
PROJEZTE  SE  KE  ZDRAVÍ  A  VITAL ITĚ

5

Úvod

Vážení čtenáři, 

tuto knihu jsem psala s nadšením a ráda vám 

představím nový přístup ke každodenní stravě. Mojí 

snahou je předložit vám praktického rádce, sdělit 

vám důležité informace ohledně stravování a ukázat 

správnou cestu ke zdraví a vitalitě. Záleží na každém 

z vás, zda tuto velkou šanci využijete, nebo promar-

níte. Zda dokážete změnit svoje stravovací návyky 

a objevíte souvislosti mezi stravou a únavou, nedo-

statkem energie a nemocí. Zda zahrnete do svého 

života všechny poznatky o účincích potravin a jíd-

la a přeměníte je na účinný lék. Jen tak zůstane-

te trvale zdraví, plní vitality a budete preventivně 

působit proti nemocem. K tomu všemu vám může 

posloužit kniha Projezte se ke zdraví a vitalitě, která 

předkládá srozumitelný návod, jak přirozenou a lo-

gickou cestou dostanete do svého života vše, co by 

vám nemělo škodit a naopak by vám mělo pomoci. 

Klíčem ke správnému fungování našeho orga-

nismu je zodpovědnost za vlastní zdraví. Život bez 

nemoci a bolesti je mnohem krásnější a plnohod-

notnější a určitě stojí za to, nebýt pasivní a začít 

pro sebe něco dělat! Pokud se nestravujete úplně 

nejzdravěji, nevěšte hlavu, na to, začít žít zdravě, 
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není NIKDY pozdě. Vědět, co jíst nemáte, je stejně 

důležité jako vědět, co jíst máte. Pamatujte, je-li od-

hodlání, vždy existuje způsob, jak dosáhnout cíle. 

Buďte trpěliví, neztrácejte víru, naději a touhu žít. 

Při nesprávném stravování je pouze jeden pora-

žený, my sami. 

Ing. Jarmila Mandžuková 

* * * 

Mojí celoživotní snahou je prostřednictvím svých 

knih a přednášek sdílet a předávat informace, kte-

ré se věnují posílení zdraví a léčby zdravotních po-

tíží, a to především přirozenými a přírodními pro-

středky. 

• Budu velice potěšena, pokud mi sdělíte vaše zku-

šenosti. Budete-li mít nějaké dotazy či chcete-li 

poradit s alternativní léčbou svého zdravotního 

problému, můžete se na mne obrátit. 

• Moje knihy s podpisem a originálním ex libris 

a s příjemnou slevou lze získat prostřednictvím 

mých webových stránek www.jmandzukova.cz

• Na svém facebookovém profilu upozorňuji na 

svoje nové knihy a aktuální přednášky, pořádám 

i různé soutěže o zajímavé ceny. Připojte se!
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• Pro nejrůznější kulturní instituce (knihovny, klu-

by), domovy pro seniory a další zájemce nabízím 

přednášky na různá témata. Jedním z témat, 

které je zaměřené na stravování, má název Pro-

jezte se ke zdraví a vitalitě. Těším se na vás!

* * * 

Upozornění:

Rady a doporučení, se kterými se setkáte v této 

knize, nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je rozšířit 

všeobecné znalosti a informace o stravování. Autor-

ka ani nakladatel nenesou odpovědnost za poškoze-

ní zdraví osob a vznik majetkových a věcných škod. 
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Jít s davem 
se nevyplácí

Člověk musí dělat věci, 

o kterých si myslí, 

že je nedokáže. 

ANNA ELEANOR ROOSEVELT 

Celý západní svět je v posledních desetiletích po-

sedlý studiem různých způsobů stravování. Z výži-

vy se stala určitá modla, ke které se upíná pozor-

nost výrobců potravin a doplňků stravy. Většina lidí 

ale zpravidla nebývá dobře informovaná a snadno 

podléhá konzumnímu stylu života, který se stal 

označením pro životní styl zaměřený na materiální 

hodnoty namísto na hodnoty duševní či duchovní. 

Prosperita konzumní společnosti je založena na stá-

le větší spotřebě a z toho plynoucí stále větší výrobě. 

