vytvoøit nìco dobrého
z toho, co vypadá zle.
Zaskoèen tìstím
Jako novináø jsem dìlal rozhovory
s rùznými lidmi. Pøi pohledu nazpìt je mohu rozdìlit zhruba do dvou kategorií: na
hvìzdy a sluebníky. K tìm prvním patøí
hvìzdy amerického fotbalu, herci, hudebníci, slavní spisovatelé, osobnosti televizní
obrazovky a podobnì. Toèíme se kolem
nich, zabýváme se detaily jejich ivota: co
nosí na sobì, co jedí, jak se udrují v kondici, koho milují, jakou pastou si èistí zuby.
Musím vám vak øíci, e podle mé
omezené zkuenosti jsou tyto idoly nejuboejí skupinou lidí, s jakou jsem se kdy
setkal. Vìtina z nich ije ve patnì fungujícím manelství nebo jsou rozvedení.
Témìø vichni jsou zoufale závislí na psychoterapii. Je velikou ironií, e tyto hrdiny v nadivotní velikosti trápí nevyléèitelnì nízké sebevìdomí.
Strávil jsem také èas se sluebníky.
S lidmi, jako je dr. Paul Brand, který dvacet let pracoval mezi nejchudími z chudých, s malomocnými na indickém venkovì. Nebo se zdravotníky, kteøí opustili

KDY SE STANE NÌCO ZLÉHO 
HÁDKA S MANELKOU, BOLESTIVÉ
NEDOROZUMÌNÍ S PØÍTELEM, POCIT VINY NAD NESPLNÌNOU POVINNOSTÍ  SNAÍM SE NA TU UDÁLOST DÍVAT TAK, JAK SE DÍVÁM NA
FYZICKOU BOLEST. PØIJÍMÁM JI JAKO SIGNÁL, KTERÝ MÌ UPOZORÒUJE, ABYCH SE VÌNOVAL ZÁLEITOSTI, KTERÁ POTØEBUJE ZMÌNU.
dobøe placenou práci, s dobrovolnými pracovníky v Somálsku, Súdánu, Etiopii,
Bangladéi èi jiných oblastech, které vedou na svìtovém ebøíèku v utrpení. Anebo se vzdìlanci s akademickým titulem,
kteøí jsou roztroueni v jihoamerických
dunglích, kde pøekládají Bibli do témìø
neznámých jazykù.
Byl jsem pøipraven tyto sluebníky ctít
a obdivovat, vyzdvihovat je jako
pøíklad k následování. Nebyl jsem
vak pøipraven na to, e jim budu
závidìt. Kdy teï o tìchto dvou
skupinách, hvìzdách a sluebnících pøemýlím, právì sluebníci
se zøetelnì jeví jako ti privilegovaní
a poctìní. Pracují za nízkou mzdu,
mnoho hodin dennì a bez potlesku, maøí svùj talent a schopnosti
mezi chudými a nevzdìlanými. Ale
zatímco ztráceli svùj ivot, nìjak se
stalo, e jej nalezli. Dostali pokoj,
který není z tohoto svìta.
Kdybych svùj ivot strávil hledáním tìstí v drogách, pohodlí a pøepychu, unikne mi. tìstí prchá
pøed tìmi, kdo je pronásledují.
tìstí ke mnì pøijde neèekanì, jako vedlejí úèinek, pøekvapivá prémie za nìco,
do èeho jsem investoval sám sebe. Je velmi pravdìpodobné, e tato investice bude
znamenat i bolest. Je tìké pøedstavit si
rozko bez ní. G

mýty a omyly

svìdìní v rozkroku  a nakonec uniknout
pøátelùm na skryté místo, kde se koneènì
mohu podrbat  ach, jestlipak tohle není
radost! V Jutangovì dlouhém seznamu
radostných záitkù prakticky kadý spojuje bolest s rozkoí.
Augustinova Vyznání obsahují nápadnì podobnou pasá. Co se tedy dìje
v dui, píe, e se více raduje z nalezení
nebo vrácení vìcí, ne kdyby jich nikdy
neztratila? Augustin pokraèuje zmínkou
o vítìzném generálovi, jen zaívá nejsilnìjí uspokojení, kdy je nebezpeèí nejvìtí, námoøníkovi, který se raduje z klidného moøe po divoké bouøi, nemocném,
který po uzdravení ije s radostí, jakou do
své nemoci nikdy nezail.
Vude vìtí radosti pøedchází vìtí bolest, uzavírá Augustin.
Doufám, e a zestárnu, nebudu trávit
své dny na sterilních prostìradlech, pøipojený k respirátoru, v prostøedí bez bakterií, chránìný pøed nebezpeèími vnìjího
svìta. Doufám, e budu na tenisovém kurtu pøetìovat své srdce sedmdesátnickým
úderem nad hlavou. Nebo na své poslední túøe, supící a funící po stezce k Yosemitským vodopádùm, abych jetì jednou
ucítil vodní tøí na vrásèité tváøi. Jinými
slovy, doufám, e se tak neobrním proti
bolesti, e u nebudu schopen cítit rozko.

Ukázka z knihy Philipa Yanceyho
Kde je Bùh, kdy to bolí. Knihu
vydalo nakladatelství Návrat domù.
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SLUNCE LÉÈÍ,
OBASTÒUJE

Pøemýleli jste nìkdy o tom, kde
se bere vechna ta energie  poskytující sílu naim svalùm, teplo naim domovùm i potravu
ivoèichùm, kteøí ijí okolo nás?
Kadou sekundu dopadají na nai Zemi ètyøi milióny tun vodíku,
pøemìnìného na energii. Kde se
vzalo tohle obrovské mnoství
energie?

tiky dr. Stanley Falkow nicménì uvádí:
Podle dostupných dat je jasné, e v pøítí dekádì budeme svìdky váné rezistence
na antibiotika mezi vemi lékaøsky významnými kmeny patogenních mikrobù.
Proto je dobøe, e sluneèní svìtlo stále pùsobí proti celému spektru mikrobù.
Mùeme jím léèit koní problémy, jako
jsou rány, vøedy, plísnì a infekce. Odzkouená je také sluneèní léèba chøipky a
zánìtu mozkových blan. Slunce nièí rovnì zárodky cholery, hepatitidy, tyfu aj.
v domech, v ovzduí i ve vodì.
Také imunitní systém se opalováním
posiluje. Po pobytu na slunci se zvýí
mnoství i aktivita bílých krvinek  lymfocytù, makrofágù a neutrofilù, a to a na
dobu tøí týdnù. Dochází také ke zvýení
produkce protilátek (hlavnì gamaglobulinù), které nièí viry. Lymfocyty pak produkují látku interferon, která má schopnost

k vyléèení otravy krve, dìtských infekcí,
bronchiálního astmatu, peritonitidy, virového zápalu plic a pøíunic. Od vynálezu
penicilinu v r. 1938 se od helioterapie zaèalo upoutìt. Prof. mikrobiologie a gene-

zastavit mnoení virù a je i úèinným lékem
proti nìkolika typùm rakoviny  karcinomu, sarkomu a leukémii. Dr. Hans Strander úspìnì léèil pomocí interferonu
Hodgkinovu chorobu, multiploidní mye-

Slunce sniuje hladinu
cholesterolu v krvi,
nièí baktérie a posiluje
imunitní systém.

newstart

Je ze slunce, které je zdrojem 99% vekeré energie na naí zemi  a vekerý ivot
na této planetì je na nìm neodmyslitelnì
závislý. Ze slunce, které pùsobí v rostlinách fotosyntézu prvkù nezbytných pro
rùst. Tato energie je uloena v rostlinách
ve formì sacharidù, bílkovin a tukù a je
potravou ivoèichùm i èlovìku. (A nejen
to  slunce také pøispívalo k tvorbì energie uloené v uhlí èi ropì.)
Pokud celý ivot v pøírodì je tak úzce
závislý na slunci, jak je tomu s lidským organismem?
Pøi dopadu ultrafialových paprskù na
nai kùi se spustí chod pøímo zázraèné
továrny  pøináející uzdravení, radost a
sílu celé naí bytosti. Jaký je léèivý pøínos
sluneèních paprskù pro kardiovaskulární
systém? Slunce zahøívá kùi a tak zvyuje
krevní obìh na perifériích, cévy a kapiláry
se rozíøí a díky tomu mùe klesnout pøíli
vysoký tlak (který zatìuje vnitøní orgány).
Prokrvením kùe se vyrovná krevní obìh
v celém tìle. Pobyt na slunci pøispívá ke
sníení nárokù na srdce, protoe pøináí
sníení tepové frekvence. Srdce tak mùe
více odpoèívat, èím je zajitìna jeho lepí výiva, následnì se sniuje riziko kardiovaskulárních nemocí. Prohøátí kùe má za
dùsledek vytvoøení vìtí sítì cévek a kapilár v kùi  rány, akné, plísnì èi ekzémy se
rychleji hojí.
Zlepuje se také schopnost èervených krvinek pøenáet kyslík.
Cholesterol toti vytváøí kolem èervených krvinek tvrdý povlak, který
ztìuje pøenos kyslíku. Vzhledem
k tomu, e sluneèní záøení sniuje
hladinu cholesterolu, uvolòuje se i
povlak na krvinkách, které pak mohou pøenáet do organismu více
kyslíku, co pøináí úlevu zejména
pacientùm s duností anebo astmatem, ale nejenom jim. Celkovì se
zvyuje vyuití kyslíku tkánìmi, èím dochází k lepímu vyuití energie, co odstraòuje celkovou únavu.

Ji staøí Øekové
a Øímané trénovali
své sportovce na slunci
 dobøe znali jeho vliv
na rùst svalù.

Dochází také ke stabilizaci hladiny cukru v krvi. Pøi vysoké hladinì cukru v krvi
dochází, podobnì jako po aplikaci inzulínu, k pøesunu glukózy z krve do bunìk
a k jejímu ukládání ve formì glykogenu do
jater a svalù, èím se nadmìrný cukr spálí. Nízká hladina cukru se po slunìní naopak zvýí na normální hodnoty.
Slunce sniuje i hladinu cholesterolu
v krvi. Dokáe toti mìnit cholesterol a ergosterol nalézající se v tukových lázách
pod kùí na vitamin D. Po dvouhodinovém opalování se mùe hladina cholesterolu sníit a o 13%! To odlehèuje srdci,
sniuje tlak, zlepuje zásobení kyslíkem
a tím sniuje riziko rakoviny. Vitamín D
je navíc dùleitý pro absorpci vápníku do
kostí  v koneèném dùsledku tak brání køivici a osteoporóze. Sluneèní svit zvyuje
i svalovou sílu a výkonnost. Ji staøí Øímané a Øekové trénovali své sportovce
na slunci, protoe dobøe znali jeho vliv
na rùst svalù. Pobyt na slunci toti zvyuje
produkci muského hormonu testosteronu.
Slunce také nièí baktérie. Ji v roce
1877 vìdci Dawns a Blunt náhodnì zjistili, e sluneèní svìtlo zabíjí baktérie ve zkumavkách, na rozdíl od tìch slunci nevystavených. Od té doby se UV svìtlo pouívalo k léèení mnoha nemocí. V r. 1903
dostal Niels Finsen Nobelovu cenu za léèbu tuberkulózy helioterapií. Sluncem se
úspìnì léèily i smrtelné streptokokové infekce. Dr. Miley zjistil, e po vystavení
krve sluneènímu záøení dolo do tøí dnù
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Podle zahranièních pramenù
pøipravila Jana Koneèná

RECEPTY NA
FAJN ÈASY
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 zdravi.
Jaký olej je nejzdravìjí pro srdce a cévy?
Za studena lisovaný  tzv. panenský  olivový. Obsahuje pro lidský organismus nejlepí pomìr mastných kyselin. Kromì nìj
je srdci pøátelský také olej sluneènicový,
sójový, dyòový a øepkový. (Moderní odrùdy øepky neobsahují kyselinu erukovou,
která je toxická pro srdce.)
Od které hodiny veèer se ji nemá jíst?
To závisí na tom, kdy jdete spát, ale
veobecnì platí, e by se hlavní veèerní
jídlo nemìlo pøijímat po osmnácté hodinì. Mùete si dát ovoce nebo zeleninu, ale
nezapomeòte, e veèeøe tak èi tak nemá
být tuèná a objemná.
Pár vìt o hoøèici:
Ostrost hoøèice závisí na pøítomnosti
éterického oleje, který vzniká a tehdy,
kdy se pomletá semena smísí s vodou.
Správná hoøèice vyaduje na vyzrátí dostatek èasu. Pasta se potom ochucuje octem, cukrem a rùzným koøením. Lze dostat i celozrnou hoøèici, která je plná
malých kulièek. Hoøèice z bílých semen
(Brassica alba) není tak silná jako ze semen èerných (B. nigra), ale má výborné
konzervaèní úèinky (brání rùstu plísní a
bakterií) a pomùe vám vylehat výbornou
majonézu (i sójovou).
Semeno hoøèice obsahuje mucilagény
a mnoství jiných biologicky aktivních látek. U staré Pliniovy záznamy mluví o tom,
e hoøèièné semeno se výkalo proti bolesti zubù a aplikovalo vnìjnì na rùzné
bolesti a zápaly. Malé semínko hoøèice dá
chu i té nejfádnìjí potravì a zahøeje bolavé klouby. Vimnìte si jej!
Èasto se v poslední dobì mluví
o tzv. støedomoøské stravì. Èím je
tak zajímavá a zdravá?
Lidé ijící v okolí Støedozemního moøe
(Øecko, Izrael, Palestina, Itálie, Francie,
panìlsko atd.) sní mnoho zeleniny, chle-

ba a obilovin. Pouívají olivy, mandle, èesnek, nejedí mnoho a ze ivoèiných potravin pouívají ty, které obsahují ménì tuku (ryby, jehnìèí, skopové, avnaté sýry).
To ve dohromady znamená mení energetický pøísun, ménì tukù, cholesterolu,
víc antioxidantù, vlákniny, vitamínù  a ochranu pøedevím pøed onemocnìním
srdce a cév a nìkterými druhy rakoviny.
Je pravda, e jableèný ocet sniuje cholesterol a odstraòuje tuky
z tìla?
Pravdìpodobnì jde jen o nìjakou výivovou povìru. Nikde v odborné literatuøe jsem se s touto informací nesetkal.
Zjistili mi infekci mikroorganismem Helicobakter pylori. Existuje
na to nìjaký pøírodní lék?
Existují studie, které ukázaly, e døíve
ne se nasadí do boje s helikobakterem antibiotika, je moné vyzkouet èesnek. Èesnek se doporuèuje pouívat zásadnì v jídle anebo po jídle (nikdy ne na laèný aludek), v syrovém stavu aspoò dva strouky
tøikrát dennì v prùbìhu dvou týdnù.
S manelem bychom jedli èesnek kadý den klidnì i tøikrát, ale
mnì zpùsobuje a závratì. Mám se
ho zøíct?
Zkuste ho nejdøíve praený nebo duený a èerstvý jen v malém mnoství
(napø. pùl strouku rozetøeného ve
strouhance). Jestli vám bude dìlat
problémy i takto, mùete ho pouívat jen omezenì a radìji na noc
ne pøes den.

