OSAMÌLOST
MEZI LIDMI
... a tak vám pøejeme krásnou
dobrou noc! Èasto mìla ve zvyku veèer, vdycky kdy konèil
program, zapínat rádio, aby si
mohla poslechnout tìch pár
slov, aby mohla slyet lidský
hlas, jak jí pøeje dobrou noc.
Pøitom pracovala jako sekretáøka v mezinárodní dobroèinné organizaci. Její éf,
dobrý, ulechtilý èlovìk, zasvìtil celý svùj
ivot boji proti metlám spoleènosti.
Jezdilo za ním mnoho návtìvníkù z cizích
zemí, ale v kanceláøi mluvili jenom úøednì.
K ní jako k èlovìku nikdy nikdo nepromluvil. Nikdo se nestaral o to, kdo je, jak jako
cizinka pøila po mnoha ivotních peripe-
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tiích do enevy a co ji trápí. Její práce si
cenili, byli k ní velice laskaví, ale vlastnì zùstávala sama.
ila v jednom z tìch moderních domù,
plných spousty jednopokojových bytù, kde
zvuky od sousedù jsou slyet ze vech stran.
Z tìch sousedù, s nimi se kadodennì

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

Celá filozofie
naí doby vytváøí
v moderním èlovìku
nezávislého,
majetnického
a pomstychtivého
ducha, který ho
staví proti ostatním.
Výsledkem je zmnoení
utrpení v neshodách
a osamìlosti.
tlaèila ve výtahu, neznala nikoho a oni neznali ji. Nemìla ádné blízké pøátele. Její
byteèek byl dokonce ve stejné budovì, kde
pracovala. Ven vycházela velice zøídka,
snad jen za nìjakými spìnými nákupy.
Ne usnula, zapínala rádio:  .. a tak vám
pøejeme krásnou dobrou noc! Byl to lidský hlas, který mluvil k NÍ.
Jednoho rána vstoupil její éf do kanceláøe s podivným výrazem ve tváøi. Ode
dneka, øekl, by tady mìl být skuteèným
éfem Bùh a my vichni bychom mìli pøijmout jeho vedení a autoritu.
Setkal se toti pøedtím s anglikánským
biskupem, který projídìl enevou na cestì z Dálného východu. Dlouho spolu povídali a éf si uvìdomil, e skuteènou odpovìdí na velké lidské utrpení je jen ivoucí
víra. A jak obrovské takové utrpení mùe
být, poznal za mnoho let své práce.
Pro ivot jeho sekretáøky to znamenalo
úplný pøevrat. Její vztah s éfem se docela
zmìnil, u nebyl jen èistì pracovní, ale také lidský. éf jí otevøel svoji dui a mluvil
s ní jako s jedineèným èlovìkem. To, co øíkal, v ní vzbudilo mnoství otázek, o jakých
nikdy s nikým nemluvila. Brzo oila víra
i u ní. I ona se otevøela. Získala spousty
nových pøátel. Tehdy jsme se s touto
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mladou enou setkali i my  já a moje ena. Zjistili jsme, jak byl a do té doby její ivot neuvìøitelnì osamìlý a e by si toho
nikdo ani neviml, nebýt té návtìvy anglikánského biskupa v enevì.
Kadý lékaø ví, jak stranì je moderní
èlovìk osamìlý. Jak píe dr. Tina Kellerová: Lidé jsou stále izolovanìjí. V mé
kadodenní praxi by se takových pøípadù
nalo na stovky. Napøíklad jedna mladá ena, pro mì úplnì cizí, za mnou pøila,
abych jí zaøídil pøijetí do nemocnice. Jiný
lékaø doporuèil, aby si pokud mono co
nejdøíve dala operovat chronickou apendicitidu. Take na tom vem nebylo nic neobvyklého. Chvíli jsme spolu mluvili a tak
jsem se dozvìdìl, e ta ena je na kordy se
svou vlastní rodinou a navíc jetì opustila
svého manela pár mìsícù po svatbì, aby
mohla jít za svým milencem, který od ní
ale teï odeel. ila sama, bez pøíbuzných a
pøátel, bez práce. Neodvaovala se vrátit
do mìsta, odkud byla, ze strachu, e se opìt setká se svým manelem.
Nebo jiná, její potíe byly jen pøíznaky
duevního vyèerpání. Obìtovala svùj ivot
péèi o matku, kterou velmi milovala a která byla její jedinou pøítelkyní. Léta ily jen
jedna pro druhou. Pak ale matka zemøela.
Ta ena dlouho pracovala v obchodì svého bratra. Od té doby, co se oenil, zaèala
mít dojem, e by se mìla poohlédnout po
jiném místì. A tak u nemìla nikoho blízkého. Zùstala sama.
A kolik je tìch, které izolovala chronická nemoc nebo postiení! Nejdøív se kolem nich pøátelé shromaïují, pak je ale
zaènou zanedbávat a nakonec zùstane jediným pojítkem se svìtem jejich lékaø.
Pak jsou také tací, kteøí ijí v nemocnici
nebo nìjakém ústavu, protoe péèe o nì
byla pro jejich rodinu pøíli velkou zátìí.
Tady, v pøeplnìných pokojích, cítí, e jsou
pro sestry a lékaøe jen èísly, pøípady, kterých si vímají jedinì pøi vizitì.
Jsou takoví, kteøí mají rodinu, ale z nìjakého dùvodu si s ní nerozumìjí, odcizili

se jí, a tak jsou teï sami, vedou osamocený ivot a jediného pøítele mají ve svém
kocourovi.
Rodina vám tøeba øekne, e matka mùe dávat vinu jen sobì, e se s ní vdycky
tìko vycházelo, e byla vdycky nespoleèenská, pøecitlivìlá a chladná. Kdy se jich
podrobnìji vyptáte na dìtství, lépe porozumíte jejich dùvodùm.
Dìti jsou citlivé, nìkdy a pronikavì.
Pøeètìte si, co na toto téma napsal Weatherhead. Posmìky dítì jen uvrhnou do
zoufalé samoty, píe. Výsmìch bratrù,
sester nebo èasto i rodièù ho pøimìje stáhnout se do sebe. Jedna z mých pacientek,
která zadrhávala v øeèi, bývala kvùli své uèitelce po celý rok vystavena posmìchu
celé tøídy. Jaký byl výsledek, si mùete domyslet. Jiný klient mi øekl: Od té doby, co
v dìtství mùj nejlepí kamarád vyzradil tajemství, které jsem mu svìøil, u nikomu
nemùu vìøit.
Jistá uèitelka chtìla po svých ácích,
aby napsali o svém otci. Zjistila, e se
mnozí z nich hluboce trápí  jejich otcové
jim pøipadali chladní a uzavøení. Cítili, e
táta je zavalen starostmi, jejich tajemství
se dítì marnì pokouí porozumìt. Lámali
si hlavu, jak by mohli svým otcùm pomoci. Ti by nepochybnì prohlásili toté, co
mi u øeklo mnoho lidí: Nikdy o svých
problémech doma nemluvím, abych rodinu zbyteènì nerozruoval. Takoví lidé nevidí, e jejich problémy cítí kadý èlen rodiny a e by vichni byli mnohem ménì
nervózní, kdyby je mohli nést spolu s ním.
Otcové dìlají z rodiny cvièitì k osamìlosti.
Nejèastìji dítì do citové izolace vrhá
konflikt mezi rodièi, hádky a násilí, jich je
svìdkem a které ho dìsí. Nìkteøí se zprvu
pokoueli dìlat mezi rodièi prostøedníka
a odnesli to. Teï se radìji zamknou v pokoji, kdy domácí bouøe propukne.
Mnohé takové dìti mi daly pøeèíst své
vzpomínky na dìtství, které sepsaly, aby
ulehèily svému srdci. Ké by si rozhádaní
rodièe mohli pøeèíst ty pronikavé øádky!
Moná by se jim otevøely oèi a oni by koneènì zaèali vnímat, jaké
utrpení zasévají na celý
ivot do due svého
dítìte.
Nebylo by správné si
myslet, e pocity osamìlosti pøepadají jen
nervózní nebo uzavøené jedince. To by znamenalo povaovat tyto
pocity jen za obèasný
osobní problém  a pøitom jsou veobecnì
rozíøené a jsou výsledkem ducha prostupujícího dnení dobu.
Døíve èlovìka ovládala jeho spoleèenská
tøída: rodina, nerozluèi-

pøíbìzích, a není schopna jim porozumìt
zevnitø, neodhalí neproniknutelná zákoutí
jejich due. Se svými nadøízenými nebo kolegy musí vdycky mluvit o práci. Není èas
na dùvìrnosti nebo svìøování. Ve víru
plodné spoleèenské kariéry se cítí sama.
Nebo je tu politik, zahlcený arvátkami
veøejného ivota. Vypadá jako vùdce, ale
nároèné poadavky jeho povolání ho zcela izolovaly od rodiny. Stal se pro ni cizincem. Jeho politiètí nepøátelé jsou pro nìj
jen síly, proti nim bojuje. Jeho vlastní
spolubojovníci jsou jen pìáci na politické
achovnici. Je vyuíván, cenìn i poráen,
ale nikdo se nezajímá o nìj samotného,
o úzkost, která v nìm hlodá.
Osamocenost moderního èlovìka tedy
není jen znakem ivotních poraencù, lidí
pøecitlivìlých nebo neurotických, ale projevuje se také u vùdcù, u elity.
Tak dlouho jsme hlásali upøímnost
v osobním pøesvìdèení, e se teï vìtina
nìèemu oddaných lidí drí dál od hluèícího
davu a nenachází spoleèenství, ke kterému
by se mohli bezvýhradnì pøipojit. Vdycky
se najde nìjaká doktrinální nebo praktická
záleitost, pod kterou by se nemohli upøímnì podepsat. Odpuzují je vechna masová
hnutí a ve, co by mohlo zavánìt propagandou, a nechávají je v rukou povrchnìjích lidí. V tom spoèívá velká rozluka mezi
elitou a lidem.
A je tolik dalích lidí, zmítaných mylenkovými souboji rozpoutanými v moderním svìtì, kterým se nikdy nepodaøí nìkde
zakoøenit, kteøí tak øíkající proplouvají mezi dvìma církvemi nebo mezi ateismem a
vírou, pøípadnì pøecházejí postupnì z jedné skupiny do druhé, vdy se zápalem, ale
neschopni plnì se odevzdat.
Taková je tedy osamìlost, kterou lékaø
ve své ordinaci odhaluje kadý den. Jeho
sluba je spíe individuální, plná jednotlivých vztahù. Nepracuje se spoleèností jako
s takovou. Musí ovem nést své poselství
se zøetelem ke tragické situaci svìta. Jak
kadý den vstupuje do tolika rodin rozervaných sváry, zaèíná chápat, proè je nemoné, aby mezi národy a spoleèenskými
tøídami zavládl mír. Vidí, e lidská osamìlost souvisí se strachem. Lidé se bojí jeden
druhého, bojí se, e je ivot zdrtí, mají
strach z nepochopení. Doktor ví, e strach
je univerzální a pøirozený pocit, i kdy se
ho kadý snaí skrýt. Ne dítì dostane rozum, stejnì jako zvíøe se bojí zvukù, ticha,
noci, vìtru, bouøky, zkrátka veho kromì
matky a rodiny, píe dr. Forel a dodává:
A u jde o proslulý tøídní boj, stávky,
boje za vyí mzdu èi svìtové, místní nebo
koloniální války, ten nejhlubí motiv zùstává stejný  èlovìk se snaí posílit své bezpeèí, utiit svou úzkost.
Take zatímco strach posiluje osamìlost
a konflikty, osamìlost a konflikty posilují
strach. Abychom uzdravili svìt, musíme
dát èlovìku odpovìï na jeho strach a zachovat mezi lidmi smysl pro spoleèenství.

Lékaø také vyslechne rùzná tajemství ze
spoleèenského ivota. Setkává se s vudypøítomnou soutìivostí, která pøes vekerou dobrou vùli obrací proti sobì lidi, kteøí
by mìli spolupracovat. Ví, jak podezíravost mùe otrávit ivot v kanceláøi: kdy je
nìkdo zadobøe se éfem, rozèiluje to jeho
kolegy a to zasévá sváry a nerovnost.
Chápe øevnivost, která rozdìluje pøedstavitele soupeøících firem stejnì jako dva dìlníky z tée továrny, dva umìlce èi uèence.
Velkou èást svého úsilí vìnuji pokusùm
usmíøit manelské partnery, ale musím pøiznat, e je to velmi obtíný a vyèerpávající
úkol. Nejtragiètìjí ze veho jsou ty nesèetné páry, které sice mají upøímnì dobrou
vùli a silnou touhu znovu nastolit jednotu,
leè nikdy toho nedosáhnou. Jejich dobøe
mylená slova a èiny ústí v opaèný úèinek,
jako by tu pùsobil nìjaký ïábelský osud.
Èasto mi oba partneøi plnì dùvìøují a já
jsem schopen s kadým z nich proít skuteèné duchovní spoleèenství. Pøesto zùstávají jeden pro druhého cizinci, neschopni
se jeden druhému otevøít nebo porozumìt
a hoøce zklamáni, e necítí pochopení.
Tehdy cítím, e existují mocné negativní síly, vyvìrající z ducha naí doby,
které jdou mimo jednotlivce a blokují ty nejupøímnìjí snahy znovu
vyvolat pocit jednoty. Tlak veøejného mínìní vude pùsobí ve prospìch rozdìlení, soutìení, opozice. V rodinných konfliktech èasto
cítím, e jsem sám, kdo jde proti
tomuto vemocnému proudu.
Navíc pøíbuzní a pøátelé pøilévají olej do ohnì. Naeptávají kadému
z partnerù do ucha: Kdybych byla
na tvém místì, opustila bych ho u
dávno. Takové chování bych u svého manela nikdy netolerovala.
Tvoje trpìlivost nahrávala zlu a
bránila tomu, co je správné!
Tak si uvìdomíme, e úsilí jednotlivce nemùe staèit, pokud ho
nepodpoøí radikální reforma v postojích lidí. Celá filozofie naí doby
vytváøí v moderním èlovìku nezávislého, majetnického a pomstychtivého ducha, který ho staví proti ostatním. Pøedpokládá se, e ho
to povede ke tìstí. Výsledkem je zmnoení utrpení v neshodách a osamìlosti.
Dr. Dubois z Bernu napsal, e úkolem
lékaøe není nic meního ne úplná zmìna
postoje pacienta. Èlovìk nemusí být lékaøem, aby si uvìdomil, e celý svìt je nemocný a e uzdravení závisí na takovéto
zásadní promìnì naich postojù. G

vztahy a komunikace

telnost manelského svazku a tradicí vynucená synovská èi dceøiná úcta, tìsné vztahy panující v dílnì øemeslníka, homogenita ivnostenských cechù, soudrnost obyvatel mìsta a zvlátì pak spoleèenství víry
a morálních, duchovních a spoleèenských
idejí nesených církví  to vechno tvoøilo
rámec ivota jednotlivce. Netvrdím, e lidé
snad byli nìjak lepí, e tøeba mui byli vìrnìjí svým enám, protoe jim veøejné mínìní nedovolilo se rozvést! Soustava idejí
vak poutala èlovìka ke spoleènosti, jejím
byl èlenem. Dnes je oproti tomu ztracen
v anonymitì velkomìsta a rozmìrných
podnikù. Zmítají jím ty nejrozpornìjí ideologie, oslòuje ho popularizovaná vìda,
která mu pøináí víc iluzí ne znalostí. Je
mu umonìno provádìt ty nejodvánìjí
intelektuální experimenty  vytváøet si
vlastní ivotní filozofii. Postrádá nezbytné
kulturní prostøedky. Je obìtí zmatku, jaký
svìt ve své historii dosud nepoznal, a pøipadá si osamìlý. Mluvte s ním o rodinì, a
on zaène o otøepaných tradicích. Mluvte
s ním o rodné zemi, a dozvíte se o vykoøisování lidu.
Jsou oviální a spoleèentí lidé, kteøí
dovedou pøitáhnout druhé a donekoneèna
s nimi rozprávìt, a pøitom jim dìlá velké
potíe mluvit svobodnì o tom, co je pro nì
skuteènì dùleité  v tom jsou jako ti nejuzavøenìjí jedinci.
Nebo tøeba taková uèitelka, pro kterou
je její tøída jen anonymní a nepøátelskou
skupinou. Nemùe najít osobní vztahy tam
ani mezi svými kolegy, kteøí si pøíli potrpí
na svou nezávislost. Ráda by alespoò v samotì svého pokojíku pracovala, psala, ale
zjiuje, e ji paralyzuje nepopsatelný nepokoj, vnitøní trýzeò.
Nebo tu je mladá ena, která plnila dùleité spoleèenské povinnosti v zahranièí.
Teï pøijela navtívit svou starou matku.
V hloubi srdce k sobì navzájem chovají silný cit, ale nedokáou jej projevit. Obì mi
povídají o své touze prolomit ledy, chovat
se, jak jim srdce velí, a o svém zoufalství
z toho, e jim to stále nejde. Emancipace
otevøela dívce dveøe do intelektuálního svìta, kterému její matka nedokáe porozumìt. Její vnitøní obohacení ji vak nedokáe utìit v duevním osamìní, do kterého
ji emancipace uvrhla.
Nebo univerzitní profesor, jeho díla
jsou pro okolní svìt autoritou, ale on za
svou impozantní intelektuální kariérou
skrývá zoufalou touhu po pøátelství a spojenectví, které nenachází u své eny, dìtí
ani kolegù.
Nebo sociální pracovnice, která si své
povolání vybrala, protoe se chtìla dávat
druhým. Její práce se vude cení, je pøetíená nejrùznìjími èinnostmi. Po pár letech ji vak zaplaví pocit zklamání. Práce jí
pøipadá pøíli povrchní, pøebíhá od jednoho pøípadu k druhému a ani nemá èas
nìkoho skuteènì poznat. Musí se s lidmi
setkávat zvenèí, pátrat v jejich ivotních