V takové společnosti mají lidé tendenci následovat 

to, co dělají ostatní, aniž by je zajímal hlubší důvod, 

proč tomu tak je. Proto mnozí lidé z pohodlnosti  

a nedostatku informací splynou s davem a příliš 

nad tím, co jedí a jak se stravují, nepřemýšlejí. Pod-

le těchto pravidel je moderní stravovat se v rychlém 

občerstvení, dopřávat si polotovary a průmyslově 
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zpracovaná jídla plná nezdravých a nebezpečných 

tuků a chemických látek, zapíjet je světoznámou 

Coca-Colou či jiným sladkým nápojem. Povzbuzení 

hledat v energetických drincích, přeslazených slad-

kostech a večer co večer vyplenit ledničku a u tele- 

vize pojídat bramborové chipsy. K tomu i na sebe-

menší zdravotní problémy užívají léky a po hrstech 

konzumují multivitaminové a některé další potravi-

nové doplňky v domnění, že budou zdraví. Tito lidé 

podporují největší byznys všech dob – farmaceutic-

ký a potravinářský průmysl – a udržují tento systém 

v miliardových ziscích. Pokud i vy následujete lidi 

ze širokého davu, aniž byste samostatně přemýšleli, 

můžete pouze očekávat stejné dopady, jaké zažívá 

dav – civilizační degenerativní nemoci, závislost na 

lécích a předčasnou smrt. Je na místě smutné kon-

statování, že jsme ještě nikdy nebyli tak blízko 

možnosti globálního sebezničení. 

Mnozí z vás mohou argumentovat, že se přece do-

žíváme stále vyššího věku, tak to s námi zase tak 

špatné nebude. Dnešní prodlužování věku u senio- 

rů má jeden podstatný základ – představují gene-

raci, která se narodila v období před a v průběhu 

II. světové války, kdy byla bída, nebyly přeslazené 

nápoje, potraviny, cukrovinky a uzeniny přeplně-

né „éčky“, maso, ovoce a zelenina byly z domácích 

zdrojů, do školy se chodilo pěšky, a to i větší vzdá-

lenosti. Volný čas děti trávily pomocí v domácnos-

ti, pomáhaly na poli, běhaly bosy po loukách, lezly 

po stromech… Jejich život se diametrálně lišil od  



JARMILA  MANDŽUKOVÁ

10

dnešního stylu života. Lze se jen dohadovat, jakého 

věku se bude dožívat současná miléniová počítačo-

vá generace, žijící v internetovém virtuálním světě. 

Chcete být zdraví? Pak musíte být jiní! Buďte 

chytří, zapojte svůj vlastní rozum. Buďte individua-

litou, jděte vlastní cestou. Naslouchejte sami sobě, 

jen tak dokážete rozpoznat, co vaše tělo potřebuje. 

Opravdu potřebuje! Naučte se myslet preventivně. 

Jezte skutečné jídlo. Pro dosažení trvalého zdraví 

se musíte distancovat od širokého davu a v mno-

ha případech i konat opačně než on. Nikdy bychom 

neměli následovat dav jen proto, že se tak chová 

velká část lidí. Pokud většina lidí směřuje do sítě 

rychlého občerstvení, aby si dopřáli hamburgery 

za akční cenu, protože to viděli v televizní reklamě, 

konejte opačně a běžte si koupit ovoce či zeleninu 

od místního farmáře. Pokud dav užívá tabletky na 

vysoký cholesterol, bolesti hlavy a špatné trávení, 

dělejte opak a užívejte čaje či extrakty z bylinek, jež 

jsou k vašemu tělu mnohem šetrnější. Pokud dav  

o víkendu odpoledne míří za zábavou do nákupního 

centra, jděte raději do přírody a poznávejte krásy 

naší vlasti. 

Podle Evropského výběrového šetření o zdravotním 

stavu obyvatel Česka jsou u nás dvě třetiny populace 

dlouhodobě nemocní. Největší podíl na nemocnosti 

mají chronická onemocnění a jejich výskyt rapidně 

narůstá v souvislosti s konzumním stylem života. 

Chronické nemoci jsou dnes příčinou až 90 procent 

úmrtí v zemích EU. Chronická onemocnění jako  
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nemoci srdce, mozková mrtvice, nádorová onemoc-

nění a diabetes patří mezi nejběžnější zdravotní po-

tíže. Jsou nemocemi, na jejichž léčbu jsou vynaklá-

dány největší částky, a zároveň nemocemi, jimž je 

možné v mnoha případech účinně předcházet změ-

nou životního stylu. Nejčastějšími příčinami chronic-

kých onemocnění jsou nezdravá výživa, nedostatek 

pohybu, kouření, stres a alkohol. Úprava stravy  

a životního stylu je nejlepší prevencí mnoha 

zdravotních potíží. 

Je nejvyšší čas mnohé změnit. Nenechte se 

chytit do spárů konzumního života. Máte schop-

nost samostatného myšlení, možnost kdykoli změ-

nit svůj názor a zlepšit svůj život. 

Najděte dostatek odvahy, abyste vystoupili z davu 

a dělali mnohé jinak, protože je to zjevně o poznání 

zdravější a prospěšnější. Nebojte se experimentovat 

a zkoušet nové stravovací zvyklosti a nové přístu-

py v péči o sebe. Pokud chcete být zdraví, převez-

měte za své zdraví zodpovědnost. Pouhou změnou 

ve způsobu stravování se lze zbavit většiny nemocí  

a zdravotních potíží. To svědčí o úzké vazbě mezi 

potravinami, jídlem a vaším zdravím. 
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Nikdy není pozdě

Kdo léky polyká, 

ale správné životosprávy nedbá, 

toho lékař léčí marně.