výivná poradna

lom, juvenilní papilom i rakovinu kostí.
Kromì toho, e se pacienti uzdravili, mìli
i vìtí rezistenci proti infekcím, jako jsou
hepatitida, herpes, netovice èi nachlazení  vùèi nim jsou pacienti chemickou
léèbou èasto oslabeni. Díky sluneènímu
záøení si tedy mohou nae vlastní lymfocyty vytváøet silnou obranu proti rakovinì
a infekcím.
Helioterapie navíc sniuje stres. V dùsledku vystavení stresu se toti z nadledvinek uvolòuje adrenalin, který se dostává
do bunìk a stimuluje produkci cyklického
adenosin monofosfátu (CAMP). Tato látka pak naruuje obrannou èinnost lymfocytù proti rakovinì.
Produkci adenosin monofosfátu zvyují
také káva, èerný èaj, èokoláda a tuky.
Sluneèní záøení má natìstí schopnost
CAMP eliminovat. Ultrafialové paprsky
také uvolòují neurotransmitery endorfiny
 veselé hormony pùsobící dobrou náladu  a tlumí tím bolest.
Jak slunce správnì uívat? Vyvarujte se
úpalu  jedná se o stres pro celý organismus, který pøináí mimo jiné i významné
zvýení rizika onemocnìní rakovinou kùe. Zaènìte krátce, a èastìji  èím výe je
slunce na obloze, tím silnìjí jeho paprsky
jsou. V létì si dávejte velký pozor zejména mezi desátou a estnáctou hodinou.
Je známo, e nadmìrná expozice sluneènímu záøení nièí oèní èoèku, proto pouívejte brýle s UV filtrem. Oleje a krémy
se na slunci mìní na látky pùsobící rakovinu, proto se radìji pøed opalováním jen
osprchujte a po patnácti minutách se chraòte bílým, nejlépe plátìným odìvem. Nezapomeòte, e strava bohatá na rafinované tuky obsahuje volné radikály, které stimulují vznik rakovinného bujení, proto se
jich vyvarujte.
Chraòte se konzumací celozrnných potravin, ovoce a zeleniny, které obsahují
hodnì vitamínù E, C, A, selenu a jiných
antioxidantù, které volné radikály nièí.
Pro minimální denní dávku vitamínu D
potøebujeme 10-15 minut pobytu na slunci dennì.
Neuzavírejme se do betonové dungle,
která je bariérou pro UV paprsky; pøijmìme naopak pozvání do pøírody, kde se
zdarma nabízí tak úasný lék. Slunce hraje poctivou hru, nevybírá si, na koho svítit
bude a komu své høejivé paprsky naopak
upøe.
Uème se od nìj nedìlat rozdíly mezi
lidmi: kadého obastnìme høejivým úsmìvem a laskavým slovem. Sami to urèitì nedokáeme, ale vdy i slunce má svou
záøi pouze propùjèenou  od Nìkoho daleko vìtího, ne je ono samo
G

Èetla jsem, e brokolice
obsahuje mnoho brómu a to
nìjak souvisí s èinností mozku. Mùete to vysvìtlit?
Na rozdíl od lidových pøedstav
o tlumivém vlivu na sexuální aktivitu je bróm velmi uiteèný prvek
v organismu. Nejene je souèástí
zdravých kostí a jeho nedostatek
souvisí s poruchami kostní tkánì,
ale je také nevyhnutelný pro mozkové funkce. Bróm se toti podílí
na vytváøení elektrické aktivity
mozkových bunìk a jeho nedostatek se pojí s poruchami tìchto jevù.
Pøi jednom pokusu se ukázalo, e lidé, kteøí pøijímali málo brómu, nebyli schopni
pøesných a rychlých pohybù tak, jak jich
byli schopni, kdy jim do stravy pøidali 3
mg brómu. Dvì jablka, pùl álku brokolice,
hrst araídù  a 3 mg brómu jsou vae. G

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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VEGETARIÁNI:

OÈIMA LÉKAØE
Pøes oèividné dùkazy o zdravotní
prospìnosti vegetariánské ivotosprávy, pøes odbornì kompetentní objasnìní vech otázek týkajících se vegetariánství, rùzné
zájmové skupiny stále vydávají
bez váhání miliony na takzvaný
výzkum pøíèin nemocí.
Kouzlí a onglují se zdravotními rizikovými
faktory, honí se za iluzorními pøedstavami, a chorobné následky léèí potom chemickými preparáty. Vìtího úspìchu by
vak bylo dosaeno poukazem na nevyvratitelné výsledky výzkumù na vegetariánech a pøipomínkou osobní zodpovìdnosti za výivu a celkovou ivotosprávu. K rizikovým faktorùm mnoha chorob patøí
ovem i alkohol, nikotin, káva, èaj a cukr.
Pøíznivý zdravotní stav testovaných vegetariánù souvisí èasto i s tím, e se vìtinou
takových pochutin zøekli.

NÌMECKÉ VÝZKUMY
VEGETARIÁNÙ
Následující poznatky, údaje a èísla jsou
odvozeny pøevánì z vìdeckých studií
university v Giessenu, Centra pro výzkum
rakoviny v Heidelbergu a Spolkového
zdravotního úøadu v Berlínì. Tyto studie
témìø souhlasnì dospìly k názoru, e vegetariáni jsou jen nepatrnì náchylní k onemocnìní a mají naprosto normální tìlesnou hmotnost, výborné výsledky laboratorních rozborù i optimální výi krevního tlaku. Pøesto, e se v prùmìru doívají
podstatnì vyího vìku, èetnost výskytu
nádorových chorob je významnì sníená.
Prokazatelnì se také prodlouí ivot pacienta s rakovinou, i kdy pøejde na vegetariánskou stravu a po vypuknutí choroby.
Povechná náchylnost k infekcím se
pohybovala pod hranicí 20% prùmìru, ve
stejném rozmezí jako frekvence nutného
lékaøského oetøení. Vechny tøi studie
doly k souhrnnému zjitìní, e se u vegetariánù neprojevují ádné nedostatky a e
jejich zdravotní stav je pozoruhodnì dobrý. V rámci tohoto výzkumu bylo testováno 4 000 osob stravujících se víc ne deset let vegetariánsky.
Zatímco døíve byl vegetariánský zpùsob
výivy motivován pøedevím etickými dùvody, dnes jsou na prvním místì uvádìny
úvahy zdravotní. Potom teprve následují
pohnutky etické, estetické, náboenské
a filozofické. Zvýení tìlesné výkonnosti
udává jako dùvod svého rozhodnutí 22%
vegetariánù. Tøi ètvrtiny vech vegetariánù provozují nìjaký sport, bìnì gymna-
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stiku nebo jógu, témìø polovina se pravidelnì postí. Vyhranìný zdravý ivotní styl
se projevil také v absenci kouøení  94%
testovaných byli nekuøáci  i v rozsáhlém
odmítání alkoholu, kávy a èerného èaje.
Jen 5,6% zkoumaných osob pouívalo rafinovaný cukr.

VZTAH K LÉKAØI
V souvislosti s vegetariánstvím se projevuje i zajímavý vztah k lékaøi. Jeho rady
týkající se léèebné výivy jsou brány s velkou rezervou, alopatická medikamentózní
léèba je posuzována skepticky. Více ne
tøetina vegetariánù navtìvuje v pøípadì
potøeby radìji léèitele a více ne dvì tøetiny uívají pouze pøírodní nebo homeopatická léèiva.

LABORATORNÍ HODNOTY
Laboratorní rozbory ukázaly u vech
testovaných  u muù i u en  normální
hodnoty hemoglobinu i eleza v krevním
séru, rovnì obsah kyseliny moèové byl
normální. Dùleité hodnoty cholesterolu
a hladina triglyceridù se pohybovaly u více
ne 80% sledovaných osob na spodní hranici normálního rozpìtí, nejnií byly
u èistých vegetariánù (neuívají vùbec ádné produkty ivoèiného pùvodu, tedy ani
mléèné výrobky èi vejce). Jestlie za rizikovou hranici pro onemocnìní vìnèitých
tepen povaujeme pomìr LDL cholesterolu k HDL cholesterolu o prùmìrné hodnotì 4,5, pak u vegetariánù hodnota 2,0
a ménì riziko srdeèních chorob prakticky
vyluèuje.
Dalím objektivním mìøítkem výborného zdravotního standardu byly bez výjimky i vechny ostatní sloky krevního séra.
Jejich hodnoty se pohybovaly v optimální
èásti normálního rozmezí.

RIZIKA CHOROB
Dlouhodobá studie se dále zabývala nádorovými chorobami z hlediska poètu
onemocnìní i úmrtí a èetností tvorby nádorù na jednotlivých orgánech. Pìtiletá
analýza úmrtnosti ukázala u vegetariánù
zøetelnì sníené riziko úmrtí pøi vech
smrtelných srdeèních a obìhových chorobách. U vech, stejnì u muù jako i u en,
nelze pøehlédnout pøímý vztah mezi ischemickým srdeèním onemocnìním a konzumací masa. Pravdìpodobnost úmrtí na infarkt myokardu tvoøí u vegetariánù jen 5%
prùmìrného rizika. Stejnì pùsobivou se
ukázala souvislost mezi bezmasou výivou
a výskytem onemocnìní rakovinou, který
se pohyboval pod hranicí 10% prùmìru.
Dokonce i riziko rakoviny prsu se u en
nekonzumujících maso ukázalo témìø ètyøikrát nií ne u nevegetariánek. I eny,
které u onemocnìly, mìly po nasazení
vegetariánské stravy nejen objektivní pøíslib delího ivota, ale také subjektivnì
snesitelnìjí prùbìh nemoci.
Statisticky zjitìna byla i nápadnì sníená èetnost onemocnìní luèovodù a
tvorby luèových kamenù, zánìtlivých onemocnìní tlustého støeva a støevních nádorù. aludeèní a støevní obtíe a poruchy
trávicího ústrojí se u vegetariánù témìø
nevyskytovaly. Ani ve vlastní anamnéze
testovaných, ani v biochemické analýze
nebyly nalezeny známky postiení dnou
nebo artrózou èi urémií. Vichni vyetøovaní mìli nadprùmìrnì dobrou funkci ledvin, zátìový test na bílkoviny prokázal ve
vech pøípadech dobrou výkonnostní rezervu.

DALÍ VELKÉ STUDIE
Výsledky nìmeckých výzkumù jsou v
plném souladu s výsledky tzv. mormonské

PRAVDÌPODOBNOST ÚMRTÍ NA INFARKT TVOØÍ U VEGETARIÁNÙ JEN 5%
PRÙMÌRNÉHO RIZIKA. RIZIKO RAKOVINY PRSU SE U EN NEKONZUMUJÍCÍCH MASO UKÁZALO TÉMÌØ ÈTYØIKRÁT NIÍ NE U NEVEGETARIÁNEK.

VELKÁ ÈÍNSKÁ STUDIE
Podstatný význam mají i výsledky rozsáhlého výzkumu èínských vegetariánù.
Tato velká studie byla spoleèným projektem americké Cornellovy university, anglické Oxfordské university a dvou èínských
universit. Dr. Collin T. Campbell pøi ní
testoval pøes 8 000 Èíòanù. Pro epidemiologické výzkumy v letech 1983 a 1984
nemohla ádná zemì nabídnout lepí
podmínky ne právì Èína.
Víc ne 90% Èíòanù ije a umírá v oblasti, kde se narodili. Témìø výhradnì se
iví potravinami pìstovanými lokálnì, po
celý ivot stejnými a pøevánì v pøirozeném stavu, nikterak prùmyslovì zpracovanými. Po celý ivot pijí stejnou vodu a ijí
ve stejných pøírodních a pracovních podmínkách. Vzhledem k omezené mobilitì
pøedstavují geneticky relativnì homogenní
skupinu obyvatel, její ivotospráva se takøka od kolébky a ke hrobu nemìní.
Èínský výzkum znovu potvrdil, e ivoèiné bílkoviny a tuk jsou odpovìdné nejen za srdeèní a obìhové choroby, ale také zpùsobují nebo aspoò silnì napomáhají vzniku nejèastìjích druhù rakoviny,
cukrovky, osteoporózy a øady poruch látkové pøemìny. Èím vìtí je jejich podíl ve
výivì, tím èastìji se tyto nemoci z nadbytku objevují. Na dùleitý specifický faktor pro tvorbu nádorù prsu a enského
pohlavního ústrojí ukazuje okolnost, e
u en konzumujících maso nastupuje puberta a o pìt let døíve. U vegetariánsky
ivených Èíòanek se tato rakovinná onemocnìní témìø neobjevovala.
Tisíce laboratorních vyetøení se soustøedily na zhruba sto padesát nejdùleitìjích nemocí, výsledné hodnoty zaplnily témìø tisícistránkový spis. Mnoství výsledkù této studie zpochybnilo do té doby
uznávané lékaøské názory.
Bylo napøíklad prokázáno, e u nás tak
hojnì se vyskytující osteoporóza nemá co
dìlat s nedostatkem vápníku. Èíòanky pøijímají prùmìrnì jen polovièní mnoství
vápníku ve srovnání s Evropankami, a pøesto osteoporózu prakticky neznají. Pokrývají ovem pøísun vápníku výhradnì rostlinnou stravou, nikoli mléènými výrobky,
jak je zvykem u nás.
Právì tak bylo vyvráceno tvrzení, e
aflatoxiny plísní vyvolávají rakovinu jater.

ALKOHOL JAKO POTRAVINA?
Jedním z váných dopadù alkoholu na lidský organismus je jeho neblahý vliv na nedostateènou výivu. Lidé, kteøí pravidelnì
pijí, toti vìtinou poøádnì nejedí. Má to dva dùvody: jednak alkohol otupuje nebo úplnì nièí pøirozený mechanismus hladu,
jednak je alkohol bohatým zdrojem prázdných kalorií.
Kadý gram alkoholu obsahuje nìkolik kalorií. To znamená, e pokud nìkdo vypije (jako mnoho alkoholikù) pùl litru vodky za den, dodá tím svému tìlu pøiblinì
3000 kalorií. Ale ani jedna z tìchto kalorií nemá sebemení výivnou hodnotu. Ani
v celém sudu alkoholu nenajdete ádné vitamíny, ádné bílkoviny, tuky ani uhlovodany a jen velmi málo minerálních látek. Míené
a sladové nápoje obsahují cukr, ale ten má jen malý pøínos kromì toho, e se mìní v tuk a vytváøí pøísloveèný pivní teøich. Cukr ve skuteènosti jen doplòuje toxický (jedovatý) úèinek alkoholu.
U akoholikù se bìnì setkáváme s úbytkem bílkovin a s rùznými avitaminózami. Èásteènì to mùe vést k pokození mozku, co je nevyhnutelným
dùsledkem chronického pití.
Nedostatek vitamínù, minerálních a výivných látek sniuje schopnost organismu bránit
se infekcím. K tomu pøidejte znièené bílé krvinky a jiné poruchy obranného systému a máte
odpovìï na otázku, proè na zápaly plic a jiná
nakalivá onemocnìní umírá více alkoholikù ne abstinentù. I ti, kteøí pijí jen
pøíleitostnì, trpí infekèními chorobami více ne ti, kteøí nepijí vùbec. Deset
procent tìch, kteøí pijí jen pøíleitostnì, se stává alkoholiky. A jedinou moností léèby alkoholismu je naprostá abstinence.
Pokud opravdu touíme po optimálním duevním i tìlesném zdraví, nemáme na vybranou: musíme pøestat s pitím alkoholu. I malé mnoství nám mùe ukodit, a to èasto velmi vánì. Dokonce i spánek vyvolaný alkoholem není typu REM, a tudí si pøi nìm nae tìlo jen málo doopravdy odpoèine.
Nìkdo byl moná pùsobením reklamy pøiveden k domnìnce, e pivo není
tak nebezpeèné jako tvrdý alkohol nebo e pití vína je elegantnìjí a prospìnìjí ne pití whisky. Prosím vás, nepropadejte tomuto omylu. Pøemýlejte
trochu. Mnoství alkoholu (ne jeho percentuální zastoupení) je pøiblinì stejné
v láhvi piva, sklenici vína i v koktejlu. G

mýty a omyly

studie, zkoumající po dobu osmi let více
ne 10 000 osob. Stejnì hodnotné výsledky pøinesl i pìtiletý norský výzkum 1 232
vegetariánsky ijících muù a en a osmiletá americká fitness studie 13 344 muù i en, dlouhodobých vegetariánù. Testování revmatikù v Oslo pak potvrdilo, e
vegetariánská strava pøináí pacientùm
nejen subjektivnì, ale i objektivnì pozorovatelné trvalé zlepení u revmatických zánìtlivých kloubních onemocnìní.

Z knihy Vernona W. Fostera New Start. Vydal Advent-Orion.

Podle tìchto výzkumù je nutno tento druh
rakoviny pøipsat chronicky zvýené hladinì cholesterolu ve spojení s subchronickou infekcí hepatitidy B. Aflatoxin jako
pøíèina vzniku choroby byl vylouèen.
Aèkoli vechny výsledky výzkumu
nejsou jetì definitivnì vyhodnoceny, lze
se pøipojit k závìru zformulovanému dr.
Campbellem: Výiva obsahující ivoèiné
bílkoviny nepøíznivì ovlivòuje nae zdraví
více, ne jsme obvykle ochotni pøipustit.