Z knihy Osamìlost mezi lidmi
výcarského lékaøe a spisovatele
Paula Tourniera. Vydalo nakladatelství Návrat domù, k zakoupení
i v prodejnì Country Life v Melantrichovì 15, Praha 1.
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 V roce 1979 drel Skoldstam 16
pacientù s revmatickou artritidou 7-10
dní na pùstu s pitím ovocných a zeleninových áv, po kterém následovalo 9
týdnù laktovegetariánské stravy. U tøetiny pacientù dolo bìhem pùstu ke
zlepení, u vech ke zhorení, kdy byly do stravy opìt zahrnuty mléèné produkty (Scan J Rheumatol 8:249,1979).
 V roce 1980 hlásil Hicklin klinické
zlepení pøi eliminaèní dietì u 24 ze 72
revmatických pacientù, u kterých zjistil
citlivost na urèité potraviny. U 14 pacientù na obilniny, u 4 na mléko, u 8
na oøechy, u 4 na hovìzí maso, u 7 na
sýr, u 5 na vejce a po jednom pøípadu
citlivosti na kuøecí a rybí maso, brambory, játra (Clin Allergy 10:463, 1980).
 V roce 1980 podal Stroud zprávu
o 44 pacientech s revmatickou artritidou, u nich nejprve zcela eliminoval
vystavení potravinám i chemikáliím,
naèe je vystavil vlivu rùzných potravin.
Zjistil, e nejvìtí problémy zpùsobovala penice, kukuøice a hovìzí maso
(Clin Res 28:791A,1980).
 V roce 1981 popsal Parke pøípad
osmatøicetileté matky s jedenáct let trvající progresivní revmatickou artritidou. Tato ena se zotavila a získala
zpìt plnou pohyblivost tím, e ze stravy
zcela vylouèila mléèné výrobky. Poté
byla hospitalizována a bìhem tøí dnù
vystavena konzumaci skoro 1,5 kilogramu sýra a 3,5 l mléka. Bìhem 24
hodin dolo k významnému zhorení
artritidy (BMJ 282:2027, 1981).
 V roce 1981 zjistil Lucas, e strava
zcela bez obsahu tuku pøinesla úplnou
remisi u esti pacientù s revmatickou
artritidou. Bìhem 24-72 hodin konzumování jídel s vysokým obsahem tuku,
napø. kuøecího èi hovìzího masa, sýrù,
svìtlicového èi kokosového oleje, byl úèinek ztracen. Autoøi dospìli k závìru,
e ... tuky v mnoství, které je bìnou
souèástí stravy, zpùsobují zánìtlivé
zmìny kloubù patrné u revmatické artritidy. (Clin Res 29:754, 1981).
 V roce 1982 studoval Sundqvist
vliv postního reimu (s podáváním laktovegetariánské stravy a tøí litrù ovocných a zeleninových áv dennì) na
støevní propustnost u 5 pacientù s revmatickou artritidou. Støevní propustnost se bìhem postu sníila, ale opìt se
zvýila pøi následující laktovegetariánské dietì (mléèné produkty a zelenina).
Podobnì se zmenily a poté opìt zvìtily i projevy nemoci. Autoøi uzavírají:
Výsledky naznaèují, e, na rozdíl od
laktovegetariánské stravy, pùst dokáe
u pacientù s revmatickou artritidou
zlepit prùbìh nemoci a sníit jak støevní, tak mimostøevní propustnost.
(Scand J Rheumatol 11:33, 1982).
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VÝIVA
A ARTRITIDA
Léèení artritidy stravou se stalo
moderním ji ve dvacátých letech tohoto století. Mnohé studie v posledních dvaceti letech ukázaly, e zdravá strava, tedy
strava velmi nepodobná bìné
stravì naeho prùmìrného obèana, mùe být pro mnoho lidí velmi úèinným prostøedkem k léèení zánìtlivé artritidy.
Jeden zubaø mi napsal: V dubnu 1994
jsem se s vámi krátce setkal na jednom semináøi. Ptal jsem se vás tenkrát na svého
ètyøletého syna trpícího juvenilní revmatickou artritidou. Bryan bral dennì 35 mg
prednisonu (silný steroid) a 1200 mg
Advilu. Mìl takové bolesti, e proplakal celé dny i noci. Bìhem jednoho roku ztratil
na váze a nevyrostl ani o centimetr. Jeho
sedimentace byla pøes 40 (hodnota sedimentace udává míru vánosti zánìtu, mìla
by být pod 5). Podnìty, které jste mi toho
dne poskytnul, mne vedly k tomu, e jsem
z jeho stravy odstranil vekeré produkty ivoèiného pùvodu  a také rafinované
uhlohydráty. Za pùl roku nemusel Bryan
brát u ádné léky. Nemìl ádné bolesti,
nabýval na váze a opìt rostl. Jeho poslední sedimentace byla 1. Je to neuvìøitelné!
A tak váné mùe toto onemocnìní
být. U miliónù lidí jsou vak pøíznaky artritidy mírnìjí.
Jistý Marvin Burk stìí dokázal vstát ze
idle. Pak se belhal napøíè místností, ne
se jeho klouby dostateènì uvolnily, aby
mohl chodit. Ruce mìl tak ztuhlé, e nemohl pouívat to, co potøeboval, a vìci mu
èasto padaly z rukou. Øekl si, e v pìtaedesáti by èlovìk nemìl být tak nemohoucí,
a rozhodl se, e udìlá cokoliv, aby se mu
vedlo lépe. Pøed 8 lety zmìnil svou stravu.
Úèinek byl okamitý a dramatický. Dnes
vyskoèí ze idle, chodí bez jakékoliv ztuhlosti èi bolesti a ruce mu slouí bez potíí.

NEJBÌNÌJÍ ONEMOCNÌNÍ
Nemoci svalù a kostí patøí mezi nejbìnìjí onemocnìní. Trpí jimi vechny vìkové kategorie, jejich výskyt se vak zvyuje s
pøibývajícím vìkem. Výzkumy uvádìjí, e
napø. v USA trpí artritidou, s pøíznaky jako jsou otoky, omezený rozsah pohybu a
bolesti, asi 33% dospìlých. Pøiblinì polovina vech lidí starích pìtaedesáti let uvádí, e trpí artritidou. Oblastmi, které jsou
nejèastìji postieny, jsou íje, oblast køíe,
kyèle a ramena.
Artritida znamená zánìt kloubu  nic
více, nic ménì. Skuteènost, e nìkdo trpí

artritidou, nic neøíká o její pøíèinì anebo
vhodném léèení. K zánìtu kloubù mùe
dojít v dùsledku poranìní, napø. od vymknutého kotníku. Tomu se øíká traumatická artritida. Do kloubù se mùe dostat zánìt prostøednictvím baktérií  výsledkem je
tzv. hnisavá artritida. Krystalky kyseliny
moèové se mohou hromadit v kloubech a
zpùsobovat tak druh artritidy, kterému se
øíká dna. Pøíèiny vech tìchto tøí druhù artritidy jsou známy a jakmile dojde k odstranìní pøíèiny nemoci, klouby se vyléèí.
Nanetìstí vak vìtina forem artritidy nemá podle lékaøù ádnou známou pøíèinu. A a ji to tito lékaøi uznají nebo ne,
ani moderní terapie léky nenabízí ádné
vyléèení tìchto forem artritidy.

DEGENERATIVNÍ A ZÁNÌTLIVÁ
Artritidy, u nich je pøíèina neznámá,
mùeme rozdìlit do dvou velkých kategorií: na degenerativní a zánìtlivou artritidu.
Degenerativní artritidu nejèastìji reprezentuje stav zvaný osteoartritida. To je nejbìnìjí forma artritidy vyskytující se u lidí ijících na Západì  nachází se na rentgenových snímcích asi 70% lidí starích pìtaedesáti let. Tato nemoc je vak pomìrnì
vzácná v afrických a asijských zemích, kde
lidé, chtìjí-li pøeít, musí èasto vykonávat
tìkou tìlesnou práci (Br J Rheumatol
24:321,1985). Øíká se, e osteoartritida
je zpùsobována opotøebením kloubù, proè
je tedy ménì bìná mezi tìce fyzicky pracujícími obyvateli rozvojových zemí? Proè
jsou s pøibývajícím vìkem stále více zdeformované ruce mnohých západních en
(vykonávajících celý ivot jen lehkou práci)?
Zánìtlivé formy artritidy zahrnují juvenilní revmatickou artritidu, revmatickou
artritidu, lupénkovou artritidu, lupus a ankylózní spondylitidu. Tyto agresivní choroby postihují o nìco ménì ne 5% lidí ijících dnes v USA. To, e tato zánìtlivá onemocnìní klasifikujeme pod rùznými
jmény, nepøináí vak pacientùm ádný
prospìch  nevede to toti k lepímu pochopení pøíèiny zánìtu ani k úspìnému
léèení nemoci.
Lidé s diagnózou degenerativní artritidy
(osteoartritidy) mají  kromì dlouhodobého pokození  ve svých kloubech zánìt.
Tento zánìt mùe být zmìnou stravy zastaven a mùe tak dojít ke zmenení otokù,
bolesti a ztuhlosti. Co se vak u obou forem artritidy nezmìní, to je trvalé postiení deformacemi, ztuhlostí a bolestivostí,
které je dùsledkem mnoha let nemoci.
Abychom mohli porozumìt, jak lze pomoci vìtinì lidí trpících artritidou, soustøedím se nyní na agresivnìjí, zánìtlivé
formy artritidy.

NADÌJE PRO TRPÍCÍ
ARTRITIDOU
Artritida není genetickým onemocnìním ani není nevyhnutelnou souèástí procesu stárnutí. Tato kloubní postiení mají

pøíèiny, které leí v naem okolí, v naem
ivotním prostøedí  a do nejtìsnìjího
kontaktu s okolím pøicházíme prostøednictvím stravy. Nìkteøí vìdci se domnívají, e
revmatická artritida byla pøed rokem 1800
neznámou nemocí (Arthritis Rheum 34:
248,1991). Je dobøe zdokumentováno, e
tyto formy artritidy se vyskytovaly jenom
vzácnì (èi se vùbec nevyskytovaly) u zemìdìlských populací v Asii a Africe (Chung
Hua Nei Ko Tsa Chih 34:79, 1995;
Arthritis Rheum 34:248, 1991). Jetì
v roce 1957, tedy v dobì, kdy Afrièané
jedli stravu zaloenou hlavnì na obilovinách a zeleninì, se v Africe nepodaøilo objevit ani jeden pøípad revmatické artritidy.
Tyto kdysi neznámé nemoci kloubù se
nyní i zde stávají bìnìjími  jak se lidé
stìhují do bohatích zemí anebo do velkých mìst ve své domovinì a souèasnì se
vzdávají i své tradièní stravy zaloené na obilovinách a zeleninì, kterou nahrazují
stravou zaloenou na konzumaci masa,
mléka a mléèných výrobkù a rafinovaných
potravin (J Rheumatol 19:2,1992;Ann
Rheum Dis 49:400,1991). I kdy byla tedy napø. lupus v Africe pøed rokem 1960
neznámou nemocí, dnení Afro-Amerièané jsou skupinou mající nejvìtí výskyt lupus v USA (J Am Med Womens Assoc
1998;53(1):9-12).
Mechanismy, kterými nezdravá strava
pùsobí zánìtlivou formu artritidy, jsou sloité a málo jim rozumíme, víme vak, e
zahrnují ná støevní a imunitní systém.

ZVÝENÁ STØEVNÍ
PROPUSTNOST
Støevo tvoøí úèinnou bariéru, která oddìluje obsah støev od vnitøního prostøedí
tìla. Jen tenká vrstva brání jedince pøed
ohromným mnostvími antigenù (cizích
bílkovin) ze stravy a pùvodu mikrobiálního.
Støevní sliznice pohlcuje a tráví iviny, pøièem se vìtí a sloité molekuly mìní na
molekuly malé a jednoduché. Za normálního stavu mohou støevní stìnou projít jenom malé molekuly, zatímco velké, které
mohou pùsobit jako antigeny a vyvolávat imunitní reakci, mají jen omezenou monost stìnou projít. Infekce a toxiny mohou
vytváøet v této støevní bariéøe urèité proluky a umonit tak velkým molekulám dostat
se do krve. Ukázalo se, e pacienti se zánìtlivou artritidou mají i zánìt støevního
traktu, jeho dùsledkem je zvýená støevní
propustnost (Baillieres Clin Rheumatol
10:147,1996).
Nejvìtí mnoství lymfatické tkánì v tìle je spojeno se støevy. Lymfatická tkáò
brání tìlo pøed antigeny, kterým se podaøí
projít støevní bariérou. Nezdravá strava 
s pøíli vysokým obsahem tuku, cholesterolu a ivoèiných bílkovin  vak nanetìstí sniuje schopnost lymfatické tkánì
nièit invazivní antigeny, které projdou
støevní stìnou.

Je známo, e pùst sniuje støevní propustnost. To mùe být jeden z dùvodù,
proè se ukázalo, e pùst mùe velmi významnì prospìt pacientùm trpícími revmatickou artritidou (Scand J Rheumatol
1982;11(1):33-38). Kdy se po skonèení
postu pacienti vrátí ke stravì obsahující
mléèné produkty, støevo se opìt stane propustnìjím a artritida se vrátí. Nezdravá
strava obsahující mléèné produkty a dalí
produkty ivoèiného pùvodu zpùsobuje
zánìt stìny støev a tak zvyuje prùchod
dietních (ze stravy pocházejících) i bakteriálních antigenù (Br J Rheumatol 33:638,
1994). Bylo zjitìno, e veganská strava
(tedy strava, která neobsahuje ádné produkty ivoèiného pùvodù) mìní fekální
mikrobiální flóru u pacientù s revmatickou
artritidou  a tyto zmìny ve fekální flóøe
jsou spojovány se zlepením stavu onemocnìní artritidou (Br J Rheumatol
36:64, 1997).
Kromì toho, e strava musí být prosta
vekerých produktù ivoèiného pùvodu,
mìla by  chceme-li dosáhnout maximálního úèinku  obsahovat i velmi málo tuku.
Tuk ze stravy má toxický úèinek na støeva
pokusných zvíøat, zpùsobuje pokození,
které zvyuje propustnost støev a do tìla
tak mùe vniknout více antigenù (Pediatr
Res 33:543,1993). Kdy byla mladá zvíøata krmena stravou obsahující velká
mnoství cholesterolu, rovnì to zvyovalo
propustnost jejich støev (J Pediatr
Gastroenterol Nutr 9:98,1989; Pediatr
Res 21:347,1987). Ty veganské diety,
které pacientùm s artritidou nedokázaly
pomoci, obsahovaly velká mnoství rostlinných olejù, o kterých je známo, e pokozují støevní integritu.
Nebezpeèným paradoxem je ten fakt,
e léky bìnì uívané pøi léèení artritidy
pùsobí toxicky na støevní bariéru. Vechny
bìnì pouívané nesteroidní protizánìtlivé
léky (jako je Advil, Motrin, Naprosyn atd.)
pokraèování na dalí stránce

 V roce 1983 studoval Lithell (na
metabolické jednotce) 20 pacientù
s artritidou a rùznými koními problémy. Dva týdny modifikovaného postu
(s vegetariánskými vývary a nápoji) byly následovány 3 týdny èistì veganské
stravy (zcela bez produktù ivoèiného
pùvodu). Bìhem postu se bolesti kloubù u øady pacientù sníily, rovnì u nìkterých druhù koních nemocí dolo
ke zlepení. Na veganské stravì se
u vìtiny pacientù pøíznaky nemoci
vrátily, s výjimkou nìkterých pacientù
s lupenkou, u kterých dolo ke zlepení. Veganská strava obsahovala znaèné
mnoství tuku (42%.) (Acta Derm
Venereol 63:397, 1983).
 V roce 1984 popsal Kroker 43 pacientù ze tøí zdravotnických støedisek,
kteøí se podrobili jednotýdenním postu, bìhem nìj pouze pili vodu. Bylo
zaznamenáno výrazné zlepení stavu.
Z 31 hodnocených pacientù byla u pìtadvaceti dobrá a výborná reakce na
léèení, u esti byly výsledky slabé. Nejslabí výsledky byly u pacientù, u kterých byla artritida ji v pokroèilém stadiu. (Clin Ecol 2:137, 1984).
 V roce 1985 vylouèil Ratner vekeré mléèné výrobky ze stravy pacientù s revmatickou artritidou. U 7 z 15
dolo k remisi, kdy byli pøevedeni na
tuto mléka prostou stravu (Isr J Med
Sci 21:532, 1985).
 V roce 1986 popsal Panush úèinky mléka na dvaapadesátiletou bìloku, která ji 11 let trpìla akutním onemocnìním se zhoreními spojovanými
s konzumací masa, mléka a fazolí. Po
pùstu (tøídenním) se ranní ztuhlost ani
oteklé klouby nedostavovaly. Kdy jí
bylo podáno kravské mléko (v kapsli),
vekeré bolesti, otoky a ztuhlost se vrátily (Arthritis Rheum 29:220, 1986).
 V roce 1986 publikoval Darlington výsledky estitýdenní studie na 48
pacientech. U jedenaètyøiceti pacientù
urèil potraviny zpùsobující pøíznaky
nemoci. Jídla z obilovin, jako z kukuøice a penice, vyvolala pøíznaky u více
ne 50% pacientù (Lancet 1:236,
1986).
 V roce 1986 provedl Hanglow
srovnávací studii, ve které se zamìøil
na sledování schopnosti kravského
mléka, vajeèné bílkoviny a sójového
mléka vyvolat u pokusných zvíøat pøíznaky onemocnìní artritidou. Nejvìtí
výskyt významných pokození kloubù
vyvolal dvanáctitýdenní reim krmení
kravským mlékem. Vajeèná bílkovina
vyvolávala pøíznaky artritidy ménì, pøi
podávání sójového mléka pak nebyl
zjitìn ádný negativní úèinek (Int.
Arch Allergy Appl Immunol 80:192,
1986).
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 V roce 1987 podal Wojtulewski
zprávu o 41 pacientech s revmatickou
artritidou, kteøí byli po 4 týdny léèeni
eliminaèní dietou. U 23 dolo ke zlepení. (Food allergy and intolerance.
London: Bailliere Tindall 723, 1987).
 V roce 1988 drel Beri 14 pacientù s revmatickou artritidou na stravì
bez lutìnin, obilovin, mléka a nevegetariánských zdrojù bílkovin. U deseti
dolo k významnému klinickému zlepení (Ann Rheum Dis 47:69, 1988).
 V roce 1988 nechal Hafstrom
svých 14 pacientù týden postit se pouze o vodì. U vech ètrnácti pacientù
dolo ke zkrácení trvání ranní ztuhlosti, ke sníení poètu oteklých kloubù a
ke zmenení jejich velikosti. Nebyly zaznamenány ádné nepøíznivé úèinky
postu  kromì pøechodných pocitù slabosti. Autoøi uvedli, e povaují pùst za
jednu z moností, jak dosáhnout rychlého zlepení u revmatické artritidy
(Arthritis Rheum 31:585, 1988).
 V roce 1991 podrobil KjeldsenKragh 27 pacientù mírnému postu (na
vegetariánských vývarech), který byl
následován veganskou dietou a poté
lakto-ovo-vegetariánskou stravou. Sledování objektivních i subjektivních parametrù prokázalo významné zlepení
jejich stavu (Lancet 2:899, 1991).
Dvouleté sledování ukázalo, e vichni
pacienti, kteøí pozitivnì reagovali na
zmìnu stravy (ale pouze polovina tìch,
kteøí na zmìnu stravy nereagovali), jetì dodrovali stravovací reim. Ukázalo se tedy, e pacienti s revmatickou
artritidou mají ze zmìny stravy prospìch a e zlepení lze udret po dobu
dvou let (Clin Rheumatol 13:475,
1994). Pacienti, kteøí pøestali reim dodrovat (kvùli zhorení svého stavu),
tak uèinili hlavnì v období, kdy byla
strava rozíøena na laktovegetariánskou a byly do ní tedy zahrnuty i mléèné výrobky (Lancet 338:1209, 1991).
 V roce 1991 hlásil Darlington, e
ze sta pacientù, jejich strava byla v uplynulé dekádì pozmìnìna, jedné tøetinì se stále daøilo dobøe. Tito pacienti
zvládali svùj stav pouze dietou bez podávání jakýchkoliv lékù  a to a sedm
let po zahájení dietní léèby. Zjistil, e
vìtina pacientù reagovala negativnì
na obiloviny a mléèné výrobky (Lancet
338:1209, 1991).
 V roce 1991 nechal Skoldstam
svých 15 pacientù postit se 7-10 dnù.
Témìø u vech dolo k pozoruhodnému zlepení jejich stavu. Den poté, co
se vrátili ke své normální stravì, pocítili mnozí pacienti návrat bolesti a
ztuhlosti; vekerý prospìný úèinek byl
ztracen bìhem jednoho týdne (Rheum
Dis Clin North Am 17:363, 1991).
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dokonèení z pøedchozí stránky
 kromì aspirinu a nabumetonu (Relafenu)
 jsou spojovány se zvyováním støevní
propustnosti u èlovìka. Jsou-li tyto léky
podávány dlouhodobì, mùe to po jejich
vysazení trvat i mìsíce, ne se stav støevní
bariéry opìt zlepí (Baillieres Clin
Rheumatol 10:165,1996).