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

Být zdravý je snadné. Již v dávných léčebných 

systémech hrála správná výživa významnou roli 

jako lék. Potvrzuje to i rčení slavného řeckého lé-

kaře Hippokrata (460–377 př. n. l.) Jídlo je tvůj lék. 

Na tuto věky prověřenou moudrost se v dnešní době 

téměř zapomnělo. Zajímavé je, že lékaři v době anti-

ky byli hodnoceni dle počtu zdravých lidí. Čím více 

měl lékař ve své evidenci zdravých lidí, tím byl váže-

nější. Dnes se vše obrátilo, lékař je hodnocen podle 

počtu nemocných lidí.

Současná medicína léčí člověka bez ohledu na 

jeho výživu. Pokud máte nějaký zdravotní problém, 

lékař vám předepíše léky, ale upozornění na to, že 

je nezbytné jíst jinak, či dokonce detailní, reálné  

a správné doporučení, jak přesně upravit jídelníček 

nebo jaké změny životního stylu provést, od něho 

pravděpodobně neuslyšíte. Navíc průměrně stráví 

lékař s pacientem během jeho jedné návštěvy sedm 
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minut a potřebné vysvětlení žádoucí změny život-

ního stylu tedy ani nelze v tomto krátkém časovém 

úseku stihnout. 

Vnímání léčby, která je založena jen na užívání 

léků, je fatální věcí, jež má na každého z nás vážné 

zdravotní důsledky. Lékaři dnes zapomněli myslet 

„lékařsky“, ale místo toho přemýšlejí chemicko-

-farmaceuticky. Z lékařské vědy se v podstatě stala 

farmaceutická věda. Zásadním problémem je již sa-

motná výuka na lékařské fakultě, kde je základem 

studia farmakoterapie, tj. léčba s použitím léků.  

Výuka zdravé výživy nebo pohybového režimu je jen 

v omezeném rozsahu. K tomu přispívá i současný 

model zdravotní péče, který ani nemotivuje lékaře, 

aby si udržovali zdravé pacienty. Motivuje je vyhle-

dávat onemocnění, předepisovat co největší množ-

ství léků a provádět co nejvíce výkonů. 

Přesto musím na obhajobu některých lékařů říct, 

že se o změně výživových zvyklostí a životního stylu se 

svými pacienty baví, ale velmi často od pacientů slyší 

„to mi za to nestojí“. Nestojí TO za lepší kvalitu vlast-

ního života? Vzdávají se tak lehkomyslně možnosti 

dožít se vyššího věku? Je neuvěřitelné, jak snadno 

jsme se vzdali nadvlády nad svým zdravím, svým ži-

votem. Velkou měrou k tomu přispívá i fakt, že žije-

me v době, kdy si většina z nás myslí, že na každou 

nemoc existuje pilulka a při běžných potížích rychle 

a často i neuváženě saháme po chemických lécích. 

Příliš důvěřujeme moderní klasické medicí-

ně. Naše závislost na lékařské profesi došla až do 
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takových rozměrů, že se necháváme přesvědčit, že 

je nutné brát léky na ředění krve, na snížení hla-

diny cholesterolu a krevního tlaku, bolavé klouby… 

Máme k dispozici léky, které nám mají pomáhat  

i s tím, co běžný zdravý člověk může zvládnout  

sám. Máme léky na spaní, jsou léky na zklidně-

ní a léky, jež nás mají povzbudit při depresi. Jsou 

léky na usnadnění močení, na zácpu či průjem  

a jiné léky ke zvýšení sexuální potence. Léky na sní-

žení nebezpečně vysoké hladiny krevního tlaku pů-

sobí okamžitě, ale neřeší, proč k rozvoji hypertenze 

došlo. V případě, že by vás něco z uvedeného zne-

klidňovalo, nemusíte se obávat – na to také exis-

tují pilulky. Není už asi žádná lidská zkušenost, jíž 

by se farmaceutický průmysl nesnažil využít. Lidé 

velmi často polykají léky, které často vlastně vůbec 

nepotřebují. Důsledkem toho je, že je stále více lidí 

nemocných a zdravotní stav populace se zhoršuje. 