VEGETARIÁNSKÉ DÌTI
U pøed ètyømi roky se v Nìmecku rozbìhl celoevropský výzkum týkající se vegetariánsky ivených dìtí. Je známo, e
nedostatky zavinìné výivou se u dìtí projeví v první øadì na rùstu. Zároveò s výkou, hmotností a obvodem hlavy byly pro-

to u dìtí protokolárnì sledovány stravovací zvyklosti a zdravotní stav.
První výsledky dosud probíhající studie
ukazují, e ani u dìtí na èistì rostlinné
stravì nebyly pozorovány ádné poruchy
rùstu nebo vývinu. Obecnì známé rozdíly
a posuny v rùstu se vyskytovaly ve stejném
poètu i míøe jako u dìtí ivících se smíenou stravou. Ani zde tedy nemohly být
potvrzeny zmínky o zmìnách krevního
obrazu a chorobách krve zavinìných vegetariánskou výivou, se kterými se mùeme obèas setkat.
Výsledky objektivních výzkumù vegetariánské výivy jsou jednoznaènì pozitivní.
Podnìcují nás ke zdravìjí ivotosprávì,
pøispívající ke zvýení veobecného zdravotního standardu. G
Dr. Werner Hartinger
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VEGETARIÁNSKÁ
RESTAURACE
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
ne-èt 9.30-20
pá 9.30-18
Západní strava
a onemocnìní cukrovkou
Výsledky velké americké studie potvrzují, e typická západní strava podstatnì
zvyuje riziko onemocnìní cukrovkou II.
typu.
Vìdci z Harvard University a National Institute for Public Health and the
Environment v Nizozemí zjistili, e nezávisle na míøe obezity a dalích faktorech typicky západní zpùsob stravování
znamená u muù narùst rizika onemocnìní cukrovkou II. typu o 59%.
Vedoucí studie, dr. Hu, sledoval s týmem spolupracovníkù u 42 500 muù
ve vìku 40 a 75 let (na zaèátku studie),
pracovníkù ve zdravotnictví, jejich stravovací návyky a výskyt cukrovky. Riziko
stoupalo u tìch, kteøí jedli hodnì hovìzího masa, masných výrobkù, výrobkù
z bílé mouky, hranolkù èi nápojù a
mouèníkù s vysokým obsahem cukru.
Naopak strava charakterizovaná bohatstvím celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, lutìnin, ryb a drùbee poskytovala proti tomuto onemocnìní urèitou
ochranu.
Annals of Internal Medicine
2002;136:201-209

VESTRANNÝ
HEØMÁNEK
Heømánek (matricaria recutita)
je jednou z nejznámìjích a nejvestrannìji pouívaných rostlin
v lékaøství. Zatímco pùvodnì byl
pìstován v rùzných èástech støední a severní Evropy (Nìmecko,
Maïarsko, Slovensko, Itálie) a
v severozápadní Asii, nyní je heømánek hojnì pìstován také
v Austrálii, Argentinì, v USA,
severní Africe a Egyptì.
Heømánek, èlen rodu sedmikrásek Asteracae, má nápadné bílé kvìty s kuelovitým, zlatým støedem.
Název heømánek je v anglickém originále (camomile) odvozen ze dvou øeckých
slov: chamos, tzn. zem, a melos, tj. jablko, co vypovídá o jeho nízkém vzrùstu
(roste do výe pouhých dvaceti a ètyøiceti centimetrù) a jablkové vùni, která je cítit
z jeho péøových listù.

Egyptì, Øecku a Øímì byl lékem pouívaným v lékaøství. Jeho vestranné pouití
nejlépe vystihuje nìmèina, která jej popisuje jako alles zutraut, tzn. ve vem spolehlivý.
Heømánek je v Evropì podáván pøi
rùzných zdravotních potíích a je na seznamu oficiálních lékù ve více ne dvou
tuctech zemí. V USA je jednou z nejèastìjích ingrediencí pøi pøípravì bylinkového èaje.

ÍØE VYUITELNOSTI
Úèinné sloky heømánku jsou obsaeny
v èerstvých nebo suených hlavièkách kvìtù. Produkty vyrobené z kvìtu heømánku
mohou být vyuity pro vnìjí úèely mnoha
zpùsoby, napøíklad ke kloktání a vyplachování úst  má léèebný úèinek na zanícená ústa, krk a dásnì.
Jako aromatický èaj stimuluje chu
k jídlu a zaívání; jako vývar se pouívá
k inhalaci pøi léèbì dýchacích potíí. Ve
formì krémù nebo pleových vod napomáhá léèbì poranìní pokoky èi rùzných
zanícení pleti a pøi bakteriálních infekcích.
Koupele s pøísadou heømánku léèí hemeroidy a zanícené genitálie.
Pøípravky z heømánku jsou optimální

I mírný stres zvyuje tlak
Dr. Pagani z Milánské univerzity zkoumal s kolegy tøicet studentù medicíny
pøi dvou rùzných pøíleitostech: 30-60
minut pøed tím, ne li ke zkouce a
o tøi mìsíce pozdìji, kdy mìli volno.
Vìdci zaznamenali, e tepová frekvence
i krevní tlak studentù byly v den zkouky znatelnì vyí ne v období volna.
Tento výzkum v reálných podmínkách tedy potvrdil to, co je ji delí dobu známo (z laboratorních pokusù), e
toti psychický stres je skuteènì v urèitém vztahu k vysokému krevnímu tlaku
(neboli hypertenzi).
Hypertension 2002;139:184-188
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UÍVÁNÍ HEØMÁNKU JE BEZPEÈNÉ, A TO I BÌHEM TÌHOTENSTVÍ A KOJENÍ. PØÍPRAVKY Z HEØMÁNKU JSOU OPTIMÁLNÍ MJ. I K OETØENÍ MALÝCH
DÌTÍ, NAPØÍKLAD KDY MAJÍ VYRÁKY Z NOENÍ PLEN NEBO JINAK ZANÍCENÁ MÍSTA. HEØMÁNKOVÝ ÈAJ SE TAKTÉ UÍVÁ JAKO MÍRNÉ SEDATIVUM K NAVOZENÍ SPÁNKU, A TO ZEJMÉNA U DÌTÍ.

Heømánek byl bìhem staletí pouíván
k léèbì podrádìného aludku, k hojení
vìtích i meních ran, k léèení zánìtù a
k navozování spánku. Ve starovìkém

k oetøení malých dìtí, napøíklad kdy mají vyráky z noení plen nebo jinak zanícená místa. Heømánková mast hydrokortizon se ukázala být daleko efektivnìjí ne

Pro uklidnìní aludku
a trávicího traktu
se pije álek èerstvì
pøipraveného èaje
heømánku.
jiné klasické protizánìtlivé nesteroidní pøípravky k léèbì zánìtù.

VNITØNÍ ZÁLEITOSTI
Heømánek se uívá i vnitønì. Heømánkový èaj je vyuíván pøi léèbì trávicího
traktu, aludeèních køeèí, léèbì kale, nachlazení, horeèky a prùduek. Pro uklidnìní aludku a trávicího traktu se pije álek èerstvì pøipraveného èaje heømánku.
Bìná dávka se pøipravuje ze tøí gramù
kvìtù heømánku, které se do poloviny álku pøelijí horkou vodou. Èaj z heømánku
se pije tøikrát a ètyøikrát dennì, vdy mezi jídlem. Heømánkový èaj se takté pouívá jako mírné sedativum k navození spánku zejména u dìtí.
Heømánek je znám svým obsahem rùzných èinných flavonoidù, stejnì tak tìkavým olejem, který je bohatý na terpenoidy. Tyto sloky heømánku aktivnì pùsobí
pøi léèbì zánìtù, sniují a odstraòují køeèe
a pùsobí proti neádoucím bakteriím.
Heømánek a heømánkový olej je nanetìstí relativnì lehce napodobitelný, a to
levnìjím, ale neúèinným rostlinným materiálem. Pokud chceme, aby byl heømánkový produkt kvalitní, musí pocházet
z hodnovìrných obchodních zdrojù.

SNIUJEME CHOLESTEROL 1/
Ve vodì rozpustná vláknina, která se nachází v ovsu, jeèmenu,
rýi (natural), fazolích a jiných lutìninách i v ovoci, sniuje
cholesterol a poskytuje øadu dalích prospìných úèinkù, mezi
které patøí nikoliv na posledním místì i zlepení trávení.
Výsledky výzkumu týkajícího se ovesných otrub (publikované v Journal of the
American Medical Association) ukázaly, e 3 gramy ovesných otrub dennì dokázaly sníit cholesterol o 5,1-5,9 mg/litr krve. Ve vodì rozpustná vláknina, která se nachází ve vech tìchto obilovinách, lutìninách a ovoci, pùsobí více na lidi, kteøí mají vyí hladinu cholesterolu (více ne 5,1 mmol/L). V jednom pokusu
sníilo 60 gramù ovesných otrub anebo 90
gramù suchých ovesných vloèek LDL cholesterol (u lidí s poèáteèními zvýenými hodnotami)
o 10-15%. Sníení celkového cholesterolu bylo o 3-6%.
Vláknina z jeèmene významnì sniovala
krevní cholesterol, jak celkový, tak LDL  mnohem více ne penièná vláknina, která je
pøevánì ve vodì nerozpustná.
Aktivním uhlím

pøírodní lékárna

Heømánkový èaj
je vyuíván pøi léèbì
trávicího traktu,
aludeèních køeèí,
léèbì kale,
nachlazení, horeèky
a prùduek.

Aktivní uhlí zøejmì úèinkuje tím zpùsobem, e vstøebává luèové kyseliny, které se
nacházejí ve støevì a jsou bohaté na cholesterol. Tyto luèové kyseliny jsou poté vyluèovány z tìla ven jako souèást stolice. Aktivní uhlí je principiálnì netoxická látka, její jedinou nevýhodou je, e
vstøebává a deaktivuje a pøíli iroké pole látek. Nìkteré z tìchto látek, jako
napø. urèité léky, mohou být pøitom pro vae zdraví v jistém období dùleité.
Doporuèené dávkování je 1,5 a 2 vrchovaté polévkové líce (8 gramù) aktivního uhlí v malém mnoství vody, a to tøikrát dennì.
Kdy pacienti uívali 8 gramù aktivního uhlí tøikrát dennì po dobu ètyø týdnù, bylo u nich zaznamenáno sníení hladiny cholesterolu o 27%. Souèasnì
dolo ke zvýení hladiny dobrého HDL cholesterolu o 8%. Tyto výsledky byly dosaeny za pouze minimálních vedlejích úèinkù.
Studie na ètyøech pacientech s onemocnìním ledvin zjistila, e pøi uívání
3,5 gramu aktivního uhlí dennì po dobu ètyø týdnù dolo k poklesu cholesterolu z 5,1 mmol/L na 3,6 mmol/L. U tøí pacientù poklesly výraznì i triglyceridy.
Aktivní uhlí je témìø tak úèinné pøi sniování cholesterolu jako bìnì uívaný lék cholestyramin, ale pøitom nezvyuje hladinu triglyceridù, co tento lék
èiní.
(Poznámka: Aktivní uhlí lze pod názvem Èárkll zakoupit mimo jiné i v prodejnách zdravé výivy Country Life, Melantrichova 15 a Jungmannova 1, Praha 1.)
Johm McDougall, M.D.

ZÁVÌR
Vedlejí úèinky a negativní vliv nejsou
známy. Uívání heømánku je bezpeèné
bìhem tìhotenství i kojení. Není známo,
e by heømánek mìl vedlejí úèinky
v kombinaci s jinými léky.
Výjimkou jsou lidé trpící alergií na kvìtiny z rodu sedmikrásek, jako jsou astry
a chryzantémy. Tito lidé by mìli být obezøetní  pøi uívání heømánkového èaje
mùe u nich nastat alergická reakce. Jinak
je uívání heømánku dokonale bezpeèné
a úèinné. G
Dr. Winston Craig, profesor výivy
na Andrews University, Michigan
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BIOPOTRAVINY?
COUNTRY LIFE!
Melantrichova 15
& Jungmannova 1, P-1

Jedení jako reakce
na stres  kila navíc!
Výsledky nové finské studie naznaèují,
e u tìch, kteøí v tìkých èasech sáhnou
po koláèku, si stres vybírá svou daò na
jejich obvodu pasu.
Výzkumníci zjistili, e u lidí, kteøí se
vyjádøili, e ve stresu mají tendenci jíst,
bývaly obvykle ty potraviny, po kterých
sahali jako po tiících prostøedcích,
mastné, slané nebo sladké. Není tedy divu, e takoví jedlíci, a to zvlátì eny, váili více ne je prùmìr.
Tým dr. Laitinenové z Oulu zkoumal
5 150 jedincù ve vìku jednoho, ètrnácti
a jedenatøiceti let. Ti, kteøí mìli tendenci øeit své problémy jídlem, typicky sahali po pizze, hamburgerech, uzeninách
a èokoládì. Rovnì uívali více alkoholu, ne je bìné.
Na základì výsledkù této studie vìdci
doporuèují, aby programy zamìøené na
hubnutí vìnovaly vìtí pozornost rovnì
zpùsobùm, jakým se jejich frekventanti
vyrovnávají s emociálními a ostatními stresujícími faktory z okolního prostøedí.
Preventive Medicine 2002;34:29-39

Borùvky pro jasné
mylení ve stáøí
Tým výzkumníkù z Massachusetts a Floridy ukázal, e podávání borùvek dokáe sníit u krys pokození mozku vyvolané stárnutím a zabránit duevnímu
úpadku u krys geneticky predisponovaných k Alzheimerovì chorobì.
Pøedbìné výsledky dalí nové studie
ukázaly, e ti lidé, kteøí jedli dennì hrnek borùvek, poívali ochrany pøed duevním úpadkem ve stárnutí.
Tyto poznatky spolu s výsledky dalích obdobných studií na lidech potvrzují, e zdravá strava charakterizovaná
vysokým obsahem antioxidantù  které
se nacházejí nejen v borùvkách, ale i
v øadì dalích druhù ovoce a zeleniny 
významnì chrání pøed pokozením volnými radikály, které jsou zmiòovány
v souvislosti s øadou nemocí, mezi nimi
s rakovinou, Alzheimerovou chorobou a
srdeèním onemocnìním.
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NEBEZPEÈNÝ
MÝTUS

Mýtus? Chcete snad øíct, e nepotøebujeme bílkoviny?
Z vìdeckých studií vyplývá, e dospìlým staèí pouze kolem 20 a 30 g bílkovin
dennì. Lidské tìlo je neuvìøitelnì efektivní v recyklování vlastních bílkovin.
Nahrazena musí být pouze bílkovina,
kterou organismus ji nemùe získat zpìt,
jako napø. vlasy, nehty, kùe a podobnì.

Výivové doporuèené dávky (VDD) se
stanovují tak, e vìdci zjistí potøebné denní mnoství ivin, vitamínù, minerálù, a
kvùli bezpeènosti, aby dávky byly dostateèné pro kadého zdravého jedince, pak
zdvojnásobí dané mnoství. Kadá zemì
má svou vìdeckou instituci, která VDD
stanovuje. V Èeské republice to je Ministerstvo zdravotnictví, v USA Národní akademie vìd. VDD pro tu èi onu ivinu se
mùe postupem èasu mìnit tak, jak se
mìní a prohlubuje nae poznání. Nanetìstí u nás po celá desetiletí platily zcela
odliné hodnoty VDD ve srovnání se zahranièím. Nae VDD pro bílkoviny byly
2,5 a tøikrát vyí ne doporuèení FAO
(Potravináøské a zemìdìlské organizace
pøi OSN), WHO (Svìtové zdravotnické organizace) a doporuèení v USA, SRN a
dalích rozvinutých západních zemí. Ministerstvo zdravotnictví prostøednictvím
krajských a okresních hygienických stanic
po celá léta kontrolovalo a zajiovalo, aby
strava v provozovnách veøejného stravování splòovala tyto pøedepsané vysoké
dávky bílkovin. Teprve v roce 1990 byly
u nás pøijaty nové VDD. Dávky bílkovin
byly sníeny a ocitly se na pùl cestì mezi
døívìjími zcela nesprávnými doporuèeními a doporuèeními uznávanými v USA a
západní Evropì.
Podle doporuèení FAO a WHO byla
denní potøeba bílkovin stanovena na hodnotu 0,75 g/kg váhy. To pøedstavuje 60
g bílkovin dennì pro osmdesátikilogramového mue nebo 45 g bílkovin pro enu
váící 60 kg. Protoe stravitelnost rostlinných bílkovin je ve srovnání s ivoèinými
o trochu horí (pøiblinì o 10%), vegetariánùm a pøedevím veganùm se doporuèuje dennì konzumovat 1 g/kg váhy. Naprostá vìtina lidí ijících v rozvinutých
západních zemích konzumuje ovem více
bílkovin ne potøebuje  kolem 100 a
120 gramù dennì.

Take potøebujeme pouze 20-30
gramù bílkovin dennì?