CIZÍ BÍLKOVINA V TÌLE
Skrz propustné støevo procházejí cizí
bílkoviny dietního a bakteriálního pùvodu
do krevního øeèitì. Tyto bílkoviny tìlo
klasifikuje jako cizí, jako kodlivé  stejnì
tak, jako rozpoznává jako cizí i bílkoviny
pocházející z virù, parazitù a baktérií. Poté
vytváøí proti tìmto vetøelcùm protilátky.
Zvýené hladiny protilátek na støevní baktérie a na nìkteré potraviny byly nalezeny
u rùzných druhù zánìtlivé artritidy
(Rheumatol Int 1997; 17(1):11-16; Clin
Chim Acta 203:153, 1991).

KOMPLEXY ANTIGENÙ
A PROTILÁTEK
Propustné støevo mùe mít za následek tvorbu velkých komplexù tvoøených
z protilátek a cizích bílkovin (antigenù)
v krvi (Curr Opin Rheumatol 10:58,
1998; Ann Prog Clin Imunol 4:63,
1980). Zdravé tìlo disponuje mechanismy, které snadno tyto velké komplexy
z krve odstraní. U nìkterých lidí vak tyto
komplexy pøeívají  protoe se tvoøí pøíli
rychle na to, aby je tìlo dokázalo zcela odstranit a/nebo proto, e eliminaèní mechanismy nejsou ve stavu nápor zvládnout.
Pøetrvávající komplexy jsou poté filtrovány
nejmeními kapilárami v tìle (které se nacházejí v kloubech, pokoce a ledvinách).
V tìchto kapilárách zpùsobují tyto komplexy zánìtlivou reakci (podobnì jako tøíska zadøená pod kùí).

MOLEKULÁRNÍ MIMIKRY
Dalí charakteristikou cizích bílkovin je,
e mohou zpùsobit tvorbu protilátek, které

nejsou pouze specifické proti této bílkovinì, ale vcházejí do interakce i s podobnými lidskými bílkovinami. Tomuto mechanismu se øíká molekulární mimikry. Tìlo
napadá samo sebe  o následných nemocech se hovoøí jako o autoimunitních onemocnìních. Revmatická artritida, lupus,
lupénková artritida, ankylózní spondylitida
a dalí zánìtlivé formy artritidy patøí mezi
autoimunitní onemocnìní.
Molekulární mimikry byly u revmatické
artritidy identifikovány s kravským mlékem. Jedna analýza ukázala, e rezidua aminokyselin 141-157 kravského albuminu
byla v podstatì totoná s aminokyselinami
nalezenými v lidském kolagenu v kloubech
(Clin Chem Acta 203:153, 1991).
Protilátky syntetizované k útoku proti cizím bílkovinám kravského mléka tedy nakonec napadly kloubní tkáò  v dùsledku
sdílené øady aminokyselin mezi chrupavkou a mléènými bílkovinami (které má protilátka napadnout).

OBRANNÝ SYSTÉM
Zdravá strava umoòuje, aby obranný
systém pracoval na plný výkon  odstraòoval antigeny, které vniknou do systému,
a imunitní komplexy z krve. Je známo, e
sloky naí bìné stravy tyto funkce pokozují. Rostlinné oleje, vèetnì mastných
kyselin omega-3 a omega-6, velmi silnì
potlaèují reakci imunitního systému. Této
vlastnosti olejù (napøíklad rybího tuku nebo
pupalkového oleje) se pouívá k potlaèení
bolestivosti a zánìtu pøi artritidì, ale  jako
u uívání øady jiných lékù  nemusí být výsledný efekt pro pacienta právì nejlepí.
Potlaèení aktivity imunitního systému brání úèinnému odstraòování vetøelcù  cizích
bílkovin. Pøi pokusech se zvíøaty se ukázalo, e nízkotuèné diety u nich zpomalovaly
rozvoj autoimunitních onemocnìní (Ann
Rheum Dis 48:765,1989).
Zdravá strava rovnì dodává antioxidanty a dalí fytochemikálie, které udrují
klouby silné a brání jejich pokození (Am J

Clin Nutr 53 (1 Suppl): 362S, 1991).
Studie na zvíøatech ukázaly, e bìnì konzumované potraviny (které jsou souèástí
naí bohaté tuèné stravy) nedokáí poskytnout dostatek antioxidantù potøebných ke
znièení volných radikálù, které se vytváøejí
v kloubních tkáních (J Orthop Res 8: 731,
1990).

JDE O VECHNO, CO JÍTE

civilizaèní nemoci

Dùleitost stravy je tak velká, e dùraz
na ni kladený nemùe být pøehnaný.
Správná strava udruje støevní bariéru silnou a imunitní systém ve stavu pohotovosti. Mezi vhodné potraviny patøí celé
kroby, zelenina a ovoce. Vedle toho, e
strava musí být prosta produktù ivoèiného pùvodu, musí obsahovat i málo tuku
veho druhu  jak rostlinných olejù (dokonce i olivového, kukuøièného, svìtlicového a lnìného oleje), tak ivoèiných tukù. Kdy dojdeme k jednotlivým podezøelým potravinám, zdá se, e mléèné výrobky jsou skupinou, která pùsobí nejvìtí
problémy, nejbìnìjí a nejvánìjí reakce.
Mnohé zprávy uvádìjí, e obiloviny, napø.
kukuøice a penice, mohou rovnì zhorovat symptomy nemoci. Zdá se, e problémy mùe zpùsobovat prakticky jakákoliv
potravina, málo lidí vak reaguje alergicky
na zeleninu.
Moje zkuenost a výzkum, který zde uvádím, mne vedly k tomu, e jsem po uplynulých dvaadvacet let pøedpisoval stravu zaloenou na krobech (obilovinách,
bramborách) s pøídavkem ovoce a zeleniny
(tedy nízkotuènou stravu zcela bez produktù ivoèiného pùvodu). Nedojde-li bìhem
ètrnácti dnù na takovéto stravì k ádnému
zlepení, doporuèuji, aby byly ze stravy vylouèeny penice a kukuøice. Posledním krokem je sledování eliminaèní
diety, která je zaloena na potravinách, u nich je nejnií pravdìpodobnost, e budou zpùsobovat potíe,
jako napø. na rýi natural, s pøídavkem necitrusového ovoce a zelené a
luté zeleniny. Vekeré potraviny musí být velmi dobøe uvaøeny. Jediným
nápojem je voda. Dojde-li ke zlepení
stavu (obvykle bìhem jednoho a
dvou týdnù), zaøazují se do stravy zpìt
dalí potraviny, a to po jedné, pøièem se vyèkává, zda nedojde k záporné reakci.
Uívání nesteroidních protizánìtlivých lékù by mìlo být zcela pøerueno (je-li to nezbytné, mohou být nahrazeny aspirinem nebo nabumetonem  Relafen). Dávky dalích lékù
jsou postupnì sniovány a/nebo vysazovány (jak se stav zlepuje).

K PROSPÌCHU CELÉMU TÌLU
Není to ádná náhoda, e strava, která
prospívá kloubùm, udruje ve zdraví i zbytek tìla. Diana z Walnut Creeku mi vloni

Jetì v roce 1957,
tedy v dobì,
kdy Afrièané jedli
stravu zaloenou
hlavnì na obilovinách
a zeleninì, se v Africe
nepodaøilo objevit
ani jeden pøípad
revmatické artritidy.
napsala: A do doby pøed pìti lety jsem
ila ivotem, který se nedal nazvat jinak
ne mizérie. Vechno se obracelo proti
mnì. Na konci roku 1991 byla u mnì diagnostikována spinální stenóza a degenerativní artritida. Byla jsem prohláena za invalidu a musela jsem opustit své zamìstnání novináøky. Moje terapeutka mi dala
skvìlý dárek  navrhnula, abych zkusila vá
program. Nejdøíve jsem její návrhy odmítala. Byla jsem pøesvìdèená, e stejnì jím
velmi dobøe: jenom mléèné výrobky, nìjaké ryby a bílé maso. Jenom! Moje terapeutka mne nijak nepøemlouvala, jen moudøe vyèkávala, abych si to mohla nechat
rozleet v hlavì. To trvalo asi dva roky.
Pak se o vaem programu znovu zmínila.
Øekla jsem jí, e nevìøím, e by to fungovalo, ale souhlasila jsem, e na dva mìsíce
to zkusím. Po vìtinu svého ivota jsem trpìla znaènou nadváhou, asi o padesát kilo
 a noení vech tìch zbyteèných kilogramù znamenalo velké opotøebení mých
kloubù. To bylo pøede dvìma roky...
Samozøejmì dolo k tomu, co jste
pøedvídal: zbavila jsem se svých úporných
migrén, klouby mi pøestaly otékat, mohla
jsem bez problémù spát, pøestala jsem mít
jakékoliv trávicí problémy a zaèala jsem
ztrácet na váze. Jak asi víte, bylo to mnohem snazí, ne jsem si myslela. Ne jsem
zaèala s vaím programem, hubla jsem velmi pomalu. Po zahájení programu byla
ztráta na váze znaèná. Asi po esti mìsících to zaèali lidé komentovat. Øíkali mi takové vìci jako vypadáte o deset let mladí nebo nejèastìji vypadáte výbornì, jak
to dìláte? U neberu protizánìtlivé léky
a léky proti bolesti, které jsem uívala, ne
jsem zaèala s vaím programem. Kolena a
køí u mne také nebolí. No, a zjistila jsem,
e nikdo nechce vìøit, e by to mohlo být
tak jednoduché  jenom dbát na správnou
stravu a cvièit. Kadý by chtìl nìjakou magickou pilulku, nìjaký zázraèný lék! G

Z materiálù dr. J. McDougalla, øeditele støediska zdravého ivotního stylu pøi St. Helena Hospital
v Kalifornii.

NEWSTART
Letní rekondièní
a výukový pobyt
Blií informace
tel. (02) 2431-6406
 V roce 1992 podal Sheignalet
zprávu o 46 dospìlých s revmatickou
artritidou, kteøí ze stravy vylouèili mléèné výrobky a obiloviny. 36 pacientù
(78%) reagovalo pozitivnì  u sedmnácti dolo k jasnému zlepení a u devatenácti k úplné remisi choroby po dobu roku a pìti let. Osm z tìchto devatenácti pacientù pøestalo brát vekeré
léky bez toho, e by dolo k jakékoliv
recidivì. Pozitivní zmìny se objevily
pøed koncem tøetího mìsíce u dvaatøiceti pacientù (Lancet 339:68, 1992).
 V roce 1992 prokázal van de Laar
prospìné uèinky hypoalergenní, umìlé stravy na esti pacientech s revmatickou artritidou. Placebem kontrolované
pokusy prokázaly u ètyø pacientù nesnáenlivost urèitých potravin. U dvou
pacientù ukázala biopsie kloubù specifické (IgE) protilátky na urèité potraviny (Ann Rheum Dis 51:303, 1992).
 V roce 1992 publikoval Shigemasa
zprávu o estnáctileté dívce s lupus,
která (bez svolení lékaøe) pøela na èistì vegetariánskou stravu (zcela bez potravin ivoèiného pùvodu) a pøestala
brát steroidy. Titry protilátek (ukazatel
akutnosti stavu) se vrátily na normální
hodnoty a její ledvinové onemocnìní se
zlepilo (Lancet 339:1177, 1992).
 V roce 1995 ukázal Kavanaghi, e
elementární dieta (hypoalergenní umìlá strava bez bílkovin, sestávájící z esenciálních aminokyselin, glukózy, stopových prvkù a vitamínù), podávaná 24
pacientùm s revmatickou artritidou,
pøinesla zlepení stavu a zmenení pøíznakù artritidy. Opìtné zavedení normálního jídla pøineslo návrat symptomù (Br J Rheumatol 34:270, 1995).
 V roce 1998 testoval Nenonen úèinky nevaøené veganské stravy bohaté
na laktobacily u revmatických pacientù
rozdìlených do dietní a kontrolní skupiny. První skupina zaznamenala bìhem intervence subjektivní úlevu od
pøíznakù artritidy. Návrat ke stravì obsahující potraviny ivoèiného pùvodu
pøinesl zhorení symptomù. Výsledky
ukázaly, e nevaøená veganská strava
bohatá na laktobacily zmenuje subjektivní pøíznaky revmatické artritidy (Br J
Rheumatol 37:274, 1998).

PRAMENY ZDRAVÍ / 7

SLADKÝ BOJ

PROTI OBEZITÌ
S cukrem je ve ponìkud jinak,
ne se u nás od nepamìti øíkalo a
ne si dodnes vìtina lidí myslí.

mýty a omyly

Teprve v moderní dobì zaèali lidé získávat
cukr z cukrové tøtiny nebo z cukrové øepy.
Cukr, to jsou pouze molekuly sacharózy.
Sacharóza je disacharid a skládá se ze
dvou spojených jetì jednoduích molekul monosacharidù glukózy a fruktózy.
Cukr tedy neobsahuje ádné látky nezbytné pro ná organismus. Neobsahuje bílkoviny (aminokyseliny) ani vitaminy, minerální látky, nepostradatelné mastné kyseliny èi vlákninu. Cukr je pouze zdrojem
energie. Mohli bychom jej tedy z naí stravy klidnì vylouèit a nemuseli bychom ho
nièím nahradit.
Podívejme se, jaký názor na kodlivé
pùsobení cukru na lidské zdraví mají odborníci v zahranièí. Jako podklad pro své
referování jsem si vybral èlánek, jeho autoøi uvaují o tom, co by se mohlo udìlat
pro to, aby se spotøeba cukru sníila. Je to
tedy vlastnì èlánek jakýchsi, zjednoduenì
øeèeno, nepøátel cukru (J Am Diet Assoc,
Vol. 92, r. 1990, str. 708-713).
Hned v úvodu autoøi uvádìjí, e existuje veobecná shoda odborníkù na výivu
v tom, e cukr nepùsobí ádné závané
nemoci, konkrétnì zejména nepùsobí nemoci srdce a cév, diabetes, luèníkové kameny. Tento závìr dokumentují citováním
pìti reprezentativních textù, které toto
prokazují. Kromì stanoviska FASEB je
zde i stanovisko Národní rady výzkumu,
odbor pro stravu a výzkumu Národní
akademie vìd USA a zpráva zvlátní komise ustavené na prozkoumání role cukru ve výivì. Dále autoøi poznamenávají, e kdy se obyvatelùm øíká, e mají sniovat spotøebu
cukru, tak to je zaloeno hlavnì na
vztahu mezi vysokou spotøebou
cukru a vznikem zubního kazu (to je
spoleèné stanovisko Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva zemìdìlství v USA a stanovisko hlavního lékaøe Spojených státù). Tyto
závìry se naprosto shodují se stanovisky amerických (a také západoevropských) odborníkù na otázku
cukru zdùvodnìnými v desítkách
a stovkách èlánkù.
V mnoha desítkách etøení se
srovnával zdravotní stav lidí v závislosti na tom, jakou mají spotøebu cukru.
Pokud tato etøení byla konána v jediném
mìstì èi oblasti, èili pokud prùmìrné sloení stravy nebylo pøíli odliné, tak se
vesmìs neprokázal ádný vliv cukru na vý-
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skyt hlavních civilizaèních chorob. S rùstem spotøeby cukru úmrtnost na ádnou
civilizaèní chorobu nevzrùstá. V tomto
smyslu se cukr jevil jako neutrální, nebyl
ani dobrý ani patný. (Jinak ovem nesèetná etøení naprosto jasnì a výraznì
prokázala, e s rùstem spotøeby cukru
vzrùstá výskyt zubního kazu.) Neznám ani
ádnou sérii pokusù se zvíøaty, která by
prokázala, e cukr sám o sobì zpùsobuje
nemoci srdce a cév èi rakovinu.
Pøed mnoha lety jsem si myslel, e jeden takový pokus byl uskuteènìn. Autoøi
tohoto pokusu tvrdili, e cukr zpùsobil sklerózu cév u pokusných zvíøat. Vyvolali toti
tuto sklerózu stravou, v ní byly ivoèiné
bílkoviny a cukr. Z hlediska dneních poznatkù je ovem jejich tvrzení, e pøíèinou
byl cukr, neudritelné  a oni by je jistì ji
ani nevyslovili. Od té doby se ji v nesèetnì pokusech pozorovalo, e náhrada rostlinných bílkovin bílkovinami ivoèinými
zpùsobí zvýení hladiny cholesterolu v krvi
a sklerózu cév. Èili ivoèiné bílkoviny samy o sobì v mnoha a mnoha pokusech
zpùsobily sklerózu cév. V dotyèném pokusu je tedy nutno sklerotický úèinek tøeba
plnì pøipsat ivoèiným bílkovinám. Jen
cukr a jen rostlinné bílkoviny, tedy jen rostlinná strava, to je právì ten typ potravy,
který vdy, ve vech pokusech, zajistil stav,
kdy ke skleróze cév nedocházelo.
Postavíme-li vedle sebe údaje ze vech
zemí svìta, tak dostaneme jasný obraz
o úèincích cukru. Rozdíly ve spotøebì cukru v jednotlivých zemích jsou obrovské.
Nejvyí spotøeba cukru je ji po mnoho
desetiletí v Latinské Americe, v Kolumbii,
na Kubì, v Mexiku, atd. V tìchto zemích
byl pøitom a do té doby, ne zde dolo
k vzestupu spotøeby ivoèiných potravin,
pouze minimální výskyt hlavních civilizaèních chorob a vìtiny typù rakoviny.