Léky sice dokážou zachránit život, ale niko-

ho neuzdraví. Klasická medicína je založena na 

používání rychle působících a účinných léků. Málo 

známým faktem je, že většina z běžně předepisova-

ných léků pouze potlačuje projevy daného onemoc-

nění. Léky bojují proti symptomům – příznakům  

a skutečnou příčinu nemoci nechávají bez povšim-

nutí, takže choroba se jen prohlubuje. Potlačová-

ní příznaků nemoci poskytuje falešný pocit zdraví  

a umožňuje pokračovat v destruktivním chování, 

které je základem onemocnění. Potlačením symp- 

tomů nejen že není možné vyléčit onemocnění, ale 
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vede dokonce ve většině případů ke stupňování po-

tíží kvůli celé řadě nežádoucích účinků, které uží-

vání léků doprovází. Léky mají v sobě mnoho růz-

ných chemikálií‚ „zaberou“ na zdravotní problém, 

který máme, ale zároveň začínají škodit tam, kde 

ještě žádný problém není. Lze z tohoto začarované-

ho kruhu „lékové epidemie“ vystoupit? Určitě ANO! 

Každá moderní léčba NEMOCI by měla být spojena 

se změnou životního stylu, tedy kvalitní a pestrou 

stravou, dostatkem pohybu, hodnotným spánkem, 

klidnou myslí... Jen tak se může výrazně zlepšit 

zdravotní stav. Ale záleží na každém z nás, jak si 

svého ZDRAVÍ váží, jakou odpovědnost k němu cítí 

a jak o něj pečuje. 

Seznam chorob a lidského utrpení je neko-

nečný. Moderní medicína dokáže velké věci, dokáže 

celého člověka „rozkouskovat“, prosvítit, ale jedno 

neumí, vnímat člověka jako komplexní organis-

mus a léčit ho v dokonalé celistvosti. Většina léka-

řů „jede“ ve stylu moderní medicíny – je fixovaná 

na CHOROBU, ne na pacienta, a hlavní je potírá-

ní příznaků onemocnění léky, neboť každá nemoc 

má svoje jméno a na každou nemoc existuje lék. 

Uniká jim základní souvislost – pacient není jen fy-

zická schránka z kostí, svalů a orgánů, ale bytost  

z duchovní, duševní a tělesné roviny. Tím se vytrá-

cí skutečné poslání lékaře i skutečná příčina nemo-

cí a není nasazena dostatečná komplexní léčba. Tu-

díž vyléčení NIKDY nenastane. Musíme změnit svoji 

mentalitu a přestat věřit, že léky samy nás spontánně 
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uzdraví, aniž provedeme změny v rámci svého život-

ního stylu. 

Nikdy není pozdě zamyslet se nad svým ži-

votem a svojí životosprávou. Celková proměna 

výživových zvyklostí může výrazně zlepšit náš zdra-

votní stav a u řady chronických onemocnění fungu-

je často stejně, mnohdy i lépe, než medikace léky. 

K většímu prosazení tohoto jednoduchého postupu 

však brání dva důvody, které na člověka kladou 

vyšší nároky než prosté spolknutí prášku. Pacient 

potřebuje neustále dostávat podporu, motivaci, aby 

ve své snaze vytrval. A za druhé – farmaceutický 

model léčby je hluboce „zakonzervovaný“ v součas-

né medicíně a zakořeněný v našich hlavách. Zdra-

votní pojišťovny umí proplácet léky, ale ne změnu 

stravovacích zvyklostí. 

Je nejvyšší čas udělat ze změny stravování ne-

dílnou součást léčby a výsledky na sebe nenecha-

jí dlouho čekat. Naštěstí přibývá lidí, kteří chtějí  

aktivně působit na svoje zdraví, hledají návrat k pří-

rodě a zajímají se o alternativní metody léčby. Po-

silují zdraví prostřednictvím přirozených potravin  

a používají zdravý selský rozum. 

Všichni bychom měli začít nově vnímat pojem 

ZDRAVÍ. Nikdy není pozdě začít se zajímat o zdravé 

stravování a správný životní styl. Člověk nedostává 

v životě moc šancí, aby posílil své zdraví a zásad-

ně změnil dosavadní život. Udělejte to kvůli sobě, 

svým dětem, své rodině, a pokud možno, kdykoli  

v tom pomáhejte i ostatním. Je to skvělý způsob, jak  
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změnit sám sebe a měnit svět k lepšímu. Nezkra-

cujte si vědomě svůj vlastní, už tak dost krátký, ži-

vot. Dejte se s chutí do toho a půl je hotovo – zná-

mé přísloví, které lze použít i pro změnu životního  

stylu a stravovacích zvyklostí. Nebo Co můžeš udě-

lat hned, neodkládej na zítřek. Takže začněte 

prostě hned teď! A pamatujte si, že my sami 

si vytváříme svůj svět, svůj život, svoje zdraví  

a spokojenost. 
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Jste to, co jíte

Nemoc by měla být vyléčena 

přirozenou silou – odolností člověka, 

lékař by měl jenom pomáhat.

H IPPOKRATÉS

Člověk je to, co jí, jak prohlásil německý filo-

zof Ludwig Feuerbach (1804–1872). Z tohoto rčení 

vyplývá, že již naši moudří předkové předpokládali, 

že výživa by mohla mít důležitý vliv na naše zdraví.  