Je v tom nìjaký problém?
Vìtina bílkovin konzumovaných u nás

Zkuste se zeptat kteréhokoliv
ètrnáctiletého kluka, èemu by
dal pøednost  zda by chtìl být
hodnì vysoký, anebo ít déle. Je
velice pravdìpodobné, e si vybere to první. Je taková otázka
dùleitá?
Ji v roce 1930 bylo na výzkumech s laboratorními zvíøaty prokázáno, e strava
obsahující velké mnoství bílkovin mùe
podpoøit rùst a urychlit dospívání. Zároveò
vak i zkrátit prùmìrnou délku ivota.
To moná platí pro zvíøata.
Vichni pøece vìdí, e èlovìk potøebuje hodnì bílkovin!
Fakt je, e v roce 1880 nìmecký vìdec
dr. Liebig dokázal, e svaly se skládají pøedevím z bílkovin. A jiný nìmecký vìdec,
dr. Karl Voit, pozoroval horníky v Mnichovì a vypoèítal, e tito silní, svalnatí
mui konzumovali dennì kolem 120 gramù bílkovin.
Z toho pak usoudil, e toto musí být
ideální denní pøíjem bílkovin. Pøedstava
o nutnosti konzumace velkého mnoství
bílkovin je vak mýtem, který nanetìstí
pøetrvává dodnes.

STRAVA OBSAHUJÍCÍ HODNÌ BÍLKOVIN ZHORUJE VYTRVALOST. V JÍDELNÍÈKU DNENÍCH SPORTOVCÙ JE PROTO KLADEN PODSTATNÌ VÌTÍ
DÙRAZ NA SACHARIDY NE NA BÍLKOVINY.

A co vechny ty argumenty o neplnohodnotných rostlinných bílkovinách?
Bílkoviny se skládají z dvaceti rùzných
aminokyselin. Ná organismus si sám dokáe vyrobit jedenáct aminokyselin. Tìch
dalích devìt aminokyselin musíme pøijímat v potravì, a proto se nazývají esenciální (nezbytné). Dlouho pøevládala pøedstava, e je potøebné jíst maso a mléèné
výrobky, abychom mìli dostatek esenciálních aminokyselin.
Dnes víme, e vechny aminokyseliny,
i ty esenciální, lze snadno získat z rostlinných potravin. Bílkoviny rostlinného pùvodu obsahují vechny esenciální aminokyseliny. Rozdìlovat bílkoviny na plnohodnotné (ivoèiné) a neplnohodnotné
(rostlinné) je nepravdivé a zavádìjící.
U vìtiny druhù zeleniny 20 procent
energie pochází právì z bílkovin, u obilovin je to prùmìrnì kolem 12 procent a
u lutìnin a nejrùznìjích olejnatých semen je to 20-30 procent.
Podle nejnovìjích doporuèení staèí,
aby obsah bílkovin v naí stravì tvoøil deset procent kalorií. Bude-li vae strava sloena pøedevím z pøirozených, nerafinovaných potravin s dostatkem energie, je
témìø nemoné, abyste trpìli nedostatkem bílkovin.
Je naèase zapomenout koneènì na tento nebezpeèný bílkovinný mýtus. Pro zaèátek staèí sníit spotøebu bílkovin na úroveò
VDD. S bílkovinami to je toti jako s mnoha jinými vìcmi v ivotì  i to dobré, je-li
toho pøíli, mùe nakonec ukodit. G

Z knihy dr. Hanse Diehla, dr. Aileen
Ludingtonové a dr. Petra Pribie
Dynamický ivot. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

PROSTATA
A HRANOLKY
Ji v roce 1930 bylo na výzkumech s laboratorními zvíøaty
prokázáno, e strava obsahující
velké mnoství bílkovin mùe
podpoøit rùst a urychlit dospívání. Zároveò vak i zkrátit prùmìrnou délku ivota.
Èlánek z dubna 2002, uveøejnìný Sadao
Suzukim v èasopise American Journal of
Clinical Nutrition, urèil vztah pøíèiny a
následku mezi pøíjmem velkého mnoství
kalorií, bílkovin celkem, ivoèiných bílkovin a rostlinného tuku, a bìným onemocnìním prostaty, tzv. benigní hypertrofií prostaty.1 Celkem byly pouity údaje
od 51 529 muù, pøièem ze 33 344 muù s kompletními údaji mìlo nemocnou
prostatu 3 523 muù.
Benigní hypertrofie prostaty je onemocnìní, které se bìnì vyskytuje u starích muù ijících v západních zemích
(s tímto problémem se zde potýká pøiblinì 70% sedmdesátiletých a starích muù). Z pitevních výsledkù vyplývá, e tyto
potíe mìlo 40% muù zemøelých mezi
padesátkou a edesátkou a 90% muù
zemøelých ve vìku mezi 80 a 90 lety.
Ve vìku 80 let ji témìø kadý ètvrtý
mu proel léèením, zamìøeným na zmírnìní pøíznakù tohoto onemocnìní. (Mimochodem, v roce 1994 bylo provedeno
v USA témìø 400 000 operací prostaty,
s náklady ve výi 5 miliard dolarù  jedná
se tedy i o lukrativní business.)
Tento veobecnì patný stav zpùsobuje nadmìrný rùst (hyperplazie) tkánì prostaty vedoucí ke stlaèení moèové trubice
a zpùsobující omezený prùtok moèe z moèového mìchýøe. Muský hormon testosteron formuje tkáò prostaty a je povaován za nejdùleitìjí faktor zpùsobující
zvìtení prostaty. Strava bohatá na tuky
a s nedostatkem vlákniny zvyuje u muù
v prùbìhu ivota jejich hladinu testosteronu.2

NADBYTEK
SEXUÁLNÍCH AKTIVIT
Ve spermatu a semenné tekutinì se ve
velkém mnoství nachází zinek. Nadmìrný sexuální ivot èi praktiky mohou vést
k vyèerpání zásob zinku, které je následováno onemocnìním/zvìtením prostaty
a neurologickými a duevními poruchami.
Slabé moèení, nutkání, èasté moèení
v noci a èastìjí moèení vùbec, to jsou nejèastìjí symptomy zvìtené prostaty.3
Co vlastnì mají mui dìlat, aby si nezakládali na potíe s prostatou?
Zmìnit svoji stravu  na stravu nízkokalorickou, pøevánì rostlinného pùvodu

 tak, aby se problém nezhoroval.
Pøestat pøijímat drádivé látky, napø.
kávu èi dalí nápoje s obsahem kofeinu
(èaj, kola, kakao). Mimochodem, ji álek
kávy dennì dokáe zvýit riziko rakoviny
moèového mìchýøe na dvojnásobek.

POZOR NA LILKOVITÉ
Vzhledem k tomu, e pøiblinì 10% lidí
má problémy s pøecitlivìlostí na lilkovitou
zeleninu (rajèata, brambory, lilek, papriky),
je dobré tyto potraviny na zkuební dobu
tøí mìsícù vylouèit z jídelníèku. Pokud nedojde ke zlepení stavu, lze je do nìj znovu zahrnout. Banány, vzhledem k jejich
obsahu synefrinu (stimuluje autonomní
nervový systém), je vhodné rovnì ze stravy na zkuební dobu tøí mìsícù vyøadit.
Nìkteré druhy koøení mají tendenci
drádit prostatu i moèových mìchýø, proto by se mìly ze stravy bez milosti vyøadit.
Patøí mezi nì høebíèek, zázvor, skoøice,
mukátový oøíek, anýz, koriandr, kardamom, nové koøení, kurkuma, pálivá paprika a pepø.

UÍVAT DÝÒOVÉ SEMÍNKO
Mnozí pacienti hlásí zlepení stavu pøi
uívání zinku. Optimální je uívat dennì
polévkovou líci dýòových semínek, která
jsou velmi dobrým zdrojem zinku. Mezi
dalí dobré zdroje patøí oøechy, semena,
penièné otruby, penièné klíèky, suené
lahùdkové drodí, lutìniny.
Rafinované potraviny neobsahují prakticky ádný zinek. Pokud je pùda chudá na
zinek, budou jej málo obsahovat i ovoce a
zelenina na ní vyrostlé.
Lze nasadit pìtidenní pùst  v nìkterých pøípadech napomùe zmenení prostaty a zklidnìní moného zánìtu.
U 45 pacientù s benigní hypertrofií prostaty dolo k odstranìní èi
sníení frekvence a naléhavosti
noèního moèení v 73% pøípadù
podáváním tøí aminokyselin: glycinu, alaninu a kyseliny glutamové
(Journal of American Geriatric
Society). Bohatými zdroji tìchto
aminokyselin jsou napø. sójové boby, araídy a suené drodí (jako
francouzské lahùdkové drodí
k dostání v Country Life  pozn.
pøekladatele); lze je zakoupit i ve
formì doplòkù.
Pøestoe se nepøedpokládá, e
omezení kalorií dokáe zvrátit trvalé zmìny pøi benigní hypertrofii
prostaty, mùe vhodná strava pøinést velký zdravotní prospìch. Je-li známo, e 30% muù starích padesáti let ji
má nádor na prostatì, mìli by ti mui,
kteøí tak ji neèiní, své ivotosprávì zaèít
okamitì vìnovat vìtí pozornost. G

mýty a omyly

a v rozvinutých zemích je ivoèiného pùvodu, to znamená, e spolu s bílkovinami
pøijímáme stravou také hodnì cholesterolu a nasycených tukù. (Lidé si èasto neuvìdomují, e u masa a mléèných výrobkù
50 a 85 procent energie pochází z tukù.)
Postupný pøechod na stravu zaloenou
na ivoèiných bílkovinách vyústil ve sníení vìku dospívání dìvèat i chlapcù. Tak
od roku 1850 do 1990 prùmìrný vìk
první menstruace u dívek klesl z 17,5 let
na 11,9 let.
Strava obsahující hodnì bílkovin zhoruje vytrvalost. V jídelníèku dneních atletù je proto kladen podstatnì vìtí dùraz
na sacharidy ne na bílkoviny.
Nadmìrná konzumace bílkovin pøedstavuje pøílinou zátì pro ledviny. Nemoci ledvin jsou u nás stále rozíøenìjí.
Strava obsahující hodnì bílkovin se podílí na rozvoji osteoporózy. Zpracování
nadbytku bílkovin vyaduje vápník, který
si organismus bere z kostí.

S pouitím materiálù od Johna
McDougalla, M.D. a Agathy &
Calvina Thrashových, M.D., M.P.H.
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Obezita  dnes
u celosvìtový problém...
Epidemie obezity se íøí po celém svìtì;
zvlátì tìce postihuje v souèasné dobì
zemì tzv. tøetího svìta.
Napø. v Egyptì je nyní ji 70% en
a polovina muù obézních. Výskyt obezity v Mexiku je dnes ji skoro stejný jako v USA, rychlost nárùstu poètu obézních lidí je vak vyí. Na Haiti, v Guatemale nebo v Peru jsou bohatí lidé
tlustí ne lidé chudí.
Dokonce i lidé ijící v odlehlých oblastech jiního Pacifiku zaèínají tloustnout. Zatímco v roce 1966 bylo obézních 14% muù a 44% en ijících na
Raratonga, co je jeden z ostrovù
Cookova souostroví, v roce 1996 to bylo ji 52%, resp. 57% místních obyvatel. Problémy s nadváhou a jejími dùsledky zaèínají mít i v Indii a Èínì, které hlásí v souèasné dobì nejvìtí nárùst
poètu onemocnìní cukrovkou II. typu.
Ve vìdeckých kruzích panuje shoda
o tom, e nárùst je zpùsoben zmìnami
ve výivì a v ivotním stylu  které by se
daly charakterizovat jako pøíklon k západnímu modernímu zpùsobu ivota.

Pozor i na mírné pití,
a to zvlátì v tìhotenství
Studie na témìø 25 000 dánských enách naznaèuje, e i mírné pití alkoholických nápojù v prùbìhu tìhotenství
zvyuje riziko narození mrtvého dítìte.
Ty eny, které se napily více ne pìtkrát týdnì, mìly v porovnání s enami,
které pily ménì ne jednu sklenièku za
týden, trojnásobné riziko. Riziko stoupalo proporcionálnì s mnostvím zkonzumovaného alkoholu.
Vzhledem k tomu, e není známa
ádná bezpeènì nízká hodnota expozice zárodku alkoholu, doporuèuje se
enám, aby v prùbìhu tìhotenství nepoívaly vùbec ádné nápoje s obsahem
alkoholu.
American Journal of Epidemiology
2002;155:305-312

Moment pøekvapení
pomáhá pøi studiu...
Kdy nás nìco pøekvapí, vìtinou si to
pamatujeme.
Britským vìdcùm se nyní podaøilo
identifikovat tu èást mozku, kde se pøi
pøekvapení projevovala vyí aktivita.
Moment pøekvapení lze podle výsledkù
výzkumu týmu z University of Cambridge mono s výhodou vyuívat pøi procesu uèení se.
Nature Neuroscience advance online
2001;10.1038
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MUE A ENU
JE STVOØIL...
Jsme, mui a eny, stejní èi rùzní? Vezmìme napøíklad vnímavost èi schopnost poznat podle
výrazu tváøe, co si druhý myslí.
Pøi testování se ukázalo, e malé holèièky
se hned po narození více zajímaly o lidské
tváøe, na které se dokázaly déle soustøedit
a lépe je rozliit ne malí chlapeèci.3 Tato
schopnost se pozdìji stává jedním z typicky enských rysù.
Pøi jiném testu hledìli univerzitní studenti obou pohlaví pár vteøin na stùl, na
kterém byla øada pøedmìtù. Poté bylo
pøed nimi ve skryto, jeden z pøedmìtù
odstranìn a testování se opakovalo. Dívky
si vimly rozdílu, ale chlapci jej pøehlédli.
Stùl byl pøece na svém místì! A máme
zde dalí enský talent  vímat si detailù.3
Anebo slova. Øeknìte ve tøídì plné studentù, a napíí vechna slova, na která si
vzpomenou, která zaèínají na k. Dívky
jich napíí více ne chlapci. Mají i lepí rukopis. Pøi mìøení se zjistilo, e èást mozku
zodpovìdná za takové dovednosti bývá
u en vìtí ne u muù.4

ENSKÁ MULIFUNKÈNOST
V klasickém testu obratnosti, pøi kterém se do desky s dírkami umísují kolíèky, vyhrávají rovnì dívky.3 (Dejte vak
mui velké kladivo  to teprve uvidíte poøádnou akci!)
V testech, které vyadují rychlé a pøesné výpoèty, jsou eny vynikající.3 Není divu, e jsou tak dobrými pokladními a úèetními.
enský mozek je mení a ménì èlenitý

ne mozek mue.5 Dívky pøedstihují chlapce ve vývinu mozku o celá léta  je tedy
bìné, e excelují ve kole, co platí pøinejmením do období dospívání.
Prùmìrný enský mozek je uzpùsoben
úkolu peèování o druhé. eny se dokáí
obvykle lépe starat o dìti i potøeby druhých lidí. Talentovaná maminka se dokáe vìnovat jednomu dítìti, sledovat, co
dìlá druhé  a pøitom nepøipálit obìd.
Mui jsou obvykle schopni sledovat pouze
jeden program a jeden cíl.
Protoe enský mozek je ménì vyhranìnì zorganizován, i jeho velké poranìní
mùe znamenat mení pokození funkce
ne u mue.6 enský mozek je svým designem jaksi multifunkèní. ena je schopna shrnout a vyhodnotit v jednom okamiku celou øadu pocitù, vjemù, pøedstav,
vzpomínek a mylenek.2 Podle nìkterých
vìdcù se moná nìkde zde nachází zdroj
povìstné enské intuice. Nikdy nezkouejte oklamat enu. Ète ve vaí tváøi jako
v otevøené knize.
Obecnì platí, e eny lépe zacházejí
nejen se slovy, ale i s pocity. Lépe se jim
daøí v oblasti motivování a vztahù. Dívky
lépe a døíve snáí kolu ne chlapci a døíve dospívají.