V mých knihách Lidstvo pøed rozhodnutím a Jak si zachráníte ivot a zdraví
podrobnì popisuji napøíklad etøení provedené v Cali v Kolumbii. Tam se ukázalo, e bohatí a chudí mìli ve stravì stejné
mnoství cukru. Bohatí vak mìli podstatnì více ivoèiných potravin, které si chudí z finanèních dùvodù nemohli dovolit.
Bohatí byli oproti nejchudím 100x èastìji postihováni infarktem myokardu. Ten
byl u nejchudích s vysokou spotøebou
cukru a se zanedbatelnou spotøebou ivoèiných potravin prakticky neznámý.
Jestlie si tuto skuteènost objektivnì
a bez pøedsudkù zhodnotíme, tak nemùeme ani ve snu vìøit, e cukr pøispívá
k skleróze cév, ke koronární nemoci srdeèní, k infarktu myokardu (a zcela obdobnì je tomu, pokud jde o dalí hlavní civilizaèní choroby). Ti, kteøí jedli dvakrát více
cukru, ne je prùmìr u nás, a souèasnì
jedli zanedbatelnì ivoèiných potravin,
mìli 100x mení úmrtnost na infarkt myokardu, ne je u nás. Podle této skuteènosti bychom dokonce mohli (mylnì) tvrdit, e cukr má úèinek ochranný. (Analýzou jiných údajù bychom vak snadno prokázali, e cukr ochranný úèinek nemá.)
Vechny èlánky, které se v rozporu se
skuteèností snaí tvrdit a prokázat, e cukr
pøispívá k civilizaèním nemocem, vechny
tyto èlánky pøedkládají takové soubory údajù, kde souèasnì s cukrem se spotøebovávají sloky stravy, které jsou prokazatelnì kodlivé, které prokazatelnì vedou ke
vzniku rùzných nemocí.
Pøední ameriètí experti na diabetes (cukrovku) opakovanì potvrzují, e cukr není
pøíèinou vzniku diabetu. V zemích s nejvyí spotøebou cukru na svìtì, v Latinské
Americe, byl diabetes velmi vzácný, mnohem ménì èastý ne v Evropì a v USA,
kde je spotøeba cukru pouze polovièní.

Nelze tedy ani vylouèit, e cukr má jakýsi
ochranný úèinek proti vzniku diabetu.
Víme ji, e cukr významnì pøispívá
k zubnímu kazu a nepøináí do tìla ádnou
nezbytnou látku. Proè se zde tedy snaím
vysvìtlit, e cukr k jiným váným chorobám nepøispívá?
Je mnoho lidí, kteøí jsou schopni pøijmout a dodrovat pouze jediné opatøení
týkající se zmìny stravy. Kdy vem doporuèíme sníit spotøebu ivoèiných potravin na pouhou desetinu souèasné výe,
a kdy to tito lidé uskuteèní, tak tím zabráníme ètyøiceti procentùm pøedèasných
úmrtí. Pøedstavme si vak, e tým lidem
lékaø øekne, e mohou jíst, co chtìjí, pouze musí ze své stravy vyøadit cukr a sladkosti. Nezachrání tím nikoho. Jinými slovy, mylné pøehnané odsuzování cukru
mùe nepøímo podstatnì pøispìt k zvyování nemocnosti a úmrtnosti.
Od nepamìti lidé ochucovali jídlo dvìma hlavními zpùsoby. Buïto bylo jídlo
tuèné anebo slané. (Proto se také v jazyce
ustálilo spojení nemastné neslané, jako
oznaèení jídla, které je nechutné.) Teprve
v novìjí dobì se objevil tøetí zpùsob ochucování jídla, slazení, které bylo v plné míøe umonìno a prùmyslovou produkcí
cukru.
S tukem, s matìním, jsou spojeny
v první øadì ivoèiné potraviny. Pouze ty
samy (tedy to mastné v naí stravì) jsou
pøíèinou více ne 40% vech úmrtí. Sùl
v naí stravì, èili ta druhá chuová sloka,
slané, je pøíèinou asi 10% vech úmrtí.
A potom je tøetí monost, sladké. Cukr sice pokozuje ná chrup, ale nepøispívá
k ádné ivot ohroující dùleité nemoci.
Pokud se chceme stravovat skuteènì
zdravì, tak v naí stravì by nemìlo být ani
mastné, ani slané, ani sladké. Kdo to vak
dokáe? Pokud ji poèítáme s tím, e alespoò jeden z tìchto prohøekù proti ideální zdravé výivì se v naí stravì projeví,
pak by jím v kadém pøípadì mìlo být
sladké jídlo. Nahradíme-li tento pomìrnì
nevinný prohøeek jídlem slaným, budeme
mít na svìdomí 10% vech úmrtí. Nahradíme-li jej jídlem tuèným, budeme mít na
svìdomí jistì podstatnì více ne 40%
vech úmrtí.
Pøehnané odsuzování cukru je proto
nepøímo jednou z hlavních pøíèin naeho
patného zdravotního stavu.
Nikomu cukr nedoporuèuji. Kadý by
vak mìl vìdìt, e cukr pùsobí jen nepatrné pokození zdraví, bìné alternativy
k cukru pùsobí naopak pokození zdraví
mnohem vìtí. Lze dokonce øíci, e nae
prùmìrná strava je tak nezdravá, e zvyujeme-li podíl cukru v naí stravì (pøidáváme malé zlo a ubíráme zla velká), tak se
stává ménì nezdravou.
V celostátním etøení provádìném po
celých USA byly od 30 770 osob získány

V celostátním etøení
provádìném v USA
u 30 770 osob
se ukázalo, e lidé,
kteøí mìli ve stravì
hodnì cukru, váili
v prùmìru ménì
ne lidé s vysokou
spotøebou cukru.
údaje o sloení jejich stravy a o jejich váze. Ukázalo se, e lidé, kteøí mìli ve stravì hodnì cukru (a to jak pokud jde o spotøebu cukru v pøepoètu na kilogram tìlesné váhy, tak pokud jde o podíl cukru na
celkové energii stravy), váili v prùmìru
ménì ne lidé s malou spotøebou cukru.
Jinými slovy, lidé s malou spotøebou cukru byli v prùmìru tlustí ne lidé s vysokou
spotøebou cukru. (J Am Diet Assoc, Vol.
92, r. 1992, str. 708-713)
Èím více jíme cukru, tím více se v naí
stravì sniuje podíl vitaminù, minerálù
atd. Protoe existuje veobecné pøesvìdèení, e bychom ve stravì mìli mít co nejvíce vitaminù a minerálù, tak se tímto zpùsobem zdùvodòuje kodlivý úèinek cukru.
Mnohem dùleitìjí skuteèností ale je, e
èím více jíme cukru, tím více sniujeme
pøíjem nejkodlivìjích sloek stravy 
cholesterolu, saturovaných tukù, polynesaturovaných tukù, kuchyòské soli, èili sodíku atd. atd. V tomto smyslu je cukr vlastnì prospìnou slokou naí stravy.
Rùzné zákusky a pamlsky obsahují vìtinou buï hodnì tuku (a tedy málo cukru)
anebo jsou to sladkosti, èili obsahují hodnì cukru (a málo tuku). Byla uskuteènìna
konkrétní etøení, která ukázala, e pokud
pokusné osoby jedly zákusky s velkým
mnostvím tuku, tak pozøely více energie,
ne bylo tøeba k jejich nasycení, a bìhem
celého dne byl jejich pøíjem energie vyí.
Kdy pokusné osoby jedly zákusky s velkým mnostvím cukru, tak k pocitu nasycení jim staèilo pozøít mení mnoství
energie a bìhem celého dne tedy pøijaly
mení mnoství energie. Chceme-li zabránit obezitì, cukr se tedy jeví jako vhodná
náhraka tuku. G

Z knihy Tomáe Husáka Stop nemocem. Knihu lze zakoupit v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. Vydalo nakladatelství
Pragma, Praha 1, Vìzeòská 3 (na
této adrese je mono objednat zaslání knihy na dobírku).

Doba mezi tìhotenstvími
a dìtská rizika
Následují-li jednotlivá tìhotenství po sobì v intervalu 18-23 mìsícù, výsledkem
je nií zdravotní riziko pro novorozenì.
Výzkumníci oznaèili toto rozpìtí za
optimální, nesoucí s sebou mení riziko
nízké porodní váhy a pøedèasného porodu ne kratí anebo delí intervaly.
Velká studie na 173 205 dìtech ze
státu Utah ukázala, e dìti poèaté ménì
ne est mìsícù po narození sourozence
mìli o 40% vyí riziko nízké porodní
váhy a pøedèasného porodu. Dìti poèaté více ne deset let po pøedchozím sourozenci pak mìly dvojnásobné riziko
nízké porodní váhy a témìø dvojnásobné riziko pøedèasného porodu.
Dr. Klebanoff z National Institute of
Child Health and Human Development
v Bethesdì podotýká, e eny, které nekojí, mohou mít ovulaci ji 27 dní po
porodu, zatímco ménì ne polovina
en, které kojí, má ovulaci do esti mìsícù po porodu.
To, jak se ena chová, má velký význam pro interval mezi jednotlivými tìhotenstvími, uvedl dr. Klebanoff.
The New England Journal of
Medicine 1999;340:589-594, 643-644

Víno lepí piva, destilátù
Mui, kteøí konzumují alkohol, mají celkovì vyí riziko onemocnìní rakovinou
plic. Ti z nich, kteøí pijí víno, mají vak
o trochu nií riziko vzniku rakoviny
ne pijáci piva nebo destilátù.
Dr. Eva Prescottová s kolegy z Kodaòské fakultní nemocnice zkoumala
data ze tøí dánských studií, které probìhly mezi léty 1964 a 1992 a které zahrnovaly více ne 28 000 dospìlých lidí.
Pití piva zvyovalo riziko rakoviny
plic o 9-36%, pití destilátù znamenalo
zvýení rizika o 21-46%. Ti, kteøí pili 113 sklenic vína týdnì mìli o 22% nií
riziko rakoviny plic v porovnání s konzumenty jiných druhù alkoholu. Ti mui, kteøí pili více ne 13 sklenic vína
týdnì mìli o 56% nií riziko ne konzumenti jiných druhù alkoholu.
American Journal of Epidemiology
1999;149:463-470

A ije celé zrno!
Studie, která zkoumala 38 740 en ve
vìku 55 a 69 let (z amerického státu
Iowa), zjistila, e celková úmrtnost i výskyt rakoviny, kardiovaskulárních onemocnìní a vech nemocí dohromady
u tìchto en klesaly se zvyujícím se pøíjmem celozrnných obilovin.
Am J Public Health 1999
Mar;89(3):322-9
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DÙSLEDNÝ
PRÙKOPNÍK
Stálým ètenáøùm Pramenù zdraví jistì není neznámé jméno
John A. McDougall. Od tohoto
amerického lékaøe, prùkopníka
na poli zdravotní prevence, jsme
v posledních nìkolika letech
publikovali ji øadu èlánkù.

cesty ke zdraví

Jak dr. McDougall sám v jedné své knize
uvádí, u zrodu jeho programu stálo jeho
vlastní onemocnìní. Jeho rodièe jedli stravu, kterou v 50. letech konzumovala vìtina Amerièanù. Ke snídani dostával vajíèka s párkem nebo se salámem, do koly
ke svaèinì sendviè se sýrem, unkou a majonézou. K veèeøi se podávalo peèené hovìzí maso, hamburgery, vepøové øízky nebo grilovaná kuøata s bramborami, jako
dezert konzervovaná zelenina nebo ovoce. Ke kadé veèeøi dostaly dìti sklenici
mléka. Ji ve vìku esti let cítil malý John,
e jeho organismus se proti tomuto zpùsobu stravování brání  èasto ho bolel aludek a trpìl chronickou zácpou.
Po ukonèení støední koly pokraèoval
John dále ve studiu. Jednoho rána se probudil slabý a dezorientovaný. Trvalo celý
den, ne jeho spoluáci koneènì zavolali
sanitku, která ho odvezla do nemocnice.
Zde provedli mozkový angiogram a zjistili
ucpání cévy v pravé èásti mozku, co zpùsobilo ochrnutí levé poloviny tìla  diagnóza mozkové mrtvice. Mìsíce trpìlivé rehabilitace trvalo, ne se u Johna obnovila
pohyblivost (dr. McDougall dodnes na jednu nohu mírnì napadá). Dlouhý pobyt
v nemocnici významnou mìrou pøispìl
k jeho rozhodnutí studovat medicínu.
Po promoci se John McDougall
s manelkou Mary pøestìhoval na
Havajské ostrovy, kde zaèal pracoval jako sekundární lékaø na chirurgickém oddìlení jedné místní nemocnice. Ji bìhem studií John
pozoroval, e klasická, kolní medicína je v mnoha pøípadech bezmocná. (Pøiblinì 85% lidí dnes
pøichází k lékaøi s nìjakým chronickým onemocnìním  jako je napø.
obezita, srdeèní onemocnìní, vysoký krevní tlak, rakovina, cukrovka
nebo mozková mrtvice , které klasická medicína neumí vyléèit.) Po
roce stráveném na chirurgii John
svou atestaci pøeruil; ve zpùsobu
léèení, jeho byl v nemocnici dennì
svìdkem, nespatøoval ádný smysl.
Nìkolik dní byl nezamìstnán, poté
zjistil, e jedna plantá cukrové tøtiny hledá praktického lékaøe, a toto místo pøijal.
Pøestìhovali se s manelkou do vesnice

10 / PRAMENY ZDRAVÍ

Honokaa, vzdálené více ne 65 kilometrù
od jediného mìsta na ostrovì. Zde ili
v naprosté izolaci. Dr. McDougall se musel starat o vekeré lékaøské potøeby tamních obyvatel  od rození dìtí a po provádìní jednoduích chirurgických zákrokù. Velice depresivnì na nìj pùsobilo, e
mnozí pacienti po srdeèním infarktu,
mozkové mrtvici anebo pøi cukrovce i
pøes pravidelné uívání lékù rychle umírali. Vzhledem k tomu, e vìtina místních
obyvatel byla velmi chudá a lékaøská péèe
byla proto pro nì zdarma, mìl John dennì èekárnu plnou vesnièanù. Lidí, kteøí si
pochopitelnì pøáli dostat na své neduhy
nìjaký lék  nejlépe s okamitým úèinkem.
Rozhodujícím momentem v ivotì
Johna McDougalla se stal podzim roku
1973. Tehdy se seznámil s farmáøem
Buzzem Hughesem, který s ním rád diskutoval na téma výivy a zdraví. John mu
vytrvale odporoval: kdyby byla výiva pro
lidské zdraví tak dùleitá, musel by se
o tom pøece na lékaøské fakultì nìco uèit!
Nakonec se vak pøece zaèal svých pacientù vyptávat na jejich jídelníèek. V krátké dobì se po ostrovì rozneslo, e lékaø
má nové hobby: otravovat lidi dotìrnými dotazy ohlednì toho, co jí!
Havajské ostrovy jsou pøirozenou laboratoøí, ve které lze dobøe pozorovat vliv výivy na lidské zdraví  ije zde nìkolik generací pøistìhovalcù (z Japonska, Èíny a
Filipín). První generace si sebou pøinesla
stravovací návyky ze svých domovských
zemí  hojnou konzumaci rýe, zeleniny,
sóji a pouze málo masa èi mléèných výrobkù. Jejich dìti, které se narodily na
Havaji, ji vak èasto propadaly moderní
americké stravì  s mnostvím hamburgerù, hranolkù a Coca Coly. Pozoruhodné
bylo, e v první generaci se mnozí lidé ve
zdraví doívali devadesáti i více let. Jejich
dìti vak ji byly èasto postihovány chronickými, tzv. civilizaèními chorobami. To
vechno John zjistil porovnáváním jídelníèkù a zdravotního stavu svých pacientù.
V roce 1975 si John na University of
Hawaii dodìlal atestaci z vnitøního lékaøství. Bìhem práce v nemocnici si uil nepøíjemností se zastánci kolní medicíny,
kteøí mu vyèítali jeho pøíliné soustøedìní
na výivu. V roce 1978 si dr. McDougall
otevøel soukromou lékaøskou praxi. Posléze napsal nìkolik knih, které se vesmìs
staly bestsellery. Od roku 1986 pracuje
dr. McDougall jako øeditel St. Helena
Hospital and Health Center v severní
Kalifornii. Zde organizuje dvanáctidenní
(i delí) pobyty, v jejich prùbìhu dosahuje zmìnou stravování provázenou zmìnou
ivotosprávy z pohledu klasické medicíny
èasto a neuvìøitelných výsledkù. U naprosté vìtiny úèastníkù kurzù dochází ji
v tak krátké dobì ke sníení hladiny cholesterolu, poklesu krevního tlaku i sníení

hladiny krevního cukru (glukózy), a samozøejmì úbytku na váze.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
McDougallùv program klade veliký dùraz pøedevím na konzumaci komplexních
sacharidù (krobù), které se nacházejí v zeleninì (hlavnì luté a zelené), ovoci, rýi,
kukuøici, bramborách, lutìninách, obilovinách, tìstovinách. Zcela vylouèeny jsou
vekeré produkty z masa, ryb, vajec, dále
mléèné výrobky, sádlo, rostlinné oleje i rafinované produkty (jako napø. bílá mouka,
sirup, káva, alkohol, èokoláda, limonáda
apod). Denní pøíjem tukù se pohybuje na
úrovní asi 1012% energie z tukù; to znamená, e se jedná pouze o tuk, který se
pøirozenì v potravinách (zejména nerafinovaných) nachází. Pro srovnání, bìný
pøíjem tukù u lidí ijících v Èeské republice se pohybuje kolem 3050% energie
z tukù.
Pøiblinì 7580% vekeré energie pochází pøi McDougallovì stravì ze sacharidù, pøedevím pak komplexních sacharidù. Jedná se o striktnì veganský typ
stravování, s vysokým obsahem vlákniny
a vysokým obsahem pøirozených vitamínù, minerálù, stopových látek a dalích
výivných látek. Se svou manelkou Mary
napsal John nìkolik kuchaøských knih, ve
kterých ukazuje, e se dá vaøit zcela bez
tukù (a to dokonce i jídla, u kterých by si
èlovìk myslel, e to ani není moné, jako
napø. hranolky apod.).