S tím se ztotožňují mnohá dávná učení, také tradič-

ní čínská medicína vnímá jídlo jako lék – správné 

stravování je základem léčení každé nemoci, nejen 

fyzické, ale i psychické. Jídlo je tedy velmi vážná 

věc, protože všichni chceme být zdraví, chceme vy-

padat dobře, být krásní, mít dobrou náladu a do-

statek sil a energie. Dobrým a kvalitním jídlem naše 

tělo rozkvete, špatnou stravou bude chřadnout, až 

onemocní. Je důležité si uvědomit, že jsme součástí 

přírody a pouze přírodní a skutečné potraviny nás 

mohou posilovat, revitalizovat a léčit. Jestliže za-

čneme na stravu pohlížet tím správným úhlem po-

hledu jako na něco léčivého, požehnaného a inspi-

rujícího, jsme na dobré cestě. Pamatujte, že to, co 
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jíte, se stane vaším tělem. Jezte jen to, co prospívá 

vašemu tělu. 

Je nesmírně důležité, abychom se naučili umír-

něnosti a nedopřávali si něčeho nad rozumnou 

mez. Moudrý je citát bavorského faráře a léčitele 

Sebastiana Kneippa (1821–1897), který zní: Všeho 

s mírou a dobrého pomálu. Extrémy by neměly mít 

v jídle ani v našem životě místo. Vše by mělo být 

v rovnováze, a tak i vyvážená strava by měla obsa-

hovat vše potřebné a v přiměřeném množství: maso, 

vejce, mléčné výrobky, luštěniny, zeleninu, ovoce, 

nic se nemá přehánět. Bylo zjištěno, že jednostran-

ně zaměřený jídelníček vždy přinese problém. Po-

kud soustředíme pozornost k jedné složce potravy, 

a to jak v kladném (to jídlo miluji, a proto si ho často 

dopřávám), tak i záporném významu (to jídlo nesná-

ším, nikdy ho nebudu jíst), může se stát, že dotyčné 

jídlo či potravina hraje podstatnou roli v nemoci.

Dveře k dokonalému zdraví a vitalitě se ote-

vírají zevnitř! Každý z nás je může prostřednictvím 

hodnotné a výživné stravy otevřít. Každý z nás může 

ve svém životě mnohé změnit a zlepšit. Je to tak 

jednoduché. Ale, jak už to bývá, k jednoduchosti 

vede složitá cesta. Buďte trpěliví, zkoušejte a nalé-

zejte svůj způsob optimálního stravování podlože-

ný informacemi z této knihy, neboť každý jsme jiný  

a každému bude vyhovovat něco jiného. 
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Přestaňte 
si vyrábět nemoc 

Lidé neumírají, 

ale zabíjejí sebe sama. 

SENECA

Žijeme ve vysoce toxickém světě. Každý z nás 

je denně vystaven znečištěnému vzduchu, zpraco-

vaným potravinám, farmaceutickému průmyslu, 

chronickému stresu, nedostatku spánku, pohybu 

a odpočinku a dalším nepříjemným záležitostem. 

Všechny tyto neduhy moderní doby se podepisují 

na celkovém zdraví. To nás přivádí k myšlence, že 

současná civilizace je nemocná. Obchody přeplně-

né nesčetnými druhy potravin a potravinářských 

produktů symbolizují blahobyt, můžeme nakupo-

vat potraviny a speciality z celého světa, globalizace 

trhu dosáhla obrovských rozměrů. K tomu přispí-

vají technické vymoženosti a výdobytky vědy, kte-

ré nám sice zjednodušují život, ale mají vysokou 

daň. Tím vším jsme narušili svou životní rovnová-

hu, která se vytvářela po staletí. Hektickému životu  

a probíhajícím změnám se naše tělo nestačilo při-

způsobit. To vše s sebou přináší nemoci, bolest  
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a trápení. Náklady na léčbu chorob vyvolaných 

hektickým životním stylem a konzumací nezdra-

vých potravin nejsou malé a neustále stoupají. To 

se netýká jen naší zdravotní pojišťovny, ale také nás 

samotných. V mnoha případech jsou nemoc a uží-

vané léky vážným zásahem do rodinného rozpočtu. 

Nebylo by lepší utrácet peníze za dobré jídlo než za 

léky? Nebylo by lepší žít naplno a užívat si života? 

Zdá se to být až příliš prosté: abyste dosáhli trva-

lého zdraví, přestaňte si jednoduše vyrábět nemoc. 