MUSKÁ VEDOUCÍ ÚLOHA
Muský mozek váí o sedm a devìt
procent více ne enský.5 Zdravý mu je
fyzicky, duevnì i duchovnì odolnìjí ne
ena. To je zèásti dùsledkem muských
hormonù, jejich vymìování trvá o mnoho let, dokonce o desetiletí déle ne u en.
Vìdci na Johns Hopkins University
analyzovali tisíce nadaných ákù s IQ, které je øadilo mezi tøi nejchytøejí procenta.8
V matematické èásti testu pøi stupnici
s maximální hodnotou 800 bodù dosáhlo
více ne 420 bodù o polovinu více chlapcù ne dìvèat (ve vìku 11 a 13 let). Ve

Nadání a silné
stránky muù a en
se mají mísit
a kombinovat
ve vzájemné spolupráci
 a ne nièit v øevnivosti
a soutìení.
skupinì s výsledkem lepím ne 500 bodù
bylo ji vak dvakrát tolik chlapcù. Nad
600 bodù byl pomìr 4:1. A ve skupinì
nad 700 bodù byl pomìr chlapcù k dìvèatùm 13:1, tedy bylo zde tøináctkrát více
chlapcù ne dìvèat.8
Testy schopnosti abstraktního mylení
vysoké úrovnì ukazují zøetelnì, e mui
jsou v tomto ohledu mnohem talentovanìjí.6 Mui vynikají i v prostorové pøedstavivosti.6

DVÌ KØIVKY
ROZDÌLENÍ INTELIGENCE
V minulosti se pouívaly dvì køivky rozdìlení inteligence, jedna pro eny, druhá
pro mue. Køivka pro chlapce a mue vytváøela tlustí klobouk, pro eny a dívky
vycházel klobouk tíhlejí. Bylo tedy
zøejmé, e mnohem více muù (ne en)
spadá svým IQ do skupiny se slabí inteligencí, na druhé stranì je podstatnì více
muù (ne en) ve skupinì s mimoøádnì
vysokou inteligencí.10 Tyto rozdíly odpovídají jak èetnosti rozdìlení nositelù Nobelovy ceny, tak prosté lidské zkuenosti.
Je zcela zøejmé, e muský mozek je
stvoøen pro vedení, k riskování, k objevùm, k vynálezùm, pro vyí matematiku.

VÍTÌZNÁ KOMBINACE
Talenty obou pohlaví se skvìle doplòují. Odpovìdí je jednota v lásce, pravdì i
akci. Ne ovinismus, ne feminismus. Nadání a silné stránky muù a en se mají
mísit a kombinovat ve vzájemné spolupráci  a ne nièit v øevnivosti a soutìení.
Odpovìdí jsou skuteèní mui ve skuteèných domovech, ve kterých eny jsou královnami a ne jen dalí hraèkou slouící
k muskému uspokojení  jako napø. rychlé auto èi internet s vysokorychlostním
pøipojením.
Fakta hovoøí jasnì  unisex model
lidského mozku je pouhým mýtem. Mui
a eny se od sebe jak lií, tak se i vzájemnì doplòují. Obì pohlaví mají své silné
stránky. Je potøeba, abychom si tyto kvality uvìdomili a nauèili se sjednotit síly a ít
ve spolupráci. Kniha Genesis øíká zcela
jasnì: Jako mue a enu je stvoøil. (Genesis 1, 27) G
Bernell E. Baldwin,
Journal of Health & Healing

VOLTE LEPÍ
MONOST!
Michal je ten typ èlovìka, kterého
rádi potkáváte. Má stále dobrou
náladu a vdycky dovede øíct nìco pozitivního. Kdy se ho nìkdo
zeptá, jak se má, obvykle odpoví:
Kdybych se mìl jen o chlup líp,
u bych byl dvojèata. Vdycky umìl lidi motivovat. Kdy mìl nìjaký kolega patný den, Michal
mu pokadé dokázal ukázat pozitivní stránku celé vìci.
Zajímalo mì, jak to dìlá. Tak jsem za ním
jednoho dne zael a povídám mu: Jen se
nepøetvaøuj, nemùe být tak dobøe naladìný poøád! Jak to dìlá? A Michal mi
odpovìdìl: Kadé ráno, kdy vstanu, tak
si øeknu, e mám na výbìr dvì monosti.
Buï budu mít dobrou náladu, anebo si
mùu vybrat tu patnou. A já si vdycky
vyberu tu dobrou.
A vdy, kdy se pøihodí nìco patného,
mùu si vybrat, e budu obìtí, nebo si mùu vybrat monost, e se z toho pouèím.
A já si vdy vyberu tu monost pouèit se
z toho.
Vdy, kdy ke mì nìkdo pøijde a stìuje si, mùu si vybrat  buï pøijmu jeho
netìstí anebo ... na tom najdu nìco kladného. A já si vybírám vdy tu kladnou
stránku ivota.
To ale pøece není tak jednoduché!
protestoval jsem.
Ale je, øekl Michal. Celý ivot si vybíráme. Kdy si odmyslí vechny ty hlouposti okolo, kadá situace je volba. A ty si
vybírá, jak na tu situaci zareaguje. Ty si
vybírá, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si
vybírá, jestli bude mít dobrou nebo patnou náladu. Jednodue øeèeno  ty si vybírá, jak proije svùj ivot.
Hodnì jsem o tom pøemýlel. Krátce
nato jsem z té stavební firmy odeel a zaèal jsem podnikat sám. I kdy u jsme se
nevídali, èasto jsem o nìm pøemýlel v situacích, kdy jsem se rozhodoval, jak budu
ít svùj ivot, místo toho abych jen bezhlavì reagoval na konkrétní situaci.
O pár let pozdìji jsem se doslechl, e
Michal mìl vánou nehodu, kdy spadl
z dvacetimetrové výky. Po osmnáctihodinové operaci a dlouhých týdnech na lùku
ho nakonec pustili domù se sdrátovanou
páteøí.
Potkal jsem ho asi pùl roku po té nehodì. Kdy jsem se ho zeptal, jak se má,
odpovìdìl: Kdybych se mìl jen o chlup
líp, u bych byl dvojèata. Chce vidìt moje jizvy?

To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho,
co mu probìhlo hlavou, kdy tenkrát dopadl na zem. První vìc, která mi probìhla hlavou byla, e se tìím na miminko,
protoe manelka mìla zanedlouho rodit,
odpovìdìl Michal. Potom, kdy jsem tak
leel na zemi, jsem si uvìdomil, e mám
dvì monosti: Mohl jsem si vybrat ivot nebo smrt. Tak jsem si vybral ivot.
A nemìl jsi strach? Neztratil jsi vìdomí? ptal jsem se ho.
A Michal odpovìdìl: ... záchranáøi byli skvìlí. Stále mi opakovali, e to bude
dobré. Ale kdy mì pøivezli do nemocnice
a uvidìl jsem hrùzu ve tváøích doktorù a
sestøièek, doopravdy jsem se polekal.
V jejich oèích jsem èetl  tohle je mrtvý
èlovìk. Uvìdomil jsem si, e musím nìco
udìlat.
A co jsi udìlal? ptám se ho.
No... byla tam jedna taková tlustá, nemotorná sestøièka, která na mì øvala, jestli jsem na nìco alergický.
ANO, povídám. Lékaøi i sestøièky zpozornìli a èekali na mou odpovìï. Zhluboka
jsem se nadechl a zaøval jsem: Na váné
ksichty! Kdy se dosmáli, øekl jsem jim:
Rozhodl jsem se, e budu ít. Operujte mì
jako ivého, ne jako mrtvolu!
Michal pøeil nejen díky mistrovství chirurgù, ale i díky svému úasnému pøístupu
k ivotu. Od nìj jsem se nauèil, e kadý
den máme monost ít naplno. Proívá
jen to, co chce. Není dùleité, co se dìje,
ale jak to èlovìk pøijme  to rozhoduje
o vem. Proto se netrap, co bude zítra, zítøek a se o sebe postará sám. Kadý den
je dost starostí i bez toho. Navíc, dnes
je ten den, kvùli kterému jsi se trápil u
vèera.
Teï máte dvì monosti: 1. Vymazat
tuto zprávu ze své mysli. 2. Pøedat ji lidem, na kterých vám záleí. Co jsem zvolil já, to u víte. G
Z internetu...
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HONBA ZA
HOUSENKOU
Velký francouzský pøírodovìdec
Jean-Henri Fabre jednou provádìl fascinující pokus s jedním
druhem housenek, které se vyznaèují tím, e obvykle pochodují v naprosté shodì.
Seøadil housenky po vnitøním obvodu kvìtináèe a pak je pozornì sledoval, jak pochodují v kruhu. Na konci tøetího dne jim
doprostøed kvìtináèe dal trochu borového
jehlièí, jejich oblíbené potravy. Ètyøi dalí
dny pokraèovaly v obcházení kvìtináèe,
ani by poruily kruh. Nakonec se jedna
po druhé pøevalily a zemøely hladem, pouhých nìkolik centimetrù od zdroje jejich ideální potravy.1
Tito chlupatí tvoreèci mi pøipomínají nìkteré zpùsoby dneních maminek. Vìtina z nich se
od rána do noci vyèerpanì a utvanì plahoèí v kruzích a øíká si,
jak pro vechno na svìtì mají ve
stihnout. Mnohé jsou zamìstnané na plný úvazek a zároveò se
starají o rodinu, odváejí dìti,
kam je tøeba, vaøí, uklízejí a zoufale se snaí udret si své manelství, pøátelství, rodinné vztahy a
duchovní ivot. Je to vyèerpávající bøemeno. Je smutné, e tento
pøetíený a uspìchaný zpùsob ivota, kterému øíkám rutinní panika, je dnes typický pro vìtinu
lidí západních zemí.
Patøíte mezi ty utvané eny,
které obíhají v nekoneèných kruzích? Zjiujete, e nemáte èas
pøeèíst si dobrou kníku, vyjít si
s manelem na delí procházku
nebo pochovat své tøíleté dítì na
klínì a vyprávìt mu pohádku?
Dìláte si èas na studium Boího
slova  na obecenství s ním a naslouchání jeho jemnému hlasu?
Nevylouèila jste témìø kadou
smysluplnou èinnost, jen abyste
mohla vyhovìt tyranii nekoneèného seznamu svých povinností?
Poloila jste si nìkdy otázku, proè jste se
pro vechno na svìtì rozhodla ít právì
takto?
Moná ano, ale tento problém není
snadné vyøeit. ijeme, jako bychom byli
v nákladním vlaku, který se øítí mìstem.
Neovládáme jeho rychlost  nebo si alespoò myslíme, e ne  take naí jedinou
moností je vystoupit. Vystoupit z tohoto
vlaku a zpomalit ivotní tempo je velice tìké. Staré zvyky odumírají opravdu obtínì.
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OTÁZKY A ODPOVÌDI

L Zdá se mi, e necháváme své dìti vyrùstat pøíli rychle. Rodièe kamarádù mých dìtí jako by stranì pospíchali na to, aby z jejich dìtí u u byli dospívající. Domlouvají svým deseti
a dvanáctiletým dìtem rande a nechávají je èíst materiály pro dospìlé.
Dìlám dobøe, e této tendenci zkracovat dìtem dìtství vzdoruji?
Plnì s vámi souhlasím. Rodièe v minulosti lépe rozumìli potøebì nic v dìtství
nepøeskakovat. Tehdejí dìti mìly spoustu èasu na hraní a legraci a na to, aby byly samy sebou. Existovala spoleèenská
znamení, která urèovala, v jakém vìku
bylo vhodné to èi ono chování. Chlapci
napøíklad nosili do svých dvanácti èi tøinácti let krátké kalhoty. Dnes tato znamení mizí nebo se posouvají smìrem dolù.

Dìti zobrazované v televizi projevují vìtí
moudrost a zralost ne starí postavy. A
jsou na to pøipravené nebo ne, jsou íleným tempem hnány z mateøského lùna
pøes mateøskou kolu a do dospìlosti.
Tento poklus ke zralosti dítì zanechává
bez pevného základu, na nìm by mohlo
stavìt, protoe vytvoøení zdravé lidské bytosti trvá urèitý èas. Kdy se tento proces
uspìchá, dìti se musí v sexuální a vztahové oblasti vyrovnávat s tlaky, na nì jejich

mladá mysl jetì nebude pøipravená.
S pøíliným urychlováním dospívání
souvisí jetì dalí problém. Kdy s dìtmi
jednáte jako s dospìlými, pozdìji je pak
obtínìjí stanovit meze jejich adolescentnímu chování: Jak mùete tøináctiletému
rebelovi naøídit, kdy má být nejpozdìji doma, kdy je nauèený samostatnì myslet,
jako by byl vá partner?
Kromì toho, k èemu ten spìch? Myslím, e dìláte dobøe, kdy tato dìtská léta chráníte a necháváte vývojovému procesu jeho vlastní tempo.

L Mùj estnáctiletý syn chce na tøítýdenní výlet do nedalekých lesù.
Chlapci budou jíst plodiny, které sami
najdou, a budou se pod dohledem vedoucích uèit ít v pøírodì. Pøesto váhám, zda ho mám pustit. Dìsí mì
pøedstava, e bude nìkde pryè a já nebudu mít monost pomoci mu,
kdyby narazil na tìkosti. Prostì
mi pøipadá bezpeènìjí nechat
ho doma. Bude správné, kdy
mu ten výlet nedovolím?
Jsem si jist, e za pár let bude vá
syn pryè nìkde na studiích nebo tøeba vstoupí do armády a budete ho
mít úplnì mimo dosah. Proè mu teï
nedopøát monost trochu si tuto nezávislost vyzkouet, dokud je jetì ve
vaí péèi? Bude pro nìho lepí oproovat se od vaeho vlivu pozvolna,
ne kdyby to mìlo pøijít najednou.
Jako dospívající jsem v jednom
okamiku vedl se svou matkou podobnou debatu. Bylo mi estnáct let
a dostal jsem nabídku pracovat pøes
léto na garnátové lodi. Kapitán a posádka byli tvrdí chlapi, kteøí se s nièím nepárali. Byl to chlapský svìt,
který mì pøitahoval. Maminka hodnì váhala, zda mi to má dovolit, protoe vìdìla, e pobývat ètyøi dny na
moøi v Mexickém zálivu mùe být
nebezpeèné. Právì se mi to chystala
zakázat, kdy jsem øekl: Jak dlouho
se mnou jetì bude zacházet jako
s malým chlapeèkem? Dospívám a
chci tam jít.
Poté se maminka obmìkèila.
Byla to pro mì dobrá zkuenost, kdy
jsem poznal, jaké to je, pracovat, a
se èlovìku chce nebo ne, a zaèal
jsem lépe chápat, jak funguje svìt dospìlých. Vrátil jsem se odtud pinavý a unavený, ale mìl jsem ze sebe velice dobrý
pocit. Maminka pozdìji uznala, e se zachovala správnì, i kdy si o mì celou tu
dobu dìlala starosti.
Ano, myslím, e byste svého syna mìla do divoèiny pustit. Obzvlátì kdy to je
výlet s dohledem vedoucích. Propoutìní nejlépe funguje jako postupný proces.
Je na èase zaèít.

Zjiujete, e nemáte
èas pøeèíst si dobrou
kníku èi vyjít si
s manelem na delí
procházku?
L Vá popis housenky se na mou
rodinu hodí dokonale. ijeme vyèerpávajícím ivotním stylem, ale zdá se,
e prostì nedokáeme najít zpùsob,
jak zpomalit. Dokonce mì nìkdy deprimuje, jak tvrdì pracujeme a jak
málo èasu mám pro sebe. Máte pro
nás nìjakou radu na závìr?
Dovolte mi podìlit se s vámi o nìco, co
by vám a vaemu manelovi mohlo pomoci uèinit nároèná rozhodnutí, na nich
moná bude záviset pomalejí ivotní styl.
Pamatujete si na Vince Fostera, který na
poèátku Clintonovy prezidentské éry údajnì spáchal sebevradu? A do tragické
noci své smrti pùsobil jako zástupce prezidentova poradce. O nìkolik týdnù døíve
byl Foster poádán, aby promluvil ke studentùm promujícím na právnické fakultì
Arkansaské univerzity. Tehdy mj. øekl:
Nìkolik slov o rodinì. Jasnì jste prokázali, e jste úspìní lidé, ochotní dlouhé
hodiny tvrdì pracovat a odloit stranou
svùj osobní ivot. To mi vak pøipomíná
jeden postøeh, e toti jetì nikoho na
smrtelné posteli neslyeli øíkat: koda, e
jsem nestrávil víc èasu v práci. Vyvaujte
moudøe svùj profesní a rodinný ivot.
Budete-li mít to tìstí, e budete mít dìti,
vai rodièe vás budou varovat, e ne se
nadìjete, dìti vám vyrostou a odejdou
z domova. Mohu dosvìdèit, e to je pravda. Bùh nám vak dává tolik pøíleitostí
èíst svým dìtem pohádky, chodit s nimi
na ryby, hrát si s nimi s míèem a modlit se
spolu. Snate se ani jednu nepromarnit.l6
Slova Vince Fostera k nám teï znìjí
z vìènosti. Zatímco budete plhat po ebøíèku úspìchu, nezapomínejte na svou rodinu. Roky, kdy budete mít dìti doma, za
okamik pominou. Udìlejte vechno pro
to, abyste tyto vzácné chvíle vyuili, i kdyby to znamenalo zmìnit práci, pøestìhovat se do meního domu nebo odmítnout
lukrativní a vzruující pøíleitosti. Nic nestojí za to, abyste kvùli tomu pøili o své
dìti. Nic! G

Z knihy Jamese Dobsona Výchova
chlapcù. Vydalo nakladatelství
Návrat domù.