HODNOCENÍ
McDougallùv program je schopen dosáhnout pøirozeným léèením mnoha chronických civilizaèních onemocnìní (cukrovka, obezita, vysoká hladina cholesterolu,
rakovina, artritida a dalí) doslova zázraky.
Je-li dùslednì dodrován, ji v prùbìhu
nìkolika málo dní je moné pozorovat
pøíznivé zmìny: pokles hladiny krevního
cholesterolu, pokles tlaku, krevní glukózy
èi úbytek na váze. Kritici tohoto programu
poukazují na jeho striktnost. V tom mají
zajisté pravdu. John A. McDougall není
muem kompromisù. Ve svých knihách
èasto zdùrazòuje, e èím dùslednìji je jeho
program dodrován, tím lepí výsledky se
dají oèekávat. Je koda, e jeho knihy nevyly zatím èesky, byly by nepochybnì
velkým pøínosem nejen pro laickou, ale
i odbornou veøejnost. G

MUDr. Peter Pribi, Dr.P.H., autor
èlánku i celého seriálu Cesty ke
zdraví, je absolventem Fakulty
veobecného lékaøství UK a absolventem oboru výiva a preventivní
medicína na School of Public
Health na Loma Linda University
v Kalifornii.

Nìkteré nové studie pøekvapivì
ukazují na silnìjí korelaci mezi
úmrtím na ischemickou chorobu
srdeèní (nízké zásobení srdce krví, které mùe zpùsobovat bolesti na prsou anebo dokonce srdeèní záchvat) pøi spotøebì odtuènìných mléèných výrobkù ne pøi
spotøebì mléèného tuku nebo
margarinu!27
V pozadí by mohla stát takzvaná bílkovinná vazba. Jednodue øeèeno, vyuití ivin
v jednotlivých buòkách tìla závisí na vyrovnaném pùsobení dvou hormonù, inzulínu a glukagonu. Úlohou inzulínu je dostat to, co sníte, do buòky, rolí glukagonu
je dostat to ven.
Kasein, který se nachází v mléce, zvyuje  podobnì jako dalí ivoèiné bílkoviny  hladinu vyluèování inzulínu a sniuje hladinu vyluèování glukagonu. Rostlinné bílkoviny tento úèinek, zdá se, nemají.
Pokadé, kdy mìl nìkterý mùj
pacient streptokokovou faryngitidu
nebo pyodermu, podaøilo se nám vystopovat, e v minulých pìti dnech
poil mléènou bílkovinu...
Dr. Frank Oski (dìtský lékaø)
Dont Drink Your Milk, str. 24

Tento vzestup inzulínu a pokles glukagonu má zøejmì na svìdomí vyí obsah
zøetìzených aminokyselin (valinu, izoleucinu a leucinu) v ivoèiných produktech.28
Vysoká hladina inzulínu mimo jiné zpùsobuje to, e tìlo velmi efektivnì pøemìòuje
zkonzumované uhlohydráty na tuky, zejména na cholesterol!28

LAKTÓZOVÁ VAZBA
Aèkoliv kasein dokáe (prostøednictvím

výe popsaného úèinku) hladinu krevního
cholesterolu zvýit, viníkem mùe být i
laktóza, mléèný cukr. Mléko obsahuje
hodnì laktózy, a se jedná o plnotuèné,
polotuèné nebo odtuènìné mléko. Máslo
obsahuje laktózy málo, ale zato asi 85%
tuku.
Národní statistiky i studie provádìné
v rùzných zemích naznaèují, e strava
s nízkým obsahem laktózy chrání proti ischemické chorobì srdeèní dokonce jetì
lépe ne strava bohatá na vlákninu!27

JE TO TUK  JE TO TAK?
Pøes vekerý dùraz, který se dnes klade
na zdravotní ohroení plynoucí z nadbytku
tuku ve stravì, mnozí si stále jetì dost
dobøe neuvìdomujeme, e vìtinu tuku
pøijímáme ze stravy ve skryté formì (z masa, sýrù, smetany a mléka).29 I kdy je (èervené) maso naím hlavním zdrojem tuèných kalorií, daøí se nám obvykle nadojit dost tuku i z mléèných výrobkù.29
Vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridù (krevního tuku), které jsou mj. dùsledkem konzumace mléka a mléèných výrobkù, jsou spojeny i s vyím rizikem koronární nemoci srdeèní. Studie prokázaly
u dospìlých konzumentù mléka tendenci
ke zvýené hladinì cholesterolu i triglyceridù.30 Proto se dnes mnozí lidé domnívají, e pøechod na nízkotuèné nebo odtuènìné mléèné výrobky problém odstraní.
Taková zmìna vak mùe vytvoøit mnohé
dalí, jetì vìtí problémy!
Mléko a mnohé jeho sloky (mléèný tuk, mléèná bílkovina, vápník
z mléka a riboflavin)... byly kladeny
do pozitivní souvislosti s úmrtností
na koronární nemoc srdeèní ve
vech ètyøiceti zkoumaných zemích.
Circulation 1993;88(6):2771-2779

Je pravda, e uívání nízkotuèných èi
odtuènìných mléèných výrobkù sniuje
pøíjem saturovaných tukù  a tak by mohlo pøispìt ke sníení hladiny cholesterolu.
Nezapomínejme vak, e nízkotuèné
mléèné výrobky jetì stále obsahují zhruba stejné
mnoství kaseinu a laktózy, tedy sloek, které, jak
jsme si ukázali, hrají roli
pøi nemocích srdce, které jsou v souèasné dobì
zabijákem èíslo jedna.
Dvì sklenice plnotuèného mléka obsahují pøiblinì stejné
mnoství cholesterolu
jako stogramový biftek.
Lifestyle Capsules,
str. 109

Mléèný tuk, kasein a
laktóza nejsou jedinými

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

faktory, které bychom  jde-li nám o zdravé srdce  mìli brát v úvahu. Nìkteøí výzkumní pracovníci se domnívají, e laktalbumin, dalí ivoèiná bílkovina pøítomná
v mléce, mùe pøi rozvoji srdeèního onemocnìní rovnì hrát svou roli.31
Gróntí Eskymáci, známí svým
nízkým výskytem ischemické nemoci
srdeèní, mají stravu s vysokým obsahem tuku a bílkovin, ale s nízkým
obsahem mléka.
British J of Preventive and
Social Medicine 1977;31:81-85

Se zvýeným rizikem srdeèního onemocnìní jsou navíc dávány do souvislosti
problémy spojené se zahøíváním mléka
bìhem pasterizaèního procesu a tendence
konzumovat pøíli mnoho kalorií, je-li strava zaloena na mléèných výrobcích.32

2 SKLENICE DENNÌ?
Autor jedné studie doel k závìru, e:
Zjitìné dùkazy (ve studii) nasvìdèují tomu, e pøíjem mléka mùe být pro zdraví
srdeèních cév kodlivý... Kampaò propagující pití alespoò dvou sklenic
mléka dennì je proto zcela neospravedlnitelná.32
Poslední poznámka. Výzkum ukázal, e dospìlí lidé, kteøí pijí dennì hodnì mléka (více ne 200 ml
 tedy velkou sklenici), mají vyí
hladinu celkového cholesterolu,
vyí hladinu LDL cholesterolu
(patný cholesterol) a vyí hladinu triglyceridù ne lidé, kteøí pijí
ménì ne 60 ml mléka dennì.30
Ti, kteøí konzumovali velká
mnoství mléka, mìli rovnì více
problémù s nadváhou, ne ti, kteøí
mléka konzumovali ménì.30 Mléèné kalorie jsou toti velmi koncentrované  a to je jeden z dùvodù, proè mohou mít lidé, kteøí èasto konzumují mléèné výrobky,
problémy s kontrolou váhy. G

kapitoly o mléku

MLÉÈNÉ
KALORIE

Ukázka z knihy Moooove over
milk podávající pøehled souèasných poznatkù o dùsledcích konzumace kravského mléka pro
zdraví èlovìka. Malá èíslíèka jsou
odkazy na literaturu, její pøehled
vám na vyádání rádi zaleme.
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MÍSTO PARKÙ
PARKOVITÌ
Èlovìk zaèal kousek po kousku,
avak neúnavnì a zcela systematicky, nahrazovat na povrchu
planety, na ni je ve vem odkázán, postupnì organické anorganickým, úrodnou pùdu betonem
a asfaltem, dýchající lesy jalovou
zemí. Tomuto poèínání øíkáme
budování infrastruktur.

ivotní styl

Infrastrukturu pak budujeme proto, abychom umonili pohyb strojùm, které dokáí pøemìòovat kyslík na slouèeniny
a plyny, je jsou pro nás nedýchatelné.
Automobil bývá obvykle prezentován
jako posel modernity, vystupuje jako ztìlesnìní individualismu a koruna jeho svobod. Obrázek automobilu se nám zpravidla vybaví jako doprovod trního úspìchu.
V rovinì politické pak vystupuje automobil jako jeden z atraktivních symbolù moderní demokratické spoleènosti, a sice jako projev zásadní, vem blízké a vem viditelné demokratizace konzumu.
Stále nové kilometry silnic a dálnic nepoznamenávají pouze krajinu, která se
pod jejich neprodyným pøíkrovem nenávratnì mìní v peèlivì udrovanou hluinu.
Poznamenávají i ná pøístup k svìtu. Deformují napøíklad nae chápání prostoru
tím, e z nìj èiní pouze cosi, co mùe být
vyuito k úspoøe èasu. Tato filozofie stojí
za honosným dopravními projekty, které
bez jakýchkoliv výèitek rozøezávají to, co
mìlo zùstat spojité, napøimují to, co mìlo
zùstat nerovné, a unifikují to, co mìlo zùstat rùznorodé. Hrozí tu nebezpeèí, e èas
jen byl získán za cenu brutálního znásilnìní prostoru, nezùstane tak docela nevinný a neposkvrnìný.
Automobil zproblematizoval samotný prostorový a funkèní základ
moderní spoleènosti  instituci
mìsta. Namísto kulturnì diferencovaného prostoru zámìrnì ustaveného pro potøeby støetávání, vytváøí zcela amorfní prostor vhodný jedinì k anonymnímu míjení. Cílem
ji není setkat se s druhými, nýbr
pouze vyhnout se druhým a neodøít
pøitom lak. Typickým prostorem
mìsta ji dávno pøestal být kultivovaný veøejný park a stalo se jím
pøeplnìné a betonovì vulgární veøejné parkovitì.
Stále více veøejného prostoru je vnímáno jen jako prostor, jen je vhodný pouze
pro mlèenlivé míjení. Navíc auta, který se
zakusují do veøejných prostranství, aby je
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okupovala pro èistì soukromé úèely, beznadìjnì promíchávají prvek veøejného
s prvkem soukromí. Smíchávají tedy dva
principy, na jejich jednoznaèném rozliení bylo pùvodnì celé fungování naí moderní spoleènosti zaloeno. Auta zároveò
èiní veøejný, tedy kadému pøístupný prostor svrchovanì nebezpeèným. Kdo dokáe odhadnout, do jaké míry tím opìt posilují nám dùvìrnì známý instinkt, jen
èlovìku napovídá radìji se veøejnému prostoru v zájmu obyèejné sebezáchovy vyhýbat? Kdo zaruèí, e se tento postoj, jen je
vynucen stále hustìjím automobilovým
provozem, nebude pøenáet z veøejných
komunikací dále do veøejného ivota v nejirím slova smyslu?
Osobní automobil ji sto let vystupuje
jako souèást ideologie, která si zatím nestaèila vimnout, e ji neijeme ve vìku
ideologií. Zcela rutinnì bývá automobil vydáván za jeden z nejzøejmìjích symbolù
individuální svobody. Málokterý symbol je
pøitom tak zavádìjící jako právì tento.
Údajnì neomezená volnost jedincù se sama pravidelnì neguje v nejblií dopravní
zácpì a zamylení nad pøecpanými silnicemi nám o míøe naí skuteèné svobody
napoví mnohem více ne èetba desítek
politologických pøíruèek.
Nezanedbatelné èásti øidièù splývá vìtí svoboda s vyí mírou bezohlednosti.
Souèástí kalkulu pøi koupi auta je aspekt
bezpeènosti. V posledních desetiletích dosáhla technická vylepení automobilù relativnì vysoké úrovnì. Týká se to vak v prvé øadì tìch, kdo v autì sedí, nikoli chodcù, cyklistù a dìtí, které jsou autem ohroovány. Toto ohroení mùe být jetì vyí ne v minulosti, protoe pocit vìtího
bezpeèí vede nezøídka øidièe k hazardnìjí
jízdì. Absolutnì bezpeèné auto by tedy
mohlo vzhledem k mentalitì øidièù opojených svým bezpeèím a svou volností promìnit nae ulice v jedna velká jatka.

Padesát mrtvých
bìhem povodní
dokázalo otøást
celým národem.
Stejný poèet lidí
je zmasakrován
na naich silnicích
bìhem kadých
dvou týdnù.
Velkolepý pocit svobody a volnosti
propùjèuje automobil v situaci, kdy jeho øidiè je od svìta izolován tunou plechu, umìlé hmoty, a skla. Za volantem sedí
v embryonální poloze; svázán a fixován
bezpeènostním pásem. Zároveò vak,
protoe jeho automobil citlivì reaguje na
sebemení jeho podnìt, má øidiè dojem,
e rychlost a síla, která se vyvine, záleí
jen na nìm a je výsledkem jedinì jeho
vlastní vùle.
Tato konstelace silnì pøipomíná situaci, kterou psychologové diagnostikují jako
sekundární narcismus a kterou povaují za
jednu z moných strategií úniku z reality.
(Nepøekvapí, kdy jedna z reklam na automobily pøíznaènì øidièe ujiuje, e koupí-li si auto jejich znaèky, budou se v nìm
cítit tak bezpeèní jako dítì v maminèinì
koèárku.) Øidiè má pøi jízdì fixovány ruce,
nohy i oèi a soustøeïuje se na jediné: na
narcistní identifikaci vlastního tìla s mocným tìlesem stroje, s jeho dynamikou a
rychlostí (Bode1986:122).
V podmínkách organizované modernity pøipomíná automobil jakousi zemi nikoho, v ní se lze pohybovat mezi zónami nutnosti vymezenými prací, rodinou,
spoleèenskou konvencí. Stále rychlejí

pøemísování mezi tìmito nutnostmi v pøíjemném prostøedí osobního automobilu je
vnímáno jako realizace svobody. Auto umoòuje kadodennì únik od nudné èernobílé práce k nudnému barevnému televizoru a nazpìt. Auto umoòuje kadý
víkend únik z odpøírodnìných mìst do
pøelidnìných rekreaèních oblastí a nazpìt.
Auto vak dovede jetì více. Umoòuje
únik nikoliv jen ve fyzickém prostoru, ale
i v prostoru sociálním. V roli øidièe nad
sebou kromì neosobních pravidel silnièního provozu neuznává u ádnou dalí autoritu. Tøebas by uhánìlo po úplné rovinì,
funguje tak auto jako výtah, který svého
majitele unáí a do tìch nejvyích pater
hierarchie. A tam, kde se øídí.
Není náhodné, e právì motiv útìku
z reality, útìku od jejích problémù a její
zoufalé vednosti vydatnì sytí po celé nae století snad vechny reklamy, jimi se
výrobci automobilù snaí vypìstovat ve
veøejnosti návyk na svùj produkt. Po celou
tuto dobu se strategie tvùrcù reklamy pøíli nemìní a pøes znaèné pokroky v technice doprovodných efektù zùstává základní apel jejich reklamních otù stále stejný.
Potenciálním zájemcùm o auto se ji
od poèátku století tvrdí: Ná nový model
automobilu vás odveze daleko od vedního ivota, daleko od pøíli tìsných mìst
s jejich dopravními zácpami. Zaveze vás
daleko od vech aut. Tam teprve budete
moci proít krásnou a vzruující zkuenost. Vy sami se tam stanete témìø tak
dokonalými, jako je nae nejnovìjí, nejrychlejí, nejpohodlnìjí, nejbezpeènìjí
a navíc cenovì, alespoò pro ty úspìnìjí
z vás, docela dostupná znaèka.
Není dnes snadné automobilismus podrobovat kritice. Ideologie automobilismu
se zmìnila v kult ve stejné míøe, v jaké se
obyèejný automobil mìní z pouhého dopravního prostøedku v nástroj, který slouí emocionálnímu transportu nebo a extázi (Gordonová 1994:179). Kult automobilismu je vak zøejmì tím nejbizarnìjím kultem, jaký si kdy èlovìk dokázal vymyslet. Skrze zbotìní auta se èlovìk neklaní nièemu jinému ne své vlastní plechové protéze. Èím ménì dùstojný objekt
uctívání, tím úplnìjí oddanost.
Automobil nás zbavuje rozumu dokonce i pøi pohledu na základní otázky týkající se ivota a smrti. Jak jinak si vyloit nejnovìjí encyklopedii pro dìti, která pojednává o lidském tìle a pøedstavuje dìtem
krevní obìh v podobì iroké moderní dálnice. Bílé a èervené krvinky jsou po ní
pøepravovány na mohutných nákladních
autech, která dálnicí bez ustání uhánìjí
a jejich dlouhé kolony zajiují nae perfektní zdraví. Pokud by se nìkdy filozofové pokusili nakreslit obrázek faleného
pøevráceného vìdomí, jen stìí by hledali
lepí pøedlohu. Nákladní auto, které svými

Jak dlouho jetì?

výfukovými plyny ohrouje ve ivé a vydatnì pøispívá k rùstu nemocnosti u lidí, je
na stránkách encyklopedie u tìm nejmením pøedstaveno v roli garanta dýchání, a tedy ivota. Pokud by auta nejezdila,
usoudí z obrázku kadé chytré dítì, èlovìk
by se asi brzy udusil.
Hromady mrtvých, které automobilismus pøíèinlivì ve dne i v noci, ve vední
dny i ve svátek kolem cest kupí, jsou výpovìdí o kultuøe, z ní pomalu vyprchává
smysl. Smrt na cestách jsme radìji banalizovali. Padesát mrtvých bìhem povodní
dokázalo otøást celým národem. Stejný
poèet lidí je zmasakrován na naich silnicích bìhem kadých dvou týdnù. Nae
moderní automobilky, a nikoli egypttí
stavitelé pyramid a hrobek, vytvoøily zatím
nejúplnìjí a nejmorbidnìjí kulturu mrtvých. Její nejnovìjí obìti sledujeme veèer
co veèer se slùvky to je ale hrozné ve
spokojeném rodinném kruhu.
Mistrná pøetváøka, která doprovází automobilovou kulturu od dob jejího zrodu,
koneènì dokonale zastøela jeden z jejích
zdaleka nejpodstatnìjích rysù. Je to kultura èerných pasaérù, kultura spoleènosti, která si zvykla ít na dluh. Její dluhy
mají podobu èetných externalit, tedy
kod, které uivatelé automobilù pùsobí
druhým øidièùm, nemotoristùm a celé pøírodì, ani by projevili sebemení ochotu
aspoò èást z nich zaplatit. Automobilista
se stal prototypem èlovìka, který odchází
bez placení (tato jeho dovednost pøivodila
mimo jiné z velké èásti dnení vánou krizi eleznièní dopravy). S kadým selápnutím plynu tento dluh narùstá, a tak jen stále silnìjí motory a rychlejí modely aut
umoòují øidièùm zatím jetì pøed placením unikat. G

Z knihy Jana Kellera Nae cesta
do prvohor, ve které autor zkoumá krajnì problematické dopady
masového automobilismu na veøejný prostor mìst, na podobu
venkovské krajiny, na kvalitu ivota i na kvalitu ivotního prostøedi.
Vydalo nakladatelství SLON v roce 1998.