Většina nemocí, které jsou dnes „vyráběny“ v tělech 

lidí, jsou vytvářeny prostřednictvím faktorů, jež lze 

ovlivnit tím, co lidé jedí a pijí, s jakými chemikáliemi 

přicházejí do styku, kolik cvičení si dopřávají, čím 

zaměstnávají svou mysl, jaké léky a výživové doplň-

ky užívají atd. Je ovšem šokující, že většina lidí se 

nevědomky řídí těmito návody na vyvolání nemoci! 

Říká se jim trefně CIVILIZAČNÍ, protože pramení 

z nemocné společnosti i celé civilizace. Tyto nemo-

ci jsou, zjednodušeně řečeno, nemoci z blahobytu, 

způsobené špatným životním stylem a nevhodným 

stravováním, z přetížení, nerozumu a z nesprávného 

zacházení s vlastním tělem, potažmo s vlastním živo-

tem. Na civilizační choroby se u nás také nejvíce umí-

rá. Srdeční choroby a vysoký krevní tlak jsou rozšíře-

ny jako epidemie, tvoří padesát procent všech úmrtí. 

Podobné to je i u rakoviny, což je druhý nejčastější 

způsob smrti. Líbí se mi výrok ruského lékaře Ivana 

Pavloviče Něumyvakina (1928): Nemoc není osud, je 

to pouze stav organismu a ten můžeme měnit. 
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Začněte si vyrábět zdraví! Každý den, v závis-

losti na tom, jak se chováme, se buď přibližujeme, 

nebo vzdalujeme od nemoci. Cestou, jak zastavit 

„výrobu“ nemoci, je přestat se všemi činnostmi, kte-

ré nás přivádí k nemoci a místo toho usilovat o to, co 

nás vzdaluje od nemoci, (a míří ke zlepšení zdraví). 

Jakmile svému tělu dodáme kvalitní jídlo, čerstvé 

ovoce a zeleninu, častý pobyt v přírodě, pravidel-

ný pohyb, dostatek odpočinku a spánku, zastaví-

me všechny nemoci a jejich vyvolávající procesy ve 

svém těle a naopak aktivujeme léčivé procesy, které 

nás dovedou k celoživotnímu zdraví. Je to jedno-

duchý, srozumitelný recept a způsob, jak začít 

vyrábět zdraví namísto nemoci. 
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Strážce 
našeho zdraví 

– imunita

Nebudeme-li žít 

podle přírodních zákonů, 

tak onemocníme. 

To je jediná příčina 

téměř všech chorob.

PAUL BRAGG

Imunita je strážcem našeho zdraví. Imunit-

ní systém má hlavní dozor nad vším, co se v na-

šem těle děje, je lékařem uvnitř našeho těla. Je to 

souhrnný obranný mechanismus, jehož jedinečné 

schopnosti tělo chrání před nebezpečnými původci 

nemocí, ale také zabezpečuje pohotovou ochranu 

a kontrolu našeho zdraví. Nic naše zdraví neovliv-

ní tolik jako dobře pracující imunitní systém. Ten 

nás může zachránit před všemi druhy zdravotních 

potíží a nemocí, od malých infekcí až po rakovi-

nu. Nespočetné studie prokázaly, že čím zdravější 

a výkonnější je náš imunitní systém, tím menší je 

pravděpodobnost, že onemocníme, a pokud k tomu 

dojde, tím větší je šance, že průběh nemoci bude 
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mírnější a dojde k rychlejšímu uzdravení. Proto je 

třeba o bezchybné fungování imunitního systému 

neustále pečovat.

Oslabená imunita je největším problémem 

současné doby. Imunita je oslabená v důsledku 

stylu života, jaký vedeme. Když se podíváme na 

faktory, které imunitu oslabují, uvědomíme si šíři 

celého problému. Na oslabování imunitního sys-

tému nemá vliv jen znečištěné životní prostředí, 

ale k rizikovým faktorům patří nadměrné množ-

ství škodlivin a toxinů, špatná výživa, nedostatek 

pohybu, nezdravý spánkový režim, stres, přetíže-

ní, nespokojenost, alkohol, kouření, drogy… Prak-

ticky každý z nás je ovlivněn některým z faktorů 

uvedených v tomto seznamu, výsledkem čehož je 

oslabení imunitního systému a zdravotní stav je 

vážně ohrožený. Stálá únava, opakované virózy, 

záněty, rýmy, alergie, ekzémy, zácpa či průjem, ale 

i nejzávažnější nemoci jsou projevem oslabeného 

imunitního systému. Imunitní systém nás chrání 

i před rakovinou. Denně v našem organismu vzni-

kají desítky rakovinových buněk, které je nutno 

rozpoznat, zachytit a zničit dřív, než se stačí někde 

„usadit“ a začít škodit nekontrolovatelným proce-

sem bujení. 