NAUÈIL JSEM SE ...
e nejlepí uèebnou ivota je minulost èlovìka starího, ne
jsem já e kdy jsi zamilovaný, je to na tobì vidìt e staèí,
aby jeden èlovìk øekl: Cítím se s tebou dobøe, abych se cítil
dobøe
e mít dítì usínající v náruèí je tím nejkøehèím krásným pocitem na svìtì e
být pøátelský a laskavý je víc ne mít pravdu... e nikdy nemùe odmítnout dárek od dítìte e vdy jetì zbývá monost pomodlit se za nìkoho, kdy u nemám sílu mu pomoci jiným zpùsobem e nezáleí, jak váeným jsi v ivotì.
Kadý potøebuje pøítele, který s ním dokáe dìlat i hlouposti e kadý nìkdy
potøebuje dret v dlani nìèí ruku a vìdìt, e je zde
srdce, které mu rozumí
e malá procházka s otcem kolem bloku za letního veèera, kdy jsem byl malý, uèinila velký zázrak
v okamiku, kdy jsem dospìl e ivot je jak role
toaletního papíru. Dostane se tím døíve ke konci,
èím rychleji se odvíjí e bychom mìli být rádi,
kdy nám Bùh nedává vechno, oè Ho ádáme
e peníze nedìlají postavení mezi lidmi e právì malé, kadodenní události èiní ivot velkolepým e pod tvrdou schránkou kadé osobnosti se skrývá nìkdo, kdo potøebuje být ocenìn a
milován e Bùh neuèinil ve v jednom dni. Co
mì nutí k pøemýlení o tom, jestli já bych mìl?
e ignorování skuteènosti nemìní skuteènost
jako takovou e kdy plánuji jít spoleènou cestou s nìkým, dávám mu tím souèasnì monost,
aby mi ublioval e láska, ne èas, zhojí vechny rány e nejlehèí cesta, jak
vyrùst jako osobnost, je obklopit se lidmi, kteøí jsou chytøejí ne já e kadý, koho potká, si zaslouí být pozdraven s úsmìvem e není nic sladího
ne spánek s vlastními dìtmi, kdy cítí jejich dech na tváøí e nikdo není dokonalý, dokud se do nìj nezamiluje e ivot je tvrdý Ale já jsem tvrdí
e pøíleitost není nikdy zmaøena Tu, kterou jsi ty propásl, dostane nìkdo
jiný e jsi-li naplnìn trpkostí, tìstí zakotví nìkde jinde e bych si pøál øíci
jetì jednou otci, jak ho mám rád, pøedtím ne odeel e kadý by mìl dbát,
aby jeho slova byla jemná a nìná, vdy ji zítra se k nìmu mohou vrátit
e úsmìv je nejlevnìjí zpùsob, jak zlepit svùj vzhled e si nemohu vybrat, jak se cítím, ale mohu si vybrat, jak s tím naloím e kdy mùj èerstvì
narozený vnuk svírá mùj prst ve své malé pìstièce, zaèínám bláznit po ivotì e kadý by chtìl být na vrcholu, ale vechno tìstí a rùst se uskuteèòuje pøi cestì tam e nejlepí je dávat rady jen ve dvou pøípadech: pokud jsi
o nì poádán nebo pøi nebezpeèí ivota
G

vztahy a komunikace

Patøíte mezi ty utvané
eny, které obíhají
v nekoneèných kruzích?

Napsal Andy Rooney, mu, který má dar øíci málo slovy tak mnoho...
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KONKURENCE
FIRMY TESLA
Au! Co to dìláte! Nedotýkejte
se, prosím, mých køídel tak drsnì! Mùete si mne podret na
dlani, pokud mne nerozmáèknete, ale potom mne, prosím, zase
pust'te. Já vám za to budu trochu vyprávìt  platí?
To nebylo pro vás tìké, abyste mne
v tomto teplém èervnovém veèeru chytili,
e ne? Ve tmì nás mùete vechny dobøe
vidìt létat. Pøes den byste nás zaregistrovali stìí. To pro vás také nejsme nijak zajímaví, viïte? Ano, já vím, je to nae svìtlo, které Vás tak fascinuje. Kdy mne teï
opatrnì otoèíte, vidíte na mé bøiní stranì
dva zelenoluté svítící body. Proto také
nae svìtlo vidíte jen tehdy, kdy letíme
nad vámi. A teï mne, prosím, zase
otoète zpátky. Au! Dávejte pøece pozor! Jsem pøece velký sotva deset milimetrù. Pokud mne nechcete rozmáèknout, tak se mne svými hrubými
prsty mùete dotýkat jenom velice
jemnì.
Nyní zapnìte vai kapesní svítilnu
a prohlédnìte si mne na svìtle. Mimochodem, kdybyste teï byli v Jiní
Americe a vedle mne si na ruku poloili jednoho z mých pøíbuzných, jmenuje se cucuju, mohli byste tu svou
ubohou baterku zase klidnì schovat.
Svìtlo mého pøíbuzného je tak jasné,
e byste jeho i mne mohli v klidu pozorovat. Proto tam mnozí lidé tyto
brouky zavírají do malých klícek a
pouívají je jako lucernu.

nil nejvìtí monou pøemìnu dodané energie na svìtlo, tj. celých 100% pøivádìné energie se pøemìòuje na svìtlo. Lépe
u to skuteènì nejde.
Nyní se jetì podívejte na krunýø na
mém krku. Chrání moji hlavu lépe ne
pøilba motocyklistu. Kromì toho mùj
Stvoøitel zpracoval ten pevný materiál tak,
e je pøed mýma oèima  ale také jenom
tam  prùhledný. Tak mohu tìmito okénky pozorovat svìt.
Tak, a nyní svoji baterku zase vypnìte.
To ostatní vám mohu vyprávìt ve tmì.
Vidíte to mnoství svìtlých bodù vude
v trávì? To jsou nae samièky, které neumìjí létat. V dobì páøení vylézají na vysoká stébla trávy. Jakmile se pøibliuje sameèek, vystrkuje samièka spodní èást tìla
se svìtelným orgánem nahoru. Tak je zeleno-luté svìtlo zdaleka vidìt, a sameèek
pøilétá k páøení.
K mým pøíbuzným  mám jich mimochodem více ne 2000  patøí také svìtluka druhu Photinus pyralis. V její rodinì se sameèkové a samièky dorozumívají

TECHNICKY NEDOSAENÝ
SVÌTELNÝ ZISK
Já jsem sice jen malý nenápadný
brouèek, ale pøece jsem zázrakem
z Boí dílny. Lidé mi øíkají velijak,
èeské jméno svìtluka se mi docela líbí. V Nìmecku mi napø. øíkají Glühwürmchen, tedy nìco jako hnoucí
èervíèek. To je ovem oznaèení matoucí, nebo jednak nejsem ádný èervíèek
a potom ani nepálím. Produkuji toti studené svìtlo.
Pøi tomto zpùsobu tzv. bioluminiscence
nevzniká toti ádné teplo. To je právì to
nejpozoruhodnìjí, co se vaim technikùm a doposavad nepodaøilo napodobit.
Vae normální árovka pøevádí na svìtlo
maximálnì 4% dodané energie a u záøivky je to maximálnì 10% . Zbylá vìtina je
vyplýtvána pøemìnou na teplo. To musíte
uznat: vae zdroje svìtla jsou spíe pece
ne svítilny. U mne vak Stvoøitel uskuteè-

16 / PRAMENY ZDRAVÍ

produkci svìtla. Kdy spolu reagují, vzniká
svìtlo. Proto dal Francouz jedné látce
jméno luciferin a druhé luciferáza. Chemická stavba druhé substance není dosud
plnì objasnìna. Zatím se jenom ví, e obsahuje asi 1000 jednotek aminokyselin, tj.
jejich struktura je velice sloitá a velmi obtínì urèitelná. Mohu jenom asnout, kolik si Stvoøitel dal s námi malými tvory
práce!
Pøi zkoumání druhé látky, luciferinu,
ameriètí vìdci nedávno zjistili, e poèet oxidovaných molekul luciferinu pøesnì odpovídá poètu vyzáøených svìtelných
kvant. Energie je tedy skuteènì dokonale
pøemìòována ve svìtlo.  Aha, vidím, e
se nudíte, ale ve skuteènosti je vìc jetì
mnohem komplikovanìjí, ne vám mohu
vysvìtlit.

ROLETA JAKO
VYPÍNAÈ SVÌTLA
Mezitím bych vám chtìla øíci jetì nìco
jiného, co urèitì nevíte. Slyeli jste u o
svìtélkující rybì z rodu Photoblepharon
(Photoblepharon palpebratus steinitzi)?  Neslyeli, e ano? Ta sice není má pøíbuzná, ale svìtélkuje také.
Své svìtlo vak nevytváøí sama, nýbr
ho dostává od svìtélkujících baktérií,
jejich svìtlo vzniká podobnou chemickou reakcí jako u mne. Jednotlivá
baktérie je tak malá, e její svìtlo byste nemohli vnímat. Teprve jako kolonii mnoha miliónù je rozpoznáte jako
zdroj svìtla. Baktérie jsou u ryby usazeny na oválném svìtelném orgánu
pod oèima. Na tomto místì jsou hustì rozvìtvenou sítí jemných cévek rybou zásobovány energií a kyslíkem.
Kromì toho Stvoøitel rybì nainstaloval èerný oèní závìs na zpùsob rolety,
kterou mùe spustit a svìtlo tak vypnout. Kdy chce, mùe tak vysílat
i pøeruované signály. Nápady Stvoøitele jsou bez hranic. Nechává svìtlo
vznikat nejrùznìjím zpùsobem.

BLIKAJÍCÍ STROMY

pomocí svìtelných zábleskù. Jeden takový
záblesk trvá jen est setin vteøiny. Stojí za
zmínku, e sameèkové vysílají svìtelné záblesky v pøesném intervalu 5,7 vteøiny, a
samièky odpovídají ve stejném rytmu, jenom o 2,1 vteøiny pozdìji. Jak dokáou
svìtlo tak rychle zapínat a vypínat, to dosud nikdo neví.
Jak je ale moné, e mùeme svìtélkovat? To vás urèitì bude zajímat? V roce
1887 nalezl Francouz Raphael Dubois ve
svìtélkujícím hlenu jedné mule obì substance, které jsou nezbytnì nutné pro

Také v jiní Asii mám své pøíbuzné.
Tam se èasto svìtluky shromaïují
po tisících na urèité stromy u bøehù
a potom zaèínají  pøesnì ve stejném
taktu  blikat. Cestující do Barmy nebo
Thajska nenacházejí dost slov, aby tento
pøemáhající pohled vylíèili. Èasto stojí vìtí poèet takových stromù pohromadì.
A nezøídka je kadý list obsazen jednou
svìtlukou. Umíte si pøedstavit, e to potom jen tak blýská! Proè blikají spoleènì,
to nedokázala vìda a do dneka vysvìtlit.
Moná, e Stvoøitel prostì chce, abyste
asli nad jeho fantazií?!

PRINCIP ODRAZOVÉHO SKLA
Ale nyní jetì jednou zpátky ke mnì 
a potom mne u, prosím, nechte zase

Zbylá vìtina
je vyplýtvána
pøemìnou na teplo.
U mne se vak
celých 100% dodané
energie pøemìòuje
na svìtlo.
letìt. Musím vám jetì vyprávìt o podivuhodném svìtelném orgánu, kterým mne a
èleny mé rodiny Stvoøitel vybavil. V zásadì se skládá ze tøí vrstev bunìk. Nejspodnìjí vrstva je tvoøena buòkami, jejich
plazma obsahuje mnoství drobounkých
hranatých krystalkù: Tyto krystaly fungují
jako reflexní stìna  podobnì jako odrazové sklo vaeho kola. Støední vrstva
obsahuje vlastní svìtelné buòky. Jsou naplnìny okrouhlými èásteèkami, mitochondriemi, které jsou jako miniaturní
elektrárny zodpovìdné za dodávky energie. Tyto svìtelné buòky jsou velmi bohatì vybaveny jemnými nervy a dýchacími
kanálky. Tøetí a vnìjí vrstva je u kùe.
Ta je právì na tìchto místech prùhledná,
take mohu nechat svítit své svìtlo lidem
i zvíøatùm.

MINIATURNÍ ELEZNICE
Pøipoutím, e to neumím tak efektnì
jako brazilský èerv jménem Phrixothrix.
U larvy tohoto brouka hnou na pøedním konci dvì oranová svìtélka. Kdy cítí nebezpeèí, tak zapíná vpravo i vlevo po
jedné øadì jedenácti zelenavì záøících lucernièek, take ve tmì potom vypadá jako
malý eleznièní vláèek.
Já nevypadám jako takový vláèek. Mne
si eny nedávají do vlasù, jako je tomu
v pøípadì kovaøíka, mého jihoamerického
pøíbuzného. Ti potom veèer záøí jako brilianty. Já sama neumím blikat, moje svìtlo je jenom jednobarevné, ale i tak chválím svého Stvoøitele, který mne uèinil jako
malé zázraèné dílo svých rukou. Pøipojte
se i vy k této písni Boí chvály!
A nyní mne, prosím, nechte zase letìt
 a svítit. G

VIZE V NEBESÍCH
Poté, co Vìèné spoleèenství stvoøilo andìly, slunce, mìsíc a zemi a vechna zvíøata, ptáky a ryby, a poté, co poslalo pryè
vzpurné andìly, kteøí se pak zformovali v mocného nepøítele,
svolalo setkání a øeklo:
Stvoøme tvory schopné plnì se z nás radovat. Sami se sebou jsme samozøejmì
absolutnì astní, protoe to, kdo jsme a jaký spolu máme vztah, je nevýslovnì
nádherné. Ale a dosud jsme nestvoøili nikoho, kdo by se mohl do hloubky
úèastnit jedineèných radostí dùvìrného vztahu s námi, kde si nic nenecháváme
pro sebe. Stvoøme osobní bytosti, jako jsme my, kterým budeme moci zjevit samotné hlubiny naí skvìlé pøirozenosti.
Musíme samozøejmì vzít v úvahu, co to bude vyadovat. Tyto nové bytosti musí být utvoøeny se svobodou milovat nás a v dùsledku toho proívat ivot v opravdovém spojení, nebo víc milovat sami sebe a zakouet bídu izolovanosti.
Samozøejmì se rozhodnou patnì.
Utvoøíme je tak, aby mohli vychutnávat hlubiny naí milosti. Tím vak také budou zranitelní vùèi nepøítelovu pokuení, aby chtìli víc, ne jim v jejich stavu pøed
pádem mùeme dát, a touili po milosti, která dosud nemùe být zjevena. Uvìøí
proto li, e jim odpíráme nìco dobrého, co mohou najít svým vlastním úsilím.
Jejich nevìrné rozhodnutí vak mùeme promìnit ke svým úèelùm. Poskytne
nám pøíleitost zjevit to, co by jinak zùstalo skryto  e jsme tak dobøí a e nae
láska je tak hluboká, e obìtujeme radost ze svého spoleèenství, abychom je mohli do spoleèenství pøijmout.
Synu, v pravý èas tì polu, aby ses stal jedním z nich a pøijal vinu za jejich
høích. Pak (a tady se Otcùv hlas zlomil) pøeruím nae spojení a nechám tì
proít smrt oddìlení ode mì, kterou si zasluhuje vechen høích. A uvidí, do
jakých krajností pùjdeme, abychom je pøivedli do svého spoleèenství, do jejich
srdcí bude vloena touha po tom, aby byli milováni, která je pøitáhne zpátky
k tomu, aby nás naplno milovali a z due nám dùvìøovali.
Otèe, u jen mylenka na to, co ádá, je nepopsatelnì bolestivá. Neumím
si pøedstavit, jaké to pøesnì bude, kdy neuvidím tvou tváø. Pøesto se mi tvùj plán
líbí. Poskytne mi pøíleitost dát lidem uvidìt, jak jsi úasný. Radost z toho, e tì
uvidím oslaveného, mi za to vechno stojí. Jiným zpùsobem to udìlat nelze?
Ne.
Tedy rád pùjdu.
Duchu, bude sestupovat na rùzné lidi, kteøí budou napomáhat mým cílùm,
dokud mùj Syn nezemøe jako èlovìk a nebude vzkøíen. Pak se usídlí v kadém, koho ke mnì pøitáhne, a bude naklánìt jejich srdce k tomu, aby mì milovali tak, e se pro nì poslunost stane radostí, a nikoli pouhou povinností.
Bude pro mì nesmírnì vzruující napomáhat tvým cílùm a tvoøit v nitru
vech, kteøí pøijmou tvou milostivou nabídku odputìní, touhu poznávat tì.
A budu tuto touhu rozhojòovat, dokud se nestane silnìjí ne vechny ostatní. Nedopøeji si odpoèinku, dokud nebudou ít v mé síle a nepøekonají vechny touhy najít ivot bez tebe.
Je naèase zaèít. Podívejme se, co mùeme udìlat s tímto kouskem hlíny.
Mám pøedstavu, èím by se mohl stát. G

tajemství ivota

Normální árovka
pøevádí na svìtlo
maximálnì 4% dodané
energie a u záøivky
je to maximálnì 10%.