Jak dlouho jetì chceme platit za úasný technický pokrok tohoto století, jeho
jsme dennì onìmìlými svìdky, zapomínáním toho, co je dobré pro nás, kterým má
tento pokrok slouit?
Vem je nám jasné, e nechceme-li mít
problémy s uíváním svého vozu, musíme
pro to nìco dìlat. Tak, jak o svého miláèka na ètyøech kolech peèujeme, tak nám
slouí. Málokdo z nás se asi nìkdy pokusil
jezdit s dieselem na benzín, nikdo z nás nepouívá sójový olej místo motorového.
Nemyslíme si ani, e k úspìnému kadodennímu provozu postaèí, kdy kapotu
svého vozu obèas vyletíme vepøovým sádlem a skla pro lepí prùhlednost jednou
týdnì svlaíme fernetem.
Zajímavé ale je, e pøi tom, co rozumíme pod péèí o vlastní zdraví, nám podobné
absurdní nápady absurdními vùbec nepøipadají. Dlouhé mìsíce tankujeme místo
benzínu olej, léta nedoplòujeme kapaliny
a neèistíme pøevodovku, desetiletí svùj
vùz pøetìujeme. Nedbáme smìrovek,
návìtí ani výstraných znamení  jedeme,
co to dá. A mnohdy, pøekvapivì, dojedeme
i po praných silnicích vlastní neinformovanosti dost daleko  i s minimální údrbou a na falený pohon. Stále znovu asnu, jakou úasnou sebeopravnou a sebezáchovnou schopnost má v sobì lidské tìlo
zakódovánu. Jak se mu daøí i s tím nejnedbalejím zacházením se øadu dní, mìsícù
a let vyrovnávat.
Nevyhnutelnì vak pøijde den, kdy to
zaskøípe, kdy se i ten nejdokonalejí, mnohonásobnì jitìný mechanismus porouchá.
Jistì, v opravnì se nám dostane nového nátìru, výmìny kol, generálky motoru. I pøes
vekeré úsilí nejmodernìjích opravárenských závodù vak dobøe víme, dobøe cítíme, e koroze postupuje. Mnozí míváme i
v tìchto tìkých chvílích sklon svalovat odpovìdnost za ubohý stav naeho organismu na vnìjí okolnosti, které jsme pøece nemohli nijak ovlivnit. Stìujeme si na vechno moné: osud, patné pøedchozí majitele, zanedbané silnice, nadmìrný náklad.
Odmítáme se podívat do zrcadla. Jetì stále lijeme do dieselového motoru benzín...
Stále vak není pozdì. Jetì stojí za to
si uvìdomit, e nae tìlo nejlépe jede na
pøirozenou, nerafinovanou stravu. Na celozrnné obiloviny, zeleninu, ovoce, oøechy,
semena a lutìniny, tedy na potraviny, které mu poskytují dostatek energie, ivin, vitaminù, minerálních látek, stopových prvkù, vlákniny  a které organismus nezneèiují a nepøetìují.
Uvìdomme si, e nejlepím olejíèkem
do sloitého pøevodového ústrojí naeho
organismu je zdravá strava, èistá voda, dostatek odpoèinku a spánku, pobyt na slunci i na èerstvém vzduchu, pøimìøený pohyb. Zbavme se toho, co se v prùbìhu tohoto století stalo bìným standardem mezi pohonnými hmotami lidského tìla: jídla
s nadbytkem tuku, soli, cukru a konzervujících látek. Jetì je èas pro mnohé z nás.
Robert ika

PRAMENY ZDRAVÍ / 13

Klimaktérium  tzv. pøechod 
neznamená ztrátu enství, ale
naopak: znovu nalezené, znovu
objevené enství. Radost z toho,
e jsem enou získává jetì jednou nový, neoèekávaný rozmìr.
Tato zmìna neznamená konec ivota, jak
si to mnohé eny myslí. S tajeným strachem se tohoto období dìsí a jakmile se
objeví první pøíznaky, vzdávají se hned nadìje  i sebe samých. Zanedbávají se pak
i na vnìjím vzhledu. Krátce: stárnou, místo aby zrály. A jsou jen tyto dvì monosti.
Aby se ena stala zralou  a co je krásnìjího, ne zralé ovoce?  vynoøuje se
jetì jednou se ví váností úloha sebepøijetí a sebepøitakání. Teprve nyní, na vrcholu ivota, je doopravdy dùleité a moné
být vìdomì a ráda enou. Tak to také vyjádøila Dr. Marion Hilliardová: Pøechod zaèíná v pìtaètyøiceti, ale ivot v padesáti!
Vy jste ale krásná! øekl jeden mladý
mu bìlovlasé dámì. Proè také ne? znìla odpovìï. Vdy u je mi 73! Jako
kadý vìk, má i doba po pøechodu svoji
zvlátní krásu.
Nejprve je tøeba vìdìt, co se v nás enách tìlesnì odehrává. Produkce enského hormonu klesá a produkce mateøského hormonu pøestává témìø úplnì.

Naproti tomu dochází ke zvýenému vymìování jiných hormonù, co ostatnì vede ke zvýené pohlavní oslovitelnosti.
Tento dìj nastává nejèastìji mezi 45 a
50 lety. Nìkteré eny  jsou jich asi dvì
tøetiny  o tom vùbec nevìdí, jiné více èi
ménì trpí trudnomyslností, nespavostí,
bolestmi hlavy a zmìnami pokoky, objevují se mezery ve vzpomínkách a citové
reakce jsou silnìjí. Pøedevím jsou vak
mnohé eny zachváceny velikou únavou.
Jsou tøi období ivota, v nich je ena obzvlá unavená: v dobì puberty, v prvních
tøech mìsících tìhotenství a v pøechodu.
Pøechod není ádnou ztrátou a tedy ani
dùvodem k trudnomyslnosti, která vdy
nìjak s pocitem ztráty souvisí. Vechno
je jako pøedtím, øekla mi jedna ena v klimaktériu, jen jetì krásnìjí, protoe nepøichází perioda.
K tomu, co se v tomto období mùe
stát krásnìjím, patøí i manelské vztahy.
Sexuální touha nemá nic spoleèného s ukonèením produkce hormonù. Naopak,
jak u bylo øeèeno, mùe být mnohem silnìjí. Jsou eny, které proívají plnou radost pøi aktu lásky a po pøechodu.
Tato radost  nejen pøi aktu lásky, ale
z ivota vùbec  pøirozenì závisí na postoji, který ena k tomuto období ivota a
k sobì samé zaujme, a to nejen bìhem
pøechodu, ale i po nìm. Na tomto postoji se vyplatí pracovat. Co ena v tomto okamiku potøebuje nejménì, je soucit, a
u vùbec ne sebelítost. Naopak potøebuje
mnoho humoru, hravou veselost a schopnost smát se  i sama sobì. Musí si být vìdoma, e smí dosáhnout vrcholu spolehlivosti, kdy se mùe spolehnout na své tìlo,
sílu vùle a své nálady jako nikdy pøedtím.
K této práci na sobì patøí pøedevím
to, e se ena nenechá být, ale pøijde
k sobì, chytí se a obejme se. K tomu patøí i to, e se vkusnì obléká a pìstuje si
zdravou sebeúctu. Anna Morrow Lindbergová øíká: Snad by èlovìk mohl být sám
sebou aspoò ve zralých letech, kdy u ne
døíve. Jak osvobozující by to bylo!
Pøedevím musí dbát na svoji váhu, a to
závisí na tøech faktorech: na jejím zaloení,
na mnoství a druhu pøijímané potravy a
tekutin, a na její fyzické èinnosti. Zvlá velké je v této dobì pokuení ménì pracovat
a více jíst. Proti srdeèním nemocem jsou
denní procházky a plavání lepí ochranou,
ne uívání hormonálních preparátù.
S únavou se musí bezpodmíneènì vyrovnat  dopøát si více spánku a klidu,
i kdy je zamìstnaná. Musí si uvìdomit, e
prochází urèitým druhem pøevrácené puberty, v ní mùe poèítat jen se dvìma tøetinami energie, kterou byla zvyklá vyuívat. V boji mezi nároèným duchem s vysokými cíli a vyèerpaným tìlem vítìzí vdy
tìlo  je to proto, aby byla uspokojena jeho potøeba odpoèinku.

... starí eny a se
chovají dùstojnì,
a nepomlouvají
a nepropadají
pøílinému pití vína.
A vyuèují mladí eny
v dobrém a vedou je
k tomu, aby mìly rády
své mue a své dìti...
Tit 2,3-4
K tomu je nutný nejen spánek, ale také tu a tam den naprostého uvolnìní (tøeba nìkde úplnì jinde), sauna, dobrý kadeøník, posezení v pìkné restauraci, vzruující veèer s pøáteli nebo koncert. To je
pomoc, její význam nesmí být podceòován a zamìstnaná ena by si jej na konec
týdne mìla svìdomitì naplánovat.
Nejvìtí pomocí vak je nìjaký úkol,
k nìmu je jí potøeba, jemu se mùe cele
vydat a který jí dá pocit, e je potøebná a
e roste. Takovou úlohou mùe být napøíklad, kdy si vezme mladou enu, a sdìlí jí
své zkuenosti, jak to ostatnì píe apotol
Pavel v listì Titovi: Starí eny a se chovají dùstojnì, a nepomlouvají a nepropadají pøílinému pití vína. A vyuèují mladí
eny v dobrém a vedou je k tomu, aby mìly rády své mue a své dìti. (Tit
2,3-4). Mìla by otevøít své srdce a
své oèi pro okolí a vìdìt, e èím je
ona starí, tím dùleitìjí se stává
èlovìk vedle ní.
Kdy si ena zadá nìjaký úkol,
který plní, pak náhle slovo pøechod ztrácí svùj hrozivý pøízvuk.
Klimaktérium se stává moností
zaèít znova. Roste pocit plného ivota  právì proto, e nyní je ena
schopna posuzovat ivot støízlivìji
a realistiètìji, nepøeceòovat ho a
sebe nepøepínat.
Dr. Agathe Bürkiová øíká: Krize je pøechod, zmìna, narození se
k nìèemu novému. Budoucnost, kterou
dává Bùh, se roziøuje, musí v ní být uskuteènìna nová, dalí èást. Je nabídnuto nové, ale nìco to stojí: staré musí být oputìno. U nejde o íøku, ale o hloubku.
Musí pøeváit jiná dimenze. G

eny enám

PØÍLEITOST
ZAÈÍT NOVÌ

Z knihy Ingrid Trobischové Radost být enou (a èím k tomu mùe pøispìt mu). Knihu vydala
spoleènì nakladatelství Signum unitatis a Køesanský ivot.
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UÈENÍ...
BEZ NUCENÍ!

Potøeba uèit se, porozumìt okolí, vyznat se v souvislostech je
v nás zakódována pøímo geneticky. Nikdo nemusí dìti nutit, aby
se uèily chodit, mluvit, aby se
ptaly na nejrùznìjí vìci, jevy, jejich význam a souvislosti a nauèily se pøed vstupem do koly
spoustu vìcí.
Øada lidí povauje kolní uèení za nìco
jiného, ne je spontánní uèení v pøedkolním vìku, a domnívá se, e má jiné zákonitosti. To je ale zásadní omyl.

Dìti se rády uèí to,
co má pro nì smysl
Podstatou uèení pøedkolního dítìte je,
e se dozvídá a uèí vìci, které pro nì mají smysl, a e se to uèí zpùsobem, který je
pøirozený a respektuje ákovu rozumovou
úroveò. Pøedkolnímu dítìti pøiznáváme
plné právo na to, e je nìco jetì nebaví.
Respektujeme u nìj jak individuální odlinosti, tak pøirozené zrání. Víme, e nutit
dítì, aby se uèilo plavat, kdy mu jeho
vlastní zralost a zájem zatím velí jen se ve
vodì cachtat, vìtinou vede k odporu a ke
strachu z vody. Proè si tedy myslíme, e
zákonitosti a procesy uèení jsou po vstupu
do koly jiné? Tato mylná domnìnka
znaènì pøispívá k tomu, e se stávající
kolský systém za 224 let od svého zavedení témìø nezmìnil.

Odmìny a tresty jsou
jen náhrakou
Zákonitosti uèení jsou jen jedny.
Tradièní kola je vak neumí respektovat.
Stále pøedstavuje prostøedí, kde pøirozené
a efektivní uèení mùe probíhat jen velmi
omezenì. Proto musí mít, aby se dìti vùbec uèily, arzenál donucovacích prostøedkù. Jsou to odmìny a tresty, pøedevím
tedy známkovací systém. Uèitelé, kteøí zaèali s tzv. slovním hodnocením, poznali
velice záhy, e pokud chtìjí jinak hodnotit, musí také jinak uèit.
Kdyby byla kola organizována jinak a
uívala jiné metody výuky, byla by schopna dìti nauèit v podstatì to co dnes, ale
bez donucování a neádoucích následkù.
Pochopení uvolòuje endorfiny
Smysluplnost èinnosti je pro èlovìka
velice dùleitá. Z výzkumù mozku víme, e
pochopení smyslu, souvislostí je odmìòováno tím, e se uvolní látky zvané endorfiny a zpùsobí pøíjemný pocit. Právì
toto je hnacím vnitøním motorem uèení.
Kadý z nás zná ten bájeèný pocit, který
nás zaplaví, kdy na nìco pøijdeme, nìco
pochopíme. Motivuje nás to, abychom
pokraèovali v èinnosti, vraceli se k ní.
Nikdo nás k tomu nemusí nutit, nepotøebujeme ani ádné dalí odmìny. I nae pamì se øídí pøevánì individuální smysluplností vìcí (co je smysluplné pro jednoho,
nemusí být pro druhého). Pokud se do naí pamìti nedostane nìco navìky drilem (jako básnièky, násobilka atd.), pak se
z krátkodobé pamìti do dlouhodobé pøenáí pøedevím to, co pro nás má smysl.
Urèitì by k tomu pøispìlo, kdyby látka nebyla vyuèována izolovanì po pøedmìtech,
ale v pøirozených souvislostech,
kdyby byla více propojena se skuteèným ivotem. Dnes ji existují
výukové programy, kdy jsou pøedmìty propojené, vyuèuje se ve spojení s ivotem za branami koly (tzv.
projektové vyuèování, tematická
výuka S. Kovalikové aj.).

áci prokazují pud
sebezáchovy
Uèivo mùe postrádat smysl (a to
se dìje ve kole dost èasto) také
z dùvodu nepøimìøenosti vìku dìtí.
áci mu prostì jetì nemohou porozumìt, protoe pøesahuje jejich
rozumovou úroveò. Porozumìní se
pak nahrazuje uèením nazpamì.
To dìti podstupují jen pod tlakem
donucení. Pokud se brání, prokazují tím ovem zdravý rozum a pud sebezáchovy. Vìtinu toho, co se nauèíme zpamìti bez porozumìní,
jednak velmi rychle zapomeneme,
jednak se nám to nepropojuje s jinými znalostmi. Informace trèí kde-
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Dìti ve kole
nepotøebují zábavu
a hru, jak se èasto
mylnì chápou
alternativní pøístupy:
klíèem ke kvalitnímu
uèení je zejména
smysluplnost,
pøimìøenost uèiva
a metod vìku,
vlastní aktivita dìtí,
spolupráce a pohoda.
si v mozku naprosto izolovanì, bez uitku
a pak se vìtinou vytratí do zapomnìní.
Jde o plýtvání èasem i námahou jak dìtí,
tak uèitelù.