Moudrý citát amerického spisovatele Johna Rob-

binse (1947) zní: Ve světle současných poznatků  

o imunitním systému je smutné, jak často lidé ignoru-

jí úlohu, kterou hraje při udržení dobrého stavu imu-

nity výběr stravy. Neznalostí důsledků konzumace 



PROJEZTE  SE  KE  ZDRAVÍ  A  VITAL ITĚ

25

potravin, které stojí na samém konci potravinového 

řetězce (= potraviny živočišného původu) se člověk 

zbytečně vystavuje nejhoršímu nebezpečí, jaké kdy 

imunitní systém poznal. Jestliže se domníváte, že 

můžete jíst vše a tělo si s tím už nějak poradí, musí-

te počítat s problémy. Jestliže náš obranný systém 

nepracuje efektivně, má to za následek onemocnění, 

od „nevinných“ až po ty nejvážnější. Tělo má miliar- 

dy ochranných buněk, které jsou v celém těle –  

v dýchacím, trávicím (až 70 procent ochranných 

buněk se skrývá ve střevech), pohybovém, cévním 

a nervovém systému. K ochranným buňkám v první 

linii patří „makrofágy“, jež najdou, pohltí a rozloží 

cizorodé látky, částice, mikroorganismy, jako jsou 

bakterie, viry, plísně apod. Hlavní zastoupení mezi 

ochrannými buňkami mají lymfocyty, které jsou po 

celém organismu, vyhledávají cizorodé látky, cho-

roboplodné zárodky a zneškodňují je. Vyčerpává je 

nepřetržité pronásledování a likvidace cizorodých 

látek, jež jsou hojně obsaženy v mase a uzeninách, 

špatně uskladněné potravě a v „umělých“ potravi-

nách plných chemických látek. Hromadění toxic-

kých látek v organismu má negativní vliv na obran-

ný systém. 

Jak pomoci svému obrannému systému?

• Zásadním opatřením je zabránit přísunu škodli-

vých látek do organismu. Vyhýbejte se kouření 

a zakouřeným prostorám, přemíře alkoholu, lo-

kalitám se silně znečištěným životním prostředím 
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a chemicky „obohaceným“ potravinám. Strava  

s vysokým obsahem živočišných bílkovin a tuků 

nepříznivě ovlivňuje činnost imunitního systému. 

Existují důkazy o tom, že také nadbytek cukru  

a sladkostí poškozuje imunitní systém.

• Pokud chcete být zdraví, musíte udržovat svůj 

imunitní systém v pohotovosti. To nám zajistí 

pestrá a vyvážená strava složená z obilnin, luš-

těnin, zeleniny, ovoce, ořechů, semen, dosta-

tek pohybu, odpočinku a dobrá nálada. Musíme 

přijímat dostatek vitaminů, minerálů a dalších 

látek v přirozeném stavu prostřednictvím vhod-

ných potravin. Podrobně se obsahem minerálů 

a vitaminů v jednotlivých potravinách a vlivu na 

lidské zdraví zabývám v knize Léčivá síla vitami-

nů, minerálů a dalších látek (více viz seznam lite-

ratury).

• Řada lidí je přesvědčena, že pro udržení zdraví  

a posílení imunity je nezbytné konzumovat vita-

minové a minerální doplňky. Desetiletí vědeckého 

výzkumu ale ukazují, že zdraví příliš neprospívají, 

a mohou být dokonce škodlivé. V době, kdy jsem 

psala tuto knihu, se objevila zpráva, že umělé vi-

taminy, multivitaminy a antioxidanty nám spíše 

škodí, než pomáhají. Polykat v pilulkách to, co 

má organismus získat přirozenou cestou, může 

negativně působit na naše zdraví. Lidé, kteří je 

užívají dlouhodobě a pravidelně, jsou ohroženi 

rakovinou a zvyšuje se u nich riziko předčasného 

úmrtí. To je tvrdá realita, kterou mnozí nevědí. 
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Polykání chemických vitaminů, antioxidantů 

a některých dalších potravinových doplňků 

jde zcela proti přírodě a je pro naše zdraví 

nebezpečné. Nakupovat multivitaminy prospí-

vá pouze farmaceutickým společnostem, které je 

vyrábějí. Naše peníze tak končí v obřím a velice 

výnosném byznysu, v němž se točí i pod vlivem 

reklamy miliardy. Chcete být i nadále soukolím 

nesmyslného utrácení za něco, co můžete pořídit 

mnohem levněji? Ušetřené peníze za umělé vita-

miny raději investujte do ovoce a zeleniny, jejich 

pravidelnou konzumací dostanete do svého těla 

dostatek potřebných vitaminů a minerálů. Čím 

více čerstvých potravin do těla dostanete, 

tím víc „čerstvě“ se také budete cítit.

• Naše střeva jsou důležitým orgánem pro naši 

imunitu (více informací na straně 42). 