Z knihy Umìní pøiblíit se od Larryho Crabba, vydal Návrat domù.

Z knihy Wernera Gitta a K.-H.
Vanheidena Kdyby zvíøata mohla
mluvit.
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Modrá
planeta

SENDVIÈOVÝ
PÁN

Tvùj èas je seèten,
zemì bláhová,
tvùj èas u v sobì
vìky nechová...

Co byste dìlali, kdybyste na svìtì chtìli nìco zmìnit? Uvaovali
byste o nìèem velikém a pustili
se do nejokázalejího èi nejgrandióznìjího projektu? Nebo byste vytrvale a trpìlivì postupovali
malými krùèky den po dni?

Tvùj èas je støípkem
dìjin minulých,
tvùj èas je spoután
jedním slùvkem: høích...
Má poplenìnou tváø
a do vesmíru vysílá
SOS svìtlem svým
modravým...
Tvùj èas je èasem
z lásky pøidaným,
tvùj èas u rozplývá se
jako dým...

Michael Christiano, úøedník newyorského
soudu, vstane kadý den ve ètyøi hodiny
ráno, a je venku hezky nebo oklivo, a je
svátek nebo vední den, a jde do svého
sendvièového krámku. Nene, on nevlastní
ádné lahùdkáøství, ve skuteènosti je to
jen jeho soukromá kuchyò. A v ní má potøeby na výrobu svých vyhláených sendvièù, vyhláených ovem pouze mezi tìmi,
kdo je zoufale potøebují, aby jimi utiili
hlad na celý den. A v pùl esté u objídí
nouzová útoèitì bezdomovcù v Centru a
Lafayette Street, v blízkosti newyorské
radnice. Za chvilku rozdá na dvì stì sendvièù tolika bezdomovcùm, na kolik mu zá-

èení, a kdy bylo opravdu chladno, nechal
ho, aby se schoval v jeho autì, zatímco
sám byl v práci. Ze zaèátku chtìl Michael
prostì jen udìlat malý dobrý skutek.
Ale jednoho dne ho jakýsi vnitøní hlas
podnítil, aby toho udìlal víc. A tak se toho
chladného zimního rána zeptal Johna,
jestli by nemìl chu udìlat nìco pro svou
oèistu. Tu nabídku jen tak støelil do prázdna, protoe najisto poèítal, e John odmítne. Ale John se proti vemu oèekávání zeptal: To jako e byste mì chtìl umejt?
Michael uslyel vnitøní hlas, který øíkal:
Vlo svou minci tam, kde vidí otvor. Kdy
se podíval na toho uboáka, naditého v
páchnoucích hadrech, neupraveného, vlasatého a necivilizovaného, dostal trochu
strach. Ale zároveò si uvìdomil, e stojí
pøed závaným testem svého odhodlání.
Tak Johnovi pomohl po schodech nahoru
do atny soudu, a tam se dal do díla.
Johnovo tìlo bylo samý rám a bolák 
stopy po mnohaletých útrapách a zanedbaných ranách. Kdy Michael zjistil, e
John má pravou ruku amputovanou, musel zápasit s vlastním strachem a odporem. Pomohl Johnovi s mytím, ostøíhal
mu vlasy, oholil ho a pak se spolu nasnídali. A to byl ten moment, vzpomínal
Michael, kdy jsem vìdìl, e mám poslá-

Tvùj èas má spìchem
poranìnou tváø,
tvùj èas je kladen
smrti na oltáø...
Jsi høíchu vernisá
a do vesmíru vysílá
SOS svìtlem svým
modravým...
A proto dále neváhej
a svùj èas
Bohu odevzdej,
bez nìj u
má èas krátký.
Zavolej: Nechci
sama být, jen s Tebou,
Pane, mohu ít,
vem svou zem
k sobì zpátky...
Vìra Gajdoíková
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Z ØAD ODBÌRATELÙ SENDVIÈÙ SVÉHO ÈASU ZMIZEL JEDEN MU A
MICHAEL SI NA NÌJ ÈAS OD ÈASU VZPOMNÌL. A PAK SE TEN CHLAPÍK
JEDNOHO DNE OBJEVIL, ALE BYL ÚPLNÌ ZMÌNÌNÝ, ÈISTÝ, TEPLE OBLEÈENÝ, OHOLENÝ, A PØEKVAPIL MICHAELA VLASTNÍ DÁVKOU SENDVIÈÙ.
TOMU MUI DALY MICHAELOVY DENNÍ DÁVKY ÈERSTVÉHO JÍDLA, SRDEÈNÝCH POTØESENÍ RUKOU, POHLEDÙ Z OÈÍ DO OÈÍ A PØÁNÍ ÚSPÌCHÙ
PRÁVÌ TU NADÌJI A POVZBUZENÍ, KTERÉ TAK ZOUFALE POTØEBOVAL.
soba staèí, a pak teprve nastoupí do svého zamìstnání u soudu.
Zaèalo to pøed dvaceti lety, kdy poskytl hrnek kávy a rohlík bezdomovci jménem John. Jak plynul den za dnem, pøináel Michael Johnovi sendvièe, èaj, oble-

ní, a uvìøil jsem, e tohle poslání mi umoní vykonat cokoli.
Kdy se zrodil jeho nápad se sendvièi,
zaèal Michael plnit své poslání. Nedostává
ádné veøejné sponzorské pøíspìvky. Øíká: Já nechci konat ádnou charitativní

Pablo Casals
èinnost, která by se dostala do Knihy rekordù a pøilákala sdìlovací prostøedky. Já
jen chci svým kadodenním uiteèným poèinem dìlat dobrou vìc. Nìkdy to jde
vecko z mojí kapsy, nìkdy mi nìkdo pomùe. Ale je to vìc, kterou jsem schopen
dìlat já sám. Jsou dny, kdy padá sníh,
øíká, a já se musím moc pøemáhat, abych
opustil teplou postel a pohodu své rodiny
a jel rozváet do mìsta sendvièe. A pak na
mì ten vnitøní hlas zaène doráet a já se
do toho pøece jen pustím.
A skuteènì se do toho poutí. Za posledních dvacet let nadìlal kadý den dvì
stì sendvièù. Víte, kdy ty sendvièe pøedávám, vysvìtluje Michael, nikdy je jen
tak nevyloím na stùl, aby si je kadý nìjak popadl. Já se pøitom kadému podivám do oèí, potøesu si s nim rukou a popøeju mu dobrý a nadìjný den. Kadý
z tìch lidí je pro mì stejnì dùleitý.
Nedívám se na nì jako na bezdomovce,
ale prostì jako na lidi, kteøí potøebují jídlo,
povzbuzující úsmìv a nìjaký ten pozitivní
lidský kontakt.
Jednou se objevil starosta Koch a nabídl se, e se mnou bude dìlat okruh. Nepozval si na to ádné sdìlovací prostøedky,
dìlali jsme to jen my dva, øíká Michael.
Ale spoleèná práce se starostou nezaujímá v Michaelových vzpomínkách tak význaèné místo jako jiná spoleèná práce.
Z øad odbìratelù sendvièù svého èasu
zmizel jeden mu a Michael si na nìj èas
od èasu vzpomnìl. Doufal e se ten èlovìk
dostal nìkam, kde se mu daøí lépe. A pak
se ten chlapík jednoho dne objevil, ale byl
úplnì zmìnìný, èistý, teple obleèený,
oholený, a pøekvapil Michaela vlastní dávkou sendvièù na rozdávání. Tomu mui
daly Michaelovy denní dávky èerstvého
jídla, srdeèných potøesení rukou, pohledù
z oèí do oèí a pøání úspìchù právì tu nadìji a povzbuzení, které tak zoufale potøeboval. To, e ho nìkdo dennì vnímal jako
osobnost, a ne jako kategorii, to tomu èlovìku od základù zmìnilo ivot.
Ti dva si v té chvíli nemuseli nic vysvìtlovat. Oba mui spolu bok po boku
mlèky pracovali a rozdìlovali sendvièe. Na
newyorských ulicích to byl den jako kadý
jiný, ale byl to také den, který znamenal
o nìco víc nadìje. G
Pøíbìh zpracovala Meladee McCartyová. Z knihy Slepièí polévka pro dui (4. porce), kterou vydalo nakladatelství Columbus roku 2000.

DVOJÈATA SI POVÍDAJÍ...
Nedávno mi jeden pøítel vyprávìl pøíbìh o dvojèatech, která si
spolu v matèinì lùnì povídají. Sestra øíkala bratrovi: Doufám,
e po narození je nìjaký ivot. Její bratr ráznì odporoval: Ale
kdepak, tohle je vechno, co existuje. Je to sice tmavé místo,
ale je tu útulno a my tu nemáme nic jiného na práci ne se dret pupeèní òùry.
Dìvèátko trvalo na svém: Musí existovat nìco jiného, prostor, kde je svìtlo a kde
se dá volnì pohybovat. Pøesto vak nedokázala svého bratra-dvojèe pøesvìdèit.
Po chvíli mlèení øekla sestra váhavì: Chtìla
bych ti jetì nìco øíci a bojím se, e tomu ani nebude vìøit, ale myslím, e existuje matka. Teï u
se její bratøíèek rozèílil: Matka! vykøikl. O èem
to mluví? Nikdy jsem ádnou matku nevidìl, a ty
taky ne. Kdo ti ten nápad nasadil do hlavy? Jak u
jsem ti øíkal, tohle místo je vechno, co existuje.
Proè poøád chce nìco víc? A vùbec, není to tu
tak patné. Máme vechno, co potøebujeme,
tak buïme spokojení.
Sestra byla bratrovou odpovìdí úplnì zdrcena a chvíli se neodváila nic namítnout.
Nedokázala se vak odpoutat od svých mylenek, a jeliko tu nebyl nikdo jiný, s kým by mohla hovoøit, ne její bratr, nakonec promluvila: Necítí sem tam takový tlak?
Je dost nepøíjemný a obèas i bolestivý. Ano, odpovìdìl. A co je na tom
zvlátního? No, øekla sestra. Já myslím, e ten tlak je tu proto, aby nás pøipravil pro jiné místo, mnohem krásnìjí ne tohle, kde spatøíme tváøí
v tváø svoji matku. Necítí, jak je to vzruující?
Bratr na to nereagoval. Mìl u plné zuby sestøina hloupého tlachání a cítil,
e bude nejlepí si jí prostì nevímat a doufat, e mu dá pokoj.
Tento pøíbìh nám mùe pomoci, abychom uvaovali o smrti novým zpùsobem. Mùeme ít tak, jako by tento ivot byl vím, co máme, a jako by smrt
byla nesmyslná, a proto bychom o ní radìji nemìli mluvit. Anebo se mùeme
rozhodnout jinak: pøijmout, e jsme dìti Boí, a uvìøit, e smrt je sice bolestivým,
avak poehnaným pøechodem, který nás pøivede pøed tváø naeho Boha. G

k zamylení

Ochota starat se
o druhé je vìcí,
která ivotu dává
nejhlubí cíl a význam.

Z knihy Henri J.M. Nouwena Ná nejvìtí dar. Vydal Zvon.
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TEST: ÈETLI
JSTE POZORNÌ?
Milí ètenáøi, chcete-li se pøesvìdèit, co ve vás zùstalo z èetby Pramenù, máte pøíleitost!
1. Citát: Vude vìtí radosti pøedchází vìtí bolest pochází od:
a. G. B. Shawa
b. A. Augustina
c. V. Klause
d. J. A. Komenského
2. Kolik procent vekeré energie na
Zemi má svùj pùvod ve slunci?
a. 35% b. 55% c. 80% d. 99%
3. Který z tìchto prvkù je zastoupen
v brokolici a podílí se na vytváøení elektrické aktivity mozkových buòek?
a. fluor b. chlór c. bróm d. jód
4. Studie o vegetariánech doly k souhrnnému zjitìní:
a. e jejich zdravotní stav je pozoruhodnì dobrý
b. e jejich povechná náchylnost k infekcím je nadprùmìrná
c. e kvùli aflatoxinùm mívají èastìji rakovinu jater
d. e kdo nejí maso, nerozumí legraci
5. Vestranné pouití heømánku vystihuje nìmecké "alles zutraut", co znamená:
a. veho schopný
b. na vechno pùsobící
c. vechny uzdravující
d. ve vem spolehlivý
6. Aktivní uhlí, které je mimo jiné úèinné pøi sniování hladiny cholesterolu,
lze zakoupit pod obchodním názvem:
a. Stárkl b. Polkl c. Èmrkll d. Èárkll
7. Zbytnìní prostaty mùe být dùsledkem:
a. vyèerpání tìlesných zásob zinku
b. stravy chudé na tuky s nadbytkem
vlákniny
c. uívání èesneku, bazalky èi saturejky
d. nedostatku sexuálních aktivit
8. Pøi bioluminiscenci se dodaná energie pøevádí na energii svìtelnou v následujícím pomìru vùèi energii tepelné:
a. tak jako u árovky (4:96)
b. tak jako u záøivky (10:90)
c. tak jako u svìtluky (100:0)
d. tak jako u prolé svìtlice polární záøe (0:0)
9. U èesneku nebyly prokázány úèinky:
a. antibakteriální
b. antifungicidní
c. antitrombotické
d. antivampyrické
Správné odpovìdi:
1b 2d 3c 4a 5d 6d 7a 8c 9d
Luká Klíma
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ÈESNEK:
PRO OTROKY?
Èesnek je starou kulturní plodinou známou ve starovìkém Babylónì, Èínì i v antickém Øecku.
Nápisy na velké pyramidì v Gize
svìdèí o tom, e èesnek byl dáván
otrokùm, kteøí stavìli pyramidy.
Èesnek má pozoruhodné dezinfekèní úèinky. Byl s velkým úspìchem pouíván pøi obou svìtových válkách k léèení infikovaných ran. Dokázal efektivnì zastavit postup snìti. V roce 1944 byly prokázány jeho antibakteriální úèinky. Dokáe zastavit
chøipkovou epidemii, zánìty v krku, tyfus
i úplavici.
Èesnek obsahuje aloen, který má antifungicidní a antitrombotické úèinky. Èesnek lze pouít k posílení imunity, zpomalení rùstu zhoubných nádorù, pomáhá pøi
kvasinkových infekcích a stresu.
Èesnek potlaèuje tvorbu cholesterolu
v játrech, sniuje hladinu kodlivého LDL
cholesterolu. V Èínì a Japonsku se oficiálnì pouívá jako prostøedek ke sniování
krevního tlaku. Studie na myích prokázaly, e slouèenina alylpropyldisulfid zabraòuje rùstu nádorù jater. Èesnek mùe sníit potøebu inzulínu, protoe sám obsahuje
látky inzulínových vlastností.
Èesnek obsahuje antioxidanty selen a
germanium, dále velké mnoství jódu. Pouívá se jako støevní dezinfekce, proti nadýmání, podporuje trávení. Èistí plíce od
zahlenìní a uvolòuje ucpaný nos. Jeho silný zápach zpùsobují látky obsahující síru.
Vyluèují se plícemi (dechem) nebo kùí.
Zevnì plátky èesneku pøikládáme na bradavice a kuøí oka.