Uèit se lze nejlépe
uèením druhých
Z toho, co slyíme, si dlouhodobì zapamatujeme velmi málo (asi 10-15%).
Pokud nìco vidíme a slyíme souèasnì, je
ance o nìco vyí. Zvyuje se dál, kdy
mùeme o vìci diskutovat, kdy mùeme
nìco sami dìlat, zkouet a zaívat. Nejvíce
si zapamatujeme, kdy se snaíme nìco
nauèit druhé (a 90%). Tradièní zpùsob
výuky je vak zaloen na výkladu uèitele,
na jeho aktivitì a naopak na pasivitì dìtí.
Èlovìka napadá kacíøská mylenka, jako
by kola byla zaøízením pro uèení uèitelù,
a ne dìtí.
Rádi se nazýváme národem Komenského, nae kola je vak na hony vzdálena jeho mylenkám. Komenský byl pøesvìdèen, e donucování do koly nepatøí:
vyjádøil to heslem Omnia sponte fluant,
absit violentia rebus! (Vechno nech plyne volnì, prosto násilí!) Moderní vìdecké
výzkumy mu dávají za pravdu.
Dìti ve kole nepotøebují zábavu a hru,
jak se èasto mylnì chápou alternativní pøístupy: klíèem ke kvalitnímu uèení je zejména smysluplnost, pøimìøenost uèiva a metod vìku, vlastní aktivita dìtí, spolupráce a
pohoda. G
V èem by se mìla výuka zmìnit:
Uèivo i metody by mìly být pøimìøené vìkové úrovni dìtí,
dìti by se mìly na uèení aktivnì podílet, nebýt jen jeho pasivními pøíjemci,
uèivo i metody by mìly respektovat
individuální vzdìlávací potøeby dìtí.
Jana Nováèková
NEMFS  Nezávislá
mezioborová skupina
pro transformaci vzdìlávání

VEGETARIÁNSKÁ
RESTAURACE
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
9-21 hodin
(v sobotu zavøeno)
Mléko, mléèné produkty,
oleje a rakovina prostaty
Vìdci z lékaøské fakulty Athénské univerzity ve studii, která zahrnovala 320
pacientù s rakovinou prostaty a 246 lidí
bez rakoviny prostaty, zjistili, e konzumace mléka a mléèných výrobkù i olejù
byla pozitivnì spojena se zvýeným rizikem rakoviny prostaty.
Olivový olej riziko rakoviny prostaty
nezvyoval. Tepelnì upravená rajèata (a
ménì i syrová rajèata) riziko sniovala.
Vìdci dospìli k závìru, e neexistuje
dietní faktor, který by byl výhradnì zodpovìdný za rozvoj rakoviny prostaty.
Rakovina prostaty je zøejmì dùsledkem
celkovì nezdravého zpùsobu výivy.
Int J Cancer 1999 Mar 1;80(5):704-8

Ztráta rodièe
a duevní onemocnìní
Dìti, které brzy v ivotì ztratí jednoho
rodièe, a u v dùsledku jeho úmrtí nebo stálého odlouèení, mají vyí pravdìpodobnost rozvoje schizofrenie, výskytu
depresí a maniodepresivního syndromu.
To jsou výsledky studie na 230 pacientech s celkovou depresí, bipolárním
chováním èi schizofrenií, kteøí byli porovnáváni se stejnì starými a ze stejných etnik pocházejícími zdravými jedinci.
Lidé, kteøí v dìtství ztratili rodièe,
byli jako dospìlí a ètyøikrát èastìji diagnostikováni s celkovou depresí èi schizofrenií a a tøikrát èastìjí byl u nich
maniodepresivní syndrom.
Molecular Psychiatry 1999;4

Dudlík a kratí kojení
Výsledky studie na 265 kojících matkách a jejich dìtech ukázaly, e u matek, které dávaly svým dìtem dudlík,
byla jedenapùlkrát vìtí pravdìpodobnost, e budou kojit ménì èasto a kratí celkovou dobu ne u tìch, které dudlík nepouívaly.
Pediatrics 1999;103:e33
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VEGETARIÁNSTVÍ:

POSUN ZÁJMU

Vegetariánství není jen praktický
problém. Je to i problém filosofický, starý jako lidská reflexe.
Shrnuje v kostce celou sloitou
otázku, jak ít s èistým svìdomím ve svìtì nakaeném zlem
a krutostí.
Tolik filosofù, tolik básníkù, tolik mystikù
v dìjinách lidstva ji zvolalo: Je-li tohle
svìt, nechci se na nìm podílet! Odmítám
se brodit tou bídou a pínou. Proto lidé
odcházeli do pousteven a kláterù. Jak ít
se zlem a s èistým svìdomím zároveò?
V zásadì je moný trojí pøístup. Jeden
je prostì odmítnout jakýkoliv pocit viny.
Svìt u je takový, utrpení patøí k vìci, to
nemohu zmìnit. Nemá smyslu se kvùli tomu omezovat. Dobrý není nikdo, proè
bych se o to mìl snait já? To bývá postoj
lidí, kteøí ve svìtì vidí jen nesmyslný vír
èástic, bez morálního smyslu.
Druhý pøístup je odmítnout zlo, usilovat
o nevinnost. To je postoj u koøenù veho
puritanismu: Count me out! V tomhle nejedu! By nezmìním svìt, odmítnu sám se
podílet na zlu a pøispívat k nìmu. I kdy
vichni kradou, nebudu krást. Nebudu se
podílet na patnosti. Budu usilovat o osobní nevinnost. Nikdo nemùe zabíjet druhé,
a jako kat èi jako øezník, ani by ochromil
kus své lidskosti. Odmítnout jakýkoliv podíl na zlu je jediná monost. V to vìøili reformátoøi jako Petr Chelèický, Jan Kalvín
a jeho dìdicové (a v to dnes vìøí i Singer).
Tøetí pøístup je pøijmout kompromis,
nenièit zbyteènì, ít s maximální ohledu-

plností, avak smíøit se s nedosaitelností
dokonalosti a prosit o odputìni. Snad to
je to, co mìl na mysli Martin Luther svým
slavným výrokem: Stateènì høe, stateènìji vìø! Vyaduje to odvahu. Vichni
touíme po dokonalosti a uíváme její nedosaitelnost jako výmluvu, kdy pøestaneme usilovat. Usilovat o dosaitelné nikomu neimponuje.
Je to velidská problematika, kterou
pøímo paradigmaticky ztìlesòuje problém
masité stravy. Touha po nevinnosti, nemuset zabíjet ani pro potravu, je stará jako lidstvo. Staøí Øekové si pøedstavovali
zlatý vìk jako vegetariánský. Podobnì
biblická pøedstava ráje je vegetariánská.
Adam a Eva se podle ní ivili ovocem.
Masitá strava podle starozákonního vyprávìní zaèíná teprve pádem  a konèí
spasením. Prorok Izaiá si Nový Jeruzalém pøedstavuje jako vegetariánský. Je to
jeden z nejcitovanìjích úryvkù z Písma:
I bude bydliti vlk s beránkem a pardus
s kozlátkem leeti; toliké tele a Ivíèe i
krmný dobytek spolu budou, a malé pacholátko je povede. Také kráva a medvìdice spolu pásti se budou, a plod jejich
spolu leeti, lev pak jako dobytèe plevy jísti bude. A lítý had nad dìrou pohrávati bude s dítìtem prsí poívajícím, a to, které
ostaveno jest, smìle sáhne rukou do díry
bazalikovy. Neukodí, ani zahubí na ví
mé hoøe svaté. (Iz I1,6-9a)
To je ten odvìký sen lidstva, království
míru, a vegetarián ho zaèíná uskuteèòovat. Mùe se podívat do oèí krávì bez výèitek svìdomí. Snad proto byli vegetariány také filosof Seneka, akutnì si vìdomý
zla svìta, i øada støedovìkých svìtcù.
Poèínaje renesancí se v novovìku projevuje vìdomé vegetariánství, tehdy oznaèované jako pythagorejský reim. K námitkám proti rudému masu a rudým ná-

Nìco jíst musím, avak to neopravòuje
tøeba kanibalismus. Je veliký rozdíl mezi
lidským masem, masem z hromadných
chovù, masem volnì ijících ivoèichù,
masem z domácího chovu a poráky, masem z ivoèichù bez ústøední nervové soustavy, mezi masem a vejci z chovu a z volného výbìhu, mezi vejci a mléènými výrobky, a ostatnì také mezi rostlinami a
plody rostlin, jako je zrno, ovoce nebo
houby. Ano, nìco jíst musím, avak mohu
vybírat svou stravu nejen sobecky, nýbr
také s ohledem na druhé.
Tu vak naráíme na filosofický problém. Pokud smyslem vegetariánství je
zmírnit a zmenit celkový fond utrpení na
této zemi, je to neproblematické: ohleduplnou volbou potravy mohu uetøit utrpení. To je jednoznaèné. Pokud mi opravdu
jde jen o to, aby moji zvíøecí bliní ménì
trpìli, mohu toho dosáhnout ohleduplností. Argument, e nìco jíst musím, tu neplatí. Mohu ubliovat ménì a opravdu
podstatnì ménì, mohu vyhledávat kompromis mezi svou potøebou a potøebou
druhých, a tak zmírnit svùj dopad, i kdy
moje pøítomnost na Zemi nìjaký dopad
vdy mít bude.
Jene pokud mi jde o to, aby mi nikdo
nemohl nic vyèítat, abych dosáhl nevinnosti pøed Bohem i pøed lidmi, pak je to
nìco jiného. Pak opravdu platí, e a usiluji, jak usiluji, nikdy nedosáhnu nevinnosti. Nevinnost, to je vechno, nebo nic.
Nestaèí, e uetøím utrpení. Z hlediska viny a nevinnosti není rozdíl mezi èlovìkem, který dennì sní tøi porce velrybího a
telecího, a èlovìkem, který se omezuje na
jedno vejce týdnì. V pohledu radikalismu
oba zhøeili a nedosahují království nebeského èi svìtské dokonalosti.
Vechen fanatismus vzniká z touhy po
dokonalosti. Být bez chyby, být naprosto
bezpeèný proti jakékoliv výèitce, být dokonalý... To pak vede k závodùm v dokonalosti, a ji ve víøe, v politické stranickosti nebo ve stravování. Jene protoe
dokonalost je nedosaitelná, vede to i k opaku: kdy nemohu být dokonalý, nemá
smysl se snait být lepí. Dokonalosti stejnì nedosáhnu, nemá smysl se snait. Zail
jsem to mnohokrát kolem sebe  i v sobì.
Nejprve to stále stupòované úsilí o dokonalost, a po úplné vyèerpání. Pak deziluze a cynismus: nemá to smysl, kdy u,
tak a to stojí za to!
Nìco takového zail Martin Luther ve
svém úsilí o dokonalost, v úsilí vyznat se
ze vech høíchù, i nevìdomých, pak zoufalství nad nedostupností dokonalosti.
Jeho duevní putování tím neskonèilo.
Vedlo ho k osvobozujícímu uvìdomìní,
které Luther pochopitelnì vyjádøil køesanskou metaforou: vichni jsme zhøeili,
pøesto vem se nám nabízí milost zcela
bez zásluh. Mùeme se vìnovat konání

Snad
nakonec vrcholem
vegetariánství není
dokonalost, nýbr
posun støedu zájmu
z vlastní dokonalosti
na dobro mých
bliních.
dobrých skutkù, protoe víme, e spása
na nich nezáleí. O tu se postaral Bùh. My
se staráme o dobro jeho svìta.
Lutherova náboenská metafora dnes
málokoho oslovuje, avak stejnou problematiku mùeme vyjádøit i metaforou vegetariánství a masité stravy. Pokud si chceme zachovat svìdomí, vìdomí i celou kálu citu a soucitu, nemùeme se nezhrozit
nad utrpením, které zpùsobujeme svým
mimolidským bliním, zvíøatùm, která se
radují ze ivota a trpí bolestí, znají pøátelství, lásku i zradu.
Pak nastupují dvì moné reakce. Jednou je cynická lhostejnost, kterou umrtvujeme schopnost soucitu. Mám rád zvíøata,
ale na talíøi. Druhá je pokus o nevinnost.
Nechceme být poíraèi týraných mrtvol.
Snaíme se být èistí a nejèistí v usilovné snaze o dokonalost. Jene v hloubi due i na vrcholu nevinnosti víme, e nìco jíme, e ná ivot vykupuje smrt druhých. Tak stupòujeme úsilí a k vyèerpání  a pádu do lhostejnosti.
Jene konèit to mùe i jinak, pøijetím provinilosti i odputìní. Nejsme dokonalí, ná ivot je øetìzcem kompromisù mezi touhou nekodit a potøebou ít. Avak o dokonalost nejde. Jde o snahu ubliovat co nejménì. Nìkdo nám vdycky mùe vytknout, e aè se zdrujeme masa, pijeme mléko èí jíme
vejce. Jene ani o to nejde. Nevinnost se týká vztahu s vlastním svìdomím  èi starím pojmoslovím,
s Bohem  ne naeho vztahu s pøírodou. V tom jde o nìco jiného: abychom se nauèili ít ohleduplnì, abychom etøili své bliní. Jde o praktickou
úlevu a pomoc trpícím. Snad nakonec vrcholem vegetariánství není dokonalost,
nýbr posun støedu zájmu z vlastní dokonalosti na dobro mých bliních. G

k zamylení

vykùm pøistupují i zdravotní a dietní dùvody. Pak od dob francouzské revoluce nabývá evropské vegetariánské hnutí výraznì radikálního nádechu. Opírá se o morální odpor k zabíjení, vytváøí pøedstavu
zlatého vìku nevinnosti. Výsledkem radikalismu není dosud zmìna chování. Zatímco ménì radikální Indie je z osmdesáti
procent vegetariánská, v Evropì vegetariánství dodnes nepøedstavuje rozíøené
hnutí. Pøesto má svùj význam. Nenechá
nás zabíjet s èistým svìdomím. Zachovává
v naem povìdomí základní lidskou touhu
nepodílet se na zlu, která by jinak sotva
pøeila nástup konzumní spoleènosti.
Snad také proto vyvolává vegetariánství tak podrádìnou reakci. Proè nám tak
vadí lidé, kteøí dávají pøednost bylinné
stravì pøed masitou? Jistì, nìkdy vadí necitlivost a provokativní nadøazenost, se
kterou se setkáme mezi vegetariány stejnì
jako mezi ostatními lidmi. Vadí také odlinost: èím ménì si je èlovìk jistý sám sebou, tím obtínìji snáí odlinost. Take
bychom pøece jen pochybovali o naich
rudých návycích?
Na obvyklé námitky vùèi vegetariánství
není obtíné najít odpovìdi. Nejbìnìjím
argumentem bývá tvrzení, e já sám nic
nezmìním, kdy vichni jsou proti. Tím
argumentem bìnì ospravedlòujeme svùj
podíl na vem, co se pøíèí svìdomí, tøeba
jet autem do zamoøeného mìsta v inverzi.
Prý není nic platné, kdy já nepojedu, pojedou prý druzí. Podobnì prý není nic
platné, kdy si sám odøeknu tlaèenku,
kdy si ji vichni objednají.
Jene ono vichni sestává ze samých já
sám. Kdy se já sám odmítnu podílet na
krutosti, má to trojí následek. Jeden je
praktický: je o jeden zlomek, by sebemení, ménì utrpení. Je prostì o jednoho
míò, kdo pøispívá k fondu krutosti. Nejen
to, také pøispívám ke zmìnì postoje. Tím,
e si místo øízku dám bramborák, zpochybòuji samozøejmost masité stravy. Lidé
se zamyslí. Tøeba si øeknou, e jsem blázen, avak nebudou se ji bezmylenkovitì podílet na krutosti  a právì nevímavá lhostejnost nejvíc umoòuje nelidské
praktiky.
Tøetí následek je osobní: neiji v rozpolcení mezi soucitem se zvíøaty a svou
stravou. To vechno není málo  a i kdyby bylo, stále platí, e nikdo nedìlá vìtí
chybu ne ten, kdo nedìlá nic jen proto,
e mùe udìlat jen málo.
Pak je tu druhá bìná námitka, e nìco jíst musím, a kdy nepøispívám k týrání zvíøat, pøispívám k hromadné vradì
kvìtákù a zelných hlávek. I na to je odpovìï: ano, nìco jíst musím, podobnì jako
se nìèím musím odívat a nìèím ohøívat.
Jene nae svoboda znamená, e mùeme
volit  a nemusíme volit tak, abychom
zpùsobovali co nejvíc bolesti a utrpení.

Erazim Kohák se ve své knize
Zelená svatozáø, z ni pochází
nae ukázka, zamýlí v rùzných ekologických souvislostech nad
tím, co to na prahu 21. století
znamená být èlovìkem. Vydalo
nakladatelství SLON v roce 1998.
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AKTUALITY CL ODPOÈÍVAT
Odvykový program
V POKOJI...
pro kuøáky

Dnes kadý dobøe ví, e kouøení pøispívá
ke vzniku nemocí, které jsou nejèastìjí
pøíèinou pøedèasného úmrtí  srdeèních a
cévních onemocnìní a rakoviny.
To si mnoho kuøákù uvìdomuje, ale
neví, jak pøestat. Jejich návyk je pøíli silný, ne aby si pomohli sami. A právì proto je zde program ít zdravì bez cigaret,
který u mnoha kuøákùm pomohl skoncovat s jejich nezdravým návykem.
Tento odvykový program probíhá po
est veèerù v malých skupinách (okolo deseti úèastníkù). U samotný fakt, e je nìkdo, kdo vám chce pomoci, a e na to nejste sami, je velmi dùleitý. Kromì toho
tento program zahrnuje øadu fyziologických a psychologických aspektù, které novopeèeným nekuøákùm pomáhají úspìnì
proít první dny, které jsou nejkritiètìjí.
Absolventùm semináøe nabízíme monost zùstat s námi dále v kontaktu. Pokud
si váí svého zdraví a chtìjí svùj ivotní styl
nadále zlepovat, mùeme jim v dalích
pøednákách nebo kurzech poskytovat
stálé nové podnìty  jak v oblasti výivy,
vyuívání pøírodních prostøedkù ke zdraví,
zlepování mezilidských vztahù apod.
Potom je ani nenapadne, e by se chtìli
vrátit zpìt ke svému døívìjímu návyku. Za
peníze, které jako nekuøáci uetøí, si radìji koupí nìco zdravého nebo si dopøejí
pìknou dovolenou.
(kontakt na poslední stranì)

Z novinek v nabídce CL
Roziøuje se nabídka èistì vegetariánských
pomazánek Sivo o pomazánky s pøíchutí
èesnekovou a houbovou, novými v øadì
produktù Provamel jsou sójový dezert karamelový a sójové mléko vanilkové v cestovním balení a za ochutnání jistì stojí i
rozinkové suenky (v kvalitì BIO) od nizozemské firmy Molenaartje.