Potraviny pro silnou imunitu

• Na obranyschopnost našeho organismu má pří-

mý vliv životospráva. Vyvážený pestrý jídelníček 

je pro zdraví klíčový. Na posílení imunitního 

systému by v jídelníčku neměla chybět zelenina, 

zejména papriky, červená řepa, kysané zelí, 

mrkev, špenát, cibule, pórek, křen a česnek. 

Imunitní systém posiluje i ovoce, skvělý je černý 

rybíz, borůvky, ostružiny, meruňky, kustov-

nice, šípky a rakytník. Éterické oleje obsažené 

v zázvoru aktivizují imunitní systém a mají pro-

tizánětlivé účinky, také účinné látky v semínkách 
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(zejména ve lněném a konopném) posilují imu-

nitu. 

• Za posledních padesát let vědci potvrdili, že látky 

beta glukany, které obsahuje hlíva ústřičná, po-

silují imunitu. Tyto látky aktivují makrofágy, což 

jsou buňky, jež požírají všechny cizorodé látky  

a rozpoznávají a ničí zmutované buňky (např. ra-

kovinné). Pravidelné užívání hlívy ústřičné nebo 

potravinových doplňků se sušenou hlívou má 

prospěšný vliv na naši imunitu a zdraví. 
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Trávení 
– alfa a omega 
našeho zdraví

Starejte se dobře o své tělo. 

Je to jediné místo, 

ve kterém musíte žít.

J IM ROHN 

Trávicí soustava je klíčem k našemu zdraví. 

Rozhoduje nejen o tom, co dobrého či špatného se 

dostane do těla, ale i co dokáže z přijímané stravy 

vytěžit a následně v rámci detoxikace z těla vyloučit. 

Na myšlence, že základem zdraví je správné trávení, 

se neshodují pouze staří léčitelé a lékaři. Už Hip-

pokratés ve starověkém Řecku říkal, že původem 

všeho zla je špatné zažívání. Tuto myšlenku potvr-

zují i současné vědecké poznatky. Je prokázáno, že 

mnoho zdravotních problémů může být zapříčiněno 

právě problematickým stravováním a zažíváním. 

Trávicí systém je zodpovědný za trávení a sklá-

dá se z úst, hltanu, jícnu, žaludku, tenkého  

a tlustého střeva a má důležitou roli – přijímá po-

travu, zpracovává ji, vstřebává potřebné a vylučuje 

nepotřebné. Trávení je proces, při němž se přijatá 
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potrava chemicky rozkládá v žaludku a ve střevech 

pomocí kyselin a trávicích enzymů na látky, jež se 

mohou vstřebat a které pak tělo využívá k tvorbě 

energie, k růstu a obnově. Hlavní funkce trávicího 

systému jsou naším životním stylem soustavně na-

rušovány a oslabovány, což pak negativně ovlivňuje 

fungování celého organismu. To, co sníme, musí or-

ganismus velmi složitým způsobem zpracovat. Když 

je metabolismus přetěžován, dojde ke hromadění 

nestrávených zbytků a metabolitů, tedy odpadních 

látek, které mají na zdraví člověka negativní vliv. 

Nestrávené zbytky ve střevech brání průchodnosti 

střev, omezují vstřebávání živin z potravy a otravují 

organismus člověka. 

Na vině je moderní způsob života. Ačkoli dědič-

né dispozice při vzniku trávicích poruch mohou hrát 

významnou roli podobně jako u celé řady různých 

zdravotních problémů, za hlavní příčinu lze ozna-

čit moderní způsob života. Velkou zátěží je časté, 

či přímo nepřetržité působení stresu. Nervový sys-

tém se snaží se stresem účinně vyrovnat, k čemuž  

orientuje činnost tělních systémů (produkce enzy-

mů, transport kyslíku) a spotřebovává energii, jíž  

se pak nedostává pro trávicí funkce. 

Velmi rozšířený je způsob rychlého stravování  

a jídlo konzumované ve spěchu vede k nedosta-

tečnému zpracování potravy, zhoršenému trávení  

a vstřebávání živin. Také nevhodná skladba stra-

vy negativně ovlivňuje nejen trávicí systém, ale celý 

organismus. Chybějící důležité živiny v důsledku 
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konzumace průmyslově upravovaných a rafinova-

ných potravin a nižší zastoupení zeleniny a ovoce 

v potravě má za následek nedostatečné zásobení 

organismu potřebnými živinami, zpomaluje prů-

chod střevního obsahu a vylučování odpadních lá-

tek, které tak mohou v těle negativně působit del-

ší dobu. Strava bohatá zejména na živočišné tuky  

a bílkoviny klade zvýšené nároky trávicího traktu 

na jejich štěpení, což trávicí trakt zatěžuje. Nepro-

spívá mu ani vysoká konzumace alkoholu, kofeinu 

a kouření. Naopak pro dobré trávení jsou důležité 

i další faktory jako vůně jídla, celkový vzhled, pro-

střený stůl a poklidná atmosféra. 
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