Doporuèená denní dávka je asi ètyøi
gramy, co odpovídá dvìma malým
stroukùm. Ovem pozor. Èesnek mùe
vyvolat migrénu v pøední èásti hlavy, luèníkový záchvat nebo zpùsobit kontaktní
dermatitidu. Èesnek se hodí k ochucování
vech slaných pokrmù, k nakládání do oleje, salátù a zálivek, k peèení, do omáèek a
polévek. V suené formì bývá souèástí koøenících smìsí.
SÓJOVÉ MASO
S ÈESNEKOVÝMI STVOLY
sójové maso, sójová omáèka shoyou,
cibule, olej, mladé èesnekové stvoly, zelená paprika, sùl
Sójové maso namoèíme do shoyou. Na
oleji osmaíme cibuli a pøidáme sójové maso, nakrájené èesnekové stvoly a papriku.
Zalijeme vodou a dusíme.
KOØENÌNÉ ROBI
500 g robi masa, 8 stroukù èesneku,
sùl, èerstvý zázvor, èervená paprika, 2 ks
cibule, mouka, olej, voda
Rozetøeme èesnek, jemnì nastrouháme
zázvor, pøidáme sùl a èervenou papriku.
Touto pastou potøeme plátky robi masa.
Popráíme ho moukou a zprudka osmahneme na oleji. Pøidáme nakrájenou cibuli,
podlijeme vodou a dusíme 20 minut.
ÈESNEKOVÁ OMÁÈKA
3 strouky èesneku, 600 ml vody, 1 pl
bujónu würzl, 3 pl maizeny, kurkuma, sùl,
1 pl oleje, citrón
Na oleji osmaíme plátky èesneku,
Pøilijeme polovinu vody, dáme koøení a
dobøe promícháme. V druhé polovinì vody rozmícháme krob a pøilijeme ho do
hrnce. Vaøíme na mírném ohni, a hmota
zhoustne. Pak dochutíme citrónovou ávou. Tato arabská omáèka se podává
s chlebovými plackami.
Kateøina Kukosová

KLUB ZDRAVÍ

BORÙVKY
Botanicky je známe pod názvem brusnice borùvka. Najdeme je
v jehliènatých lesích, kde rostou planì. (Pìstují se i kulturní
druhy pocházející ze severní Ameriky, které jsou vìtí a nároènìjí na vláhu. Jejich duina neobsahuje výrazné barvivo a je zelená, plody dozrávají v létì.)
Borùvky obsahují cenná rostlinná barviva, betakarotén, vitamín C, nìkteré z vitamínù B, pektin, tøísloviny a ovocné
kyseliny. Jejich barvivo regeneruje
oèní purpur. Proto se doporuèují pro
zlepení zraku. Tøísloviny pùsobí svíravì a staví. Mají také mírnì dezinfekèní úèinek.
Obsahují pøírodní antibakteriální
látky, které organismus chrání pøed
aludeèními potíemi a zabraòují íøení baktérií v tìle. Borùvky, stejnì
jako brusinky, nedovolí baktériím
pøilnout na stìnu moèového mìchýøe a moèové trubice. Podporují tak
léèbu zánìtù moèových cest.
V borùvkách se vyskytuje glukonin, který sniuje hladinu cukru v krvi. Suené
borùvky a borùvkové listí slouí jako podpùrné antidiabetikum. Borùvky nebo odvar z jejich listí se doporuèuje kloktat pøi zánìtech ústní dutiny.
Borùvky jsou velmi oblíbené hlavnì jako náplò do buchet, koláèù, ovocných
pohárù, koktejlù, jogurtù a kompotù. Velmi dobøe se uskladòují mraením.

COUNTRY LIFE
Milí pøátelé,
Dovolujeme si vás srdeènì pozvat na
pøednáky a kurzy, které se budou
v rámci aktivit Klubu zdraví Country
Life konat v sezónì 2003/2004 v provozovnách Country Life  v restauraci
CL Melantrichova a v obèerstvení CL
Jungmannova.
Jak jsme ji avizovali v minulém èísle Pramenù zdraví, program bude pestrý a bude se na nìm podílet øada lektorù se irokým zábìrem znalostí a
zkueností. Tìíme se na vás!
KURZ ZDRAVÉHO VAØENÍ
16. záøí
I. setkání
30. záøí
II. setkání
14. øíjna
III. setkání
4. listopa IV. setkání
CL, Melantrichova 15, Praha 1
VDY V ÚTERÝ V 18 HODIN
KURZ IVOTNÍHO STYLU

JINDØICHOHRADECKÝ AHOUR
Omáèka: 1/2 kg borùvek, 3 pl medu, 1 pl tahini, citrónová kùra, sójová smetana, 1 pl amarantové mouky
Borùvky podlijeme trochou vody, osladíme, pøidáme olej nebo tahini a vaøíme
20 minut. Zahustíme amarantovou moukou a smetanou.
Knedlíky: 2 l uvaøených jáhel, 1/2 l mouky
Vypracujeme tìsto, ze kterého vykrajujeme malé knedlíèky a vaøíme je ve vodì dokud nevyplavou. Hotové knedlíèky zalijeme borùvkovou omáèkou.

NÁKYP NA MODRO
1 l pohanky, 2 l borùvek, 1/2 l rozinek, kokos, mandle, olej
Veèer dáme pohanku do termosky a zalijeme dvojnásobným mnostvím vaøící vody. Ráno vymaeme plech olejem a moukou. Vloíme do nìj borùvky, rozinky, oøechy a navrch hotovou pohanku. Peèeme pøi 200 C 15 minut.
kuk
o

10. záøí

Úvodní setkání
(CL Melantrichova)
17. záøí
Kadý den radostnì
a novì  NEWSTART!
25. záøí
Pøírodní léèebné
prostøedky  úvod
1. øíjna Dobrá snídanì
 energie celý den,
zdraví celý ivot
8. øíjna Výiva dìtí 
od kolébky k pubertì
15. øíjna Pohyb  kadý den,
s odpoèinkem ke zdraví
23. øíjna Co se chemií kolem nás
 detoxikace organismu
29. øíjna Léèba, nebo prevence?
iv. styl tiskne spou!
5. listopa Technika spìje, tìlo
chøadne: drení tìla aj.
CL, Jungmannova 1, Praha 1
STØEDA (ÈTVRTEK) V 18,30

www.klubyzdravi.cz

Pøesnìjí informace a detailnìjí rozpis
setkání (i se jmény jednotlivých lektorù)
získáte v prodejnách Country Life (letáèky s programem) èi pøímo na prvním setkání, které je spoleèné pro oba
cykly) a které se koná 10. záøí v 18.00
hodin v restauraci Country Life, Melantrichova 15, Praha 1.
giro
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UÈÍME SE
ÍT ZDRAVÌ...
Ne kadý si uvìdomuje, jaký
prospìch pøináí uití prostých
pøírodních léèebných prostøedkù, podøízení se jednoduchým
zákonitostem zdravého ivotního stylu.
Stovky úèastníkù týdenních rekondièních
a výukových pobytù NEWSTART si to ji
vyzkoueli, mnozí se na místo èinu vìrnì vracejí. Mezi dalí spokojené hosty mùete patøit jetì letos i vy!
Pro koho je program
NEWSTART vlastnì urèen?
Program je urèen vem tìm, kteøí nechtìjí starost o své zdraví ponechávat v rukou lékaøù, tedy tìm, kteøí se cítí být za nì
sami zodpovìdni. Je urèen tìm, kdo trpí
nìjakou civilizaèní nemocí (nejvdìènìjími
pacienty bývají v tomto ohledu nemocní
s chorobami srdce a cév, s vysokou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tlakem èi pacienti s cukrovkou) a chtìjí si
vyzkouet, zda zmìna ivotního stylu a
stravy skuteènì pøináí tak rychlé zlepení
stavu, jak se mohli tøeba ji nìkde doèíst.
Pobyt je urèen tìm, kteøí pochopili, e
je lépe chorobám pøedcházet, ne je s velkými náklady léèit. A je samozøejmì urèen
i tìm, kteøí si chtìjí prostì odpoèinout,
v pøíjemném prostøedí i spoleènosti  a pøitom si tøeba jetì rozíøit své znalosti re-

ceptù zdravé výivy, pøírodních léèebných
prostøedkù èi si doplnit informace o souvislostech mezi ivotním stylem a zdravím.
Co konkrétnì nabízíme?
Nabízíme vám pohodlné ubytování (ve
dvou, tøí- a ètyølùkových pokojích; kadý
pokoj je vybaven vlastní koupelnou, WC),
výbornou èistì vegetariánskou kuchyni,
masáe od naich zkuených masérù/masérek, rehabilitaèní cvièení na páteø, kolu
vaøení a bohatý program pøednáek z oblasti zdravé výivy a zdravého ivotního
stylu. Navíc budete moci vyuívat perlièkových lázní v èásti objektu specializované
na vodoléèbu, kde je i sauna. A moná se
seznámíte s øadou lidí, se kterými budete
moci sdílet své zájmy a kteøí se stanou vaimi pøáteli èi partnery na procházkách po
okolí. Pro dìti zajiujeme po celou dobu
pobytu dopoledne a veèer (kdy probíhá
vìtina organizovaných aktivit) program.
Pobyt probíhá pod lékaøským dohledem. Na zaèátku a na konci pobytu vám
zmìøíme krevní tlak, cholesterol, glykémii
a hmotnost, abyste sami mohli nejenom
subjektivnì, podle svých pocitù, ale i objektivnì, podle výsledkù mìøení, posoudit,
k jaké zmìnì zdravotního stavu a k jak významnému zmenení rizika civilizaèních
chorob mùe bìhem nìkolika dní dojít.
Podzimní pobyt NEWSTART:
poslední letoní pøíleitost!
Chcete-li se zúèastnit posledního letoního pobytu, vyplòte a zalete níe uvedenou pøihláku (pøípadnì faxujte, mailujte,
volejte). Na podzimní termín, který se koná v oblíbeném a osvìdèeném hotelu Maxov (Josefùv Dùl) v Jizerských horách,

NEWSTART 03
zbývá jetì posledních 10-15 volných míst
(maximální kapacita je edesát hostù).
Pøíli tedy radìji neváhejte! Mùete se tìit na úèast Romana Uhrina, bývalého éfkuchaøe restaurace Country Life a autora
nìkolika vegetariánských kuchaøek  a
moná i na pìkné poèasí, které nìkdy
i tento pozdní termín doprovází.
Cena týdenního pobytu v hotelu
Maxov (zahrnuje ve výe zmínìné  kromì dopravy): 3 550,-. Dìti výrazné slevy,
do tøí let zdarma.
Dalí informace zaleme po obdrení
vaí pøihláky. Tìíme se na vás!
Za organizaèní tým
ing. Robert ika, SPZ
U 5. baterie 26, 162 00 Praha 6
tel/fax: 224-316-406
email: prameny.zdravi@countrylife.cz

P ø i h l á  k a n a v ý u k o v ý a r e k o n d i è n í p o b y t N E W S TA R T  0 3
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

RECEPTY S TOFU
Karobový pudink
500 g tofu, 1/2 l karobu, 5 pl oleje, 1 pl medu, vanilka, citron, sùl
Vechny ingredience rozmixujeme. Servírujeme do pohárù a necháme zchladit.

Jahodová zmrzlina
800 g tofu natural, 1 l sójového mléka, 1 l sladìnky (medu), 1 l
oleje, 1/4 l citrónové ávy, 400 g jahod, vanilka, sùl
Vechny ingredience rozmixujeme na hladko a necháme zmrazit.

Citrónový dresink na ovoce
Rozmixujeme: 1 ks tofu, 2 pl tahini (nebo sezamového oleje), 2 pl
sladìnky, 5 pl citrónové ávy, petka soli, voda

Tofu dort
V dortové formì upeèeme z celozrnné mouky dortový korpus 1 cm vysoký.
Okraj tìsta zvedneme do výky, aby korpus tvoøil misku. Rozmixujeme: 800 g tofu, 3 pl citrónové távy, 1/2 l oleje, 1/2 l medu, vanilku, sùl. Tento krém vlijeme do formy a zapeèeme pøi 200 C. Servírujeme vychlazené s ovocem.
o

Zeleninová polévka
Tofu nakrájíme na kostky, marinujeme 1 hodinu ve 2 pl sojové omáèky.
Marinové tofu osmahneme na oleji, zalijeme vodou a pøidáme zeleninu: mrkev,
brambory, petrel, cibuli. Ochutíme vegetou. Vaøíme 15 minut.

Koprová polévka
- osmahneme: 2 pl oleje, 1 cibuli, 2 ks mrkve, 1/2 kedlubny
- pøidáme: 2 l vody, 2 l sojového mléka natural, 1 ks nadrobeného totu, 2 èl soli
Vaøíme 10 minut. Pak pøidáme kopr a polévku zahustíme celozrnnou moukou.
Mùeme dochutit citrónovou ávou.
kuk

OTEVØENO

V

COUNTRY

LIFE

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

Zkuste zázvor
Zázvorové obklady mají iroké vyuití:
pøikládáme je na bolestivá místa pøi
kloubních obtíích èi svalových spasmech, slouí jako první pomoc pøi akutním ústøelu i blokaci obratlù.
V oblasti kostrèe pùsobí pøíznivì na
chladné dolní konèetiny, pøi zácpì,
moèových a gynekologických obtíích.
V oblasti bederní páteøe prokrvují ledviny a játra, èím pøispívají k detoxikaci a èitìní organismu. V oblasti aludku podporují zaívací systém a èinnost
slinivky. Na hrudníku je vhodné aplikovat zázvor pøi prochlazení, kali a
bronchitidì. Mezi lopatkami uvolòují
hrudní páteø, pomáhají od úzkostných
stavù, dunosti, buení srdce a píchání.
V oblasti krèní páteøe uklidòují, uvolòují bolesti v pøední èásti hlavy a zlepují spánek. Na ramenou zlepují prokrvení a pohyblivost paí.
Zázvorový obklad pøipravíme tak,
e do pùl litru teplé vody vloíme 1 èl
nastrouhaného zázvoru a necháme 10
minut vyluhovat. (Voda nesmí být
vroucí, jinak zázvor ztratí svoji úèinnost.) Do výluhu namoèíme bavlnìnou
látku, nejlépe dìtskou plínku, vydímáme ji, pøiloíme na místo aplikace a
pøikryjeme ruèníkem. Jakmile pociujeme, e obklad zchladl, namoèíme opìt látku do výluhu. Odklad necháme
pùsobit 15-20 minut. Místo aplikace
má zùstat èervené, dobøe prokrvené.
Zázvorové obklady je vhodné pouívat dennì, ne vak déle ne est týdnù.
Pozor! Zázvorové obklady nepøikládejte na místa s akutním zánìtem, pøi vysokém tlaku do oblasti hrudní a krèní a
v tìhotenství do oblasti bederní. G
Podle Páteø bez bolestí,
dr. Jana Kombercová (Olympia)

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
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TÁTA POD POSTELÍ
Kdy jsem byla malá, tatínek byl pro mne nìco jako svìtýlko
v lednièce. Malé dìti vìdí, e kadý domov má jednoho tatínka,
a nevìdí, co tatínkové ve skuteènosti dìlají, kdy se za nimi ráno zavøou dveøe.

k zamylení

OP

Mùj tatínek kadé ráno odcházel a kadý veèer, kdy se vracel, vypadal astný,
e nás zase vidí. Jedinì on byl schopen otevøít sklenici nakládaných kyselých
okurek, kdy se to nikomu jinému nepodaøilo. Byl jediný, kdo nemìl strach jít sám
do sklepa. Obèas se poøezal, kdy se holil, ale nikdo ho nenutil, aby vaøil; ani jsme
si ho pøi vaøení nedovedli pøedstavit. Kdy prelo, byl to samozøejmì on, kdo doel pro auto a nachystal ho ke vchodu, abychom nezmokli. Kdy byl nìkdo nemocný, on chodil kupovat léky.
Kladl pasti na myi, proøezával rùe u vchodu tak, aby se nikdo nemohl popíchat, kdy el domù. Kdy jsem dostala své první kolo, lapal spousty kilometrù vedle mì, dokud si nebyl jistý, e u mì mùe pustit samotnou. Bála
jsem se vech cizích tatínkù, ale svého ne. Jednou jsem mu uvaøila èaj. Byla
to jen sladká voda, ale on sedìl na idlièce, usrkával ho a øíkal, jak je ten èaj
výteèný.
Vdycky, kdy jsem si hrála s panenkami, panenka, která pøedstavovala
maminku, mìla spoustu práce. Zato nikdy jsem nevìdìla, co by mìla dìlat
panenka, která pøedstavovala tatínka. Tak jen øíkala: Tak, u musím jít do
práce, a pak jsem ji hodila pod postel.
Kdy mi bylo devìt, jednoho rána táta nevstal do práce. Odvezli ho do nemocnice a druhý den zemøel. la jsem do svého pokoje a hledala tu panenku, která vdycky pøedstavovala mého tatínka. Nala jsem ji pod postelí a poloila jsem ji do své postele.
Mùj tatínek nikdy nic nedìlal. Neumím si vysvìtlit, proè mì jeho ztráta tak
zranila. Jetì dnes nevím proè. G
Erma Bombeková

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