EKOLOGICKÉ
MYCÍ, ÈISTÍCÍ
A PRACÍ
PROSTØEDKY
ECOVER
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15
Praha 1
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Bez jídla se dá ít pomìrnì dlouhý èas, bez spánku vak dlouho
nevydríme. Chce-li si èlovìk udret svou vnitøní integritu, svou
vitalitu, své zdraví, bez dostatku
odpoèinku se neobejde.
Podobnì jako plodí zplodiny auta, která se
pohybují, plodí zplodiny i èlovìk (napø. kyselinu mléènou nebo kyslièník uhlièitý).
Nejsou-li tyto zplodiny z tìla eliminovány,
èi jsou-li eliminovány pouze nedostateènì,
dochází k sebeotravì organismu. Nedojdeli ke zmìnì, stává se tato autointoxikace
patologickou, vede k nemoci a posléze ke
smrti. Období klidu umoòují eliminaci odpadních látek.
Odpoèinek, spánek, relaxace  to nejsou ztracené chvíle. Je to dùleitá souèást
lidské existence (nezapomínejme, e za normálních okolností èlovìk prospí skoro tøetinu svého ivota). Ostatnì bìhem spánku
organismus také pracuje, ale v jiném reimu. Jako by tìlo fungovalo v dvousmìnném provozu  ve dne práce, v noci údrba (která zametá, èistí, olejuje pøevodové
mechanismy, dobíjí baterie).
Dnení èlovìk, po hlavu ponoøený do
závratného kolotoèe moderní doby, vak
ji neèerpá síly z pøirozených rytmù.
Prùbìh pracovního dne byl rozvojem mechanizace, vudypøítomným hlukem a nadmìrnou elektrizací zcela rozvrácen. Noc se
pak stala obdobím intenzivní aktivity, nervózního, umìlého, nereálného ití.
Èlovìk sklízí to, co zasévá. Nemoci, jejich výskyt byl pøed pár desetiletími jetì
ojedinìlý  nervové deprese, stres, nespavost , jsou dnes jedním ze symptomù
doby. Èlovìk, který chtìl pùvodnì jen uetøit trochu èasu, u dnes mnohdy není
schopen ani bìného pracovního výkonu
 tím spíe, kdy se jeho osudem stává
zmechanizovaná, mechanická práce, která
jej sobì samému odcizuje v jetì vìtí míøe.
Odpoèinek odpovídající kvantity a kvality je tajemstvím mládí tìla, srdce i ducha;
díky nìmu jsou fyzické i duevní jedy pùsobící v organismu neutralizovány a eliminovány.
Relaxací rozumíme uvolnìní uprostøed
práce, a to jak fyzické, tak duevní. Fyzické
uvolnìní umoòuje etøit silami, neplýtvat
zbyteènì energií, ale koncentrovat ji na urèitý výkon, který se tak stává snazím.
Pøedstavme si koèku, která se chystá vyskoèit na zídku. Vimnìme si, e nenapíná
jiné svaly ne ty, které k této akci nezbytnì potøebuje. A teï se podívejme na èlovìka, který nìco píe...
Kdy si èlovìk napìtí svých svalù uvìdomí, mùe se nauèit se jej zbavit. K fyzic-

kému uvolnìní jsou velmi uiteèné uvolòovací cviky. Úlevu pøináejí také masáe.
Krátká siesta pøed obìdem je velmi blahodárná  pomùe nám dospìt ke konci dne,
ani bychom se cítili zcela duevnì vyèerpáni. Výborným uvolòovacím a uklidòujícím prostøedkem je dvacetiminutová koupel ve vlané vodì pøed veèeøí.
Duevní uvolnìní obvykle následuje uvolnìní tìlesné. Pod hladkým èelem se jen
stìí mohou honit tìké mylenky. Jasná
tváø nemùe být zrcadlem úzkosti. K dosaení skuteèného duevního uvolnìní vak
potøebujeme i srdce, které nepodléhá tíze
okamiku. Úzkost, rozèílení, chaos a nepoøádek pøináejí vyèerpání a dìlají z èlovìka snadnou a zranitelnou koøist depresí
a dalích nemocí moderní doby.
Kde hledat uvolnìní nezbytné k dosaení pocitu osobní pohody? V sobì samém?
 S hlavou plnou starostí? Ve spoleènosti?
 Která je hysterická? V budoucnosti? 
Která je nejasná? Tak kde tedy?... Mám
ráda ten hlas, který k nám promlouvá i
dnes: Pøijïte ke mnì vy, kteøí jste unavení a obtíení, a já vám dám spoèinutí.
Odpoèinek je nejen pøeruením kadodenní práce, odpoèinek je pøeruením jakékoliv aktivity. Práce uvolòuje místo odpoèinku jako urèitému duevnímu a duchovnímu postoji, jako období neaktivity,
vnitøního klidu a míru, ticha. Hluboký smysl tohoto dui obnovujícího odpoèinku se
nachází ve zvolání Boha, který na konci
stvoøitelského aktu odpoèívá a prohlauje,
e ve je dobré. I èlovìk má po práci odpoèívat, aby mohl vychutnat stvoøení, mít
z nìj radost a nacházet v nìm smysl. K dosaení duevní rovnováhy jsou nezbytné ticho, vnitøní zkoumání, zamylení. Zábava,
rozptýlení èi sport nemají v této formì odpoèinku místo.
Proto také Stvoøitel ustanovil a oddìlil
jeden den výhradnì k odpoèinku. Den,
který má být symbolem harmonie mezi
Bohem a lidmi, den, kdy se èlovìk, uprostøed svého spoèinutí, mùe setkávat s Bohem  aby jej mohl chválit a uznávat za
svého Stvoøitele.
Spánek je stav, kdy je vìdomí pøerueno. Spánek, tato celé ivoèiné øíi vlastní
periodická aktivita, je u moderního èlovìka vánì naruen.
Gallupùv institut u v roce 1957 oznámil, e polovina dospìlé populace USA
(tehdy 50 miliónù lidí) trpí poruchami
spánku. Od té doby se situace jenom zhorila  nespavostí dnes trpí ji i malé dìti.
Èlovìk, který nemùe bez spánku ít, hledá prostøedek, který by mu spánek umonil. Spát za kadou cenu! øíká si a bere
práky na spaní. Tyto léky vak neposkytují skuteèný spánek, ale vyvolávají stav
podobný narkóze nebo hypnóze 
a to tím, e èásteènì nebo úplnì paralyzují centrální nervový systém.
Pøirozený spánek je aktivitou, bìhem
ní nejsou pøerueny funkce mozku ani

BANGLADÉ, DÌTI, POMOZTE
Z dopisu dr. Milana Moskaly, bývalého spolupracovníka Country
Life, který v souèasné dobì pùsobí na zubní klinice v Dhace,
ve vzdálené Bangladéi:
... V Bangladéi zaèínají detì; lidé jsou èasto ve vodì a vlhkém prostøedí. To má
vliv na jejich zdravotní stav. Pøedevím tím trpí dìti. Je tady celkovì vysoká nemocnost na infekèní nemoci, TBC, nemoci horních cest dýchacích, srdeèní onemocnìní  a je zde také hodnì úrazù, které postihují zvlátì eny a dìti. Pracují na
stavbách a protoe jsou slabí a na hlavì nosí cihly, písek, stavební materiál, dost
èasto se stává, e to nìkomu spadne na záda a zlomí si páteø. Takových ochrnutých je tady hodnì. Jsou to neastní chudáci, o které se nemá kdo postarat. Ti
astnìjí se dostanou do nìjaké nemocnice, ale vìtina zùstane na ulici a ebrají.
Rozhodl jsem se, e tìmto dìtem pomùeme tím, e jim pøipravíme jídlo. Z 10
kg rýe, 1 kg dali a zeleniny jsme pøipravili 101 porcí a kousek od naeho bydlitì jsme shromádili dìti, které tady ijí na ulici a spí na zemi. Brzy se objevila dlouhá øada od tìch nejmeních, které drely maminky v náruèí, po ty vìtí. Ne jsme
se nadáli, vechno jsme rozdali. Za pìt minut bylo vechno pryè. Je to sice jako
kapka v moøi, ty ostatní nataené ruce nemohu se na to dívat , ale je to aspoò
ta kapka. Rád bych mìl dostatek prostøedkù na to, abychom aspoò tìm 100 dìtem mohli dát najíst kadý den. Kdyby sto dìtí z bohatých zemí poslalo jen to, co
nesnìdí a zùstane jim na talíøi, tak by mnohé dìti v Bangladéi nezemøely hladem.
Dennì se setkávám se zástupy dìtí, které nechodí do koly a ebrají. V Bangladéi je jen velmi malá skupina privilegovaných dìtí, které se nauèí èíst a psát. Je
to jen asi 15% dívek a jednou tolik chlapcù. Pøitom kola je podstatnì lacinìjí ne
u nás. Hlavní pøekákou pro vìtinu dìtí je, e musí pomáhat rodièùm obstarat
dost jídla pro celou rodinu. Takové dìti potkáte vude. Dìlají jedno a toté: køièí
baki, baki, ebrají na køiovatkách, kde èekají auta na zelenou, stojí na tritích,
chodí do obchodu a nabízejí se, e ponesou nakoupené zboí, nebo, pokud se jim
podaøí najít práci, tìce døou na staveniti.
Nae církev má v Dhace základní kolu a poskytuje vzdìlaní v pøíjemné atmosféøe adventního misijního prostøedí. Mnoho dìtí by tam rádo chodilo do koly, ale
nemají na to. Znáte-li nìkoho, kdo by byl ochoten pomoci aspoò jednomu dítìti,
aby mohlo chodit do koly, dejte mi vìdìt. (Blií informace v redakci.)
Nejnií kolné bez jídla èiní 10 USD (amerických dolarù) mìsíènì. Pro ty dìti,
které k tomu dostanou i tøikrát dennì najíst, to stoji 20 USD mìsíènì a pro sirotky, kteøí navíc vedle kolného a výivného potøebují i ubytování, to stoji 30 USD
na mìsíc. Dìkuji vem, kteøí se u pøihlásili a dìtem v Bangladéi pomáhají.
Je tu velmi nároèný ivot. Není to vak jediné místo, které potøebuje pomoc.
Na svìtì je mnoho takových míst. Jak povzbudivì zní Jeíovo zaslíbení: Na svìtì
budete mít souení, ale doufejte. Já jsem pøemohl svìt. Já s vámi jsem po vechny dny a do skonání svìta. G
MUDr. Milan Moskala, Dhaka

metabolické funkce, které jsou pro obnovení rovnováhy a doplnìní rezervoáru energie nezbytné. Práky na spaní pøináejí
jen dalí zatíení  tìlo na jedné stranì neodstraòuje jedovaté látky, které se v nìm
bìhem dne nahromadily, a na stranì druhé se musí bránit vùèi úèinkùm toxických
chemikálií v prácích obsaených.
Jak si zajistit skuteèný fyziologický spánek? Nezapomínejme, e plnohodnotnému spánku musí pøedcházet skuteèná aktivita. Pohyb na èerstvém vzduchu, hluboké
dýchání, sviná procházka pøed spaním 
to ve napomáhá dobrému spánku. Rytmus støídání spánku a aktivity navíc souvisí s rytmem støídání noci a dne: den je urèen k práci, noc pak ke spánku.
Pøed spaním je tøeba se tìlesnì, emocionálnì i duevnì uvolnit  vnitøní uklid-

nìní by mìlo doprovázet i uklidnìní v naem okolí (spíme-li v pokoji obráceném na
runou ulici, mùeme pouít tøeba voskové
ucpávky do uí). Lonice by mìla být ponoøena v temnotì, dobøe vyvìtrána a nepøetopena. Je dobré mít pootevøené okno,
aby mohl vzduch v pokoji cirkulovat.
Postel by mìla být tvrdá  to zabrání svalové únavì. Veèeøe by mìla být lehká
a mìli bychom ji sníst nejpozdìji nìkolik
hodin pøed uloením se ke spánku: mnohá
nespavost a mnohá noèní mùra jsou pouhým dùsledkem pøetíeného aludku.
K odstranìní problémù s nespavostí
èasto staèí, kdy se vystøíháme konzumace
stimulujících látek (kávy, èaje, koly, tabáku,
koøení, èokolády a koncentrovaných potravin  zejména cukru a alkoholu), tedy
produktù, které jsou mimoøádnì nebez-

KOSMETICKÝ
KOUTEK CL
S vùní verbeny
Jako osvìení pro teplé mìsíce nabízíme øadu výrobkù s výraznou citrónovou vùní verbeny (aloisie trojlisté), rostliny, která byla do Evropy pøivezena
z Jiní Ameriky, a to panìly v 17. st.
Kromì kosmetického pouití se verbena uplatní pøi ochucení pokrmù, do
smìsi pot-pourri i jako bylinkový èaj.
MÝDLO S OBSAHEM DRCENÝCH
LISTÙ VERBENY (400 g)
Baleno v jutovém sáèku.
TOALETNÍ VODA (100 ml)
V rozpraovaèi.
TÌLOVÉ MLÉKO (100 ml)
MLÉÈNÝ PUDR DO KOUPELE
Baleno v jutovém sáèku. Malé mnoství práku nasypeme do teplé vody.
Jemnì pìní.
TUHÝ PARFÉM
VE VÈELÍM VOSKU (9 ml)
VODA DO EHLIÈKY (1000 ml)
Pøi pouití do napaøovací ehlièky dodá naemu prádlu pøíjemnou citrónovou vùni (mono øedit).
VONNÁ SVÍÈKA (100 g)

Prodejna pøírodní kosmetiky
COUNTRY LIFE
Melantrichova 15 (ve dvoøe)
Praha 1
Po-Èt: 9-19, Pá: 9-18

LOCCITANE
peèné tím, e maskují normální potøebu
odpoèinku a brání tak pøirozené tìlesné a
duevní regeneraci. Jako takové rychle pøináejí nervové vyèerpání, které mùe posléze vést k depresím a øadì dalích váných zdravotních problémù.
Spánek je svázaný s uvolnìním. Kdy
zbavujeme pøed spaním své tìlo denního
odìvu, zbavme souèasnì i svou dui vech
starostí, které den pøinesl. G

Podle knihy kanadské spisovatelky Daniele Starenkyj La vie en
abondance (ivot v hojnosti).
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RECEPTY COUNTRY LIFE

PØEDNÁKY:

Mrkvová pomazánka s tofu

Poslední úterý v mìsíci
KOLA VAØENÍ S R. UHRINEM
29. èervna
Veèer se éfkuchaøem Country Life 
nové recepty, video, informace ze
svìta zdravé výivy, ochutnávka...

1/2 álku pokrájené cibule, 3 líce vody, 2 álky rozmaèkaného tofu,
2 álky uvaøené mrkve, 2 lièky Würzlu (zeleninové koøení na zpùsob
vegety  k dostání v Country Life), 1/2 álku panenského oleje, 1/3
lièky saturejky, 1 1/2 lièky medu, 1-2 lièky citrónové ávy, 1/2 lièky zázvoru, 1/3 lièky mletého fenyklu, sùl na dochucení
Nakrájenou cibuli poduste na 3 lících vody, spolu s ostatními surovinami vlote
do mixéru a do hladka vymixujte. Medem, citrónovou ávou a solí ochucujte opatrnì! S tofu se dá smísit skoro kadá surovina. Podobným zpùsobem mùete
pøipravit petrelovou, celerovou, paprikovou, pórkovou èi jinou pomazánku.

Jarní salát
2 hlávkové saláty pokrájené na vìtí kusy, 1 mladá nakrájená cibulka, 5 øedkvièek pokrájených na koleèka, 1/2 álku sluneènicové majonézy (viz níe)
Suroviny zlehka smíchejte a polejte majonézou.

Sluneènicová majonéza
1 1/2 álku loupaného sluneènicového semínka, 2 álky vody, 1 1/2
lièky Würzlu, 1 lièka soli, 1 1/2 lièky cukru, 1 lièka cibulového
práku, 2 lièky hoøèice (není nutné)
Do mixéru vlote sluneènicové semínko a pomixujte je s trochou vody. Pomalu
pøilévejte zbytek vody, aby se sluneènicové semínko na jemno rozmixovalo.
Potom pøidejte ostatní suroviny a spoleènì pomixujte. Podle vlastního uváení
mùete pøidat èesnek, citrónovou ávu èi trochu sójové omáèky.
Dobrou chu pøeje Roman Uhrin, éfkuchaø vegetariánské
restaurace Country Life. Recepty pocházejí z jeho kuchaøky
Zdravá kuchyòa v praxi (250 receptù bez cholesterolu)
 k zakoupení pouze v restauraci Country Life!

Za zdravím do pøírody  a do Country Life!

Prostory restaurace Country Life
Melantrichova 15, Praha 1
Zaèátek v 18.45 hod.
Vstupné dobrovolné
Odvykový program
ÍT ZDRAVÌ BEZ CIGARET
Chcete se zbavit svého nezdravého
návyku? Chcete pøestat utrácet peníze za cigarety? Zkoueli jste u vícekrát pøestat kouøit, ale marnì?
S naím odvykovým programem se
stanete nekuøáky!
Agentura Klas
Píková 1948, 155 00 Praha 5
tel/fax: 652-0431, 333-54-200
mobil: 0602 822-127
Podrobnìjí informace na str. 18
ZÁJEMCI O STUDIUM BIBLE
a ti, kteøí hledají pomoc v oblasti
duchovní, se mohou obracet na Mgr.
M. Hloucha na tel. (02) 652-0431.
Pøíjemné strávení letních mìsícù!
Tìíme se na Vai úèast
na podzimních akcích SPZ a CL.

OTEVØENO V COUNTRY LIFE
Melantrichova 15, Praha 1
Obchod:

Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého ivotního stylu

PRAMENY ZDRAVÍ

za èástku 78,- Kè/pùlroèní pøedplatné (è. 4-6/99)
za èástku 138,- Kè/roèní pøedplatné (è. 1-6/99) - vèetnì potovného

Prosím o zasílání na následující adresu:

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

Jméno a pøíjmení

Ès. armády 20, Hostivice u Prahy

Adresa

Pùlroèní pøedpl.
Roèní pøedpl.

Datum

Po-Èt 8-19
Pá 8-18, Ne 11-18
Restaurace : Po-Èt 9-21
Pá: 9-18
Ne 11-21
Kosmetika: Po-Èt 9-19, Pá 9-18

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

Na Slovensku rozesílá OZ ivot a zdravie, Záhonok 1195/19, 960 01 Zvolen, tel/fax: (0855) 536-2585

Po-Èt 9-17
Pá 9-17
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