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Kapitola 6

Pøijmi sám sebe

Už několikrát jsem se v knize zmínila o tom, že  
od sebe nemůžeme oddělit fyzické, emoční a mentál-
ní tělo. Když ti chybí energie, znamená to, že někte-
ré z tvých těl nedostává tu správnou potravu. V této 
kapitole popíši konkrétní, snadno rozeznatelné pro-
blémy, jež se odrážejí v našem vztahu k vlastní oso-
bě a chování. V sedmé kapitole se zaměřím zejména  
na duši a životní plán.

Ideální váha 

Na začátku ti musím vysvětlit, co to je ideální váha. 
Lidé se často ptají: „Jak mám vědět, jaká je má opti-
mální hmotnost?“ Tu musíš určit, a hlavně cítit, jen ty 
sám. Tvé tělo ví, jaká je tvá přirozená váha. Přirozená 
neznamená normální. Někdo musí být celý život při 
těle, neboť to je součástí jeho životního plánu. Musí-
me se mít rádi takoví, jací jsme. A tak najdeme svou 
přirozenou hmotnost. 
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K té tvé tělo dospěje, jakmile se přestane bát, že 
bude trpět hlady. Ano, tělo vnímá nedostatek, kterým 
jej soužíš. Vnímá tvé myšlenky, i když nedržíš die-
tu, a jsi přesvědčen, že si nic neodpíráš a že jídla ani 
přejídání se nebojíš. Člověk si obvykle neuvědomuje 
ani desetinu z toho, co se v něm odehrává. Ovšem tělo 
slyší slabý hlásek v hlavě, který říká: „Moc jsem jedl; 
měl bych se omezit a více kontrolovat. Musím být ro-
zumnější.“ Jestliže se ti nepodařilo na vše dohlídnout, 
nadáváš si, když se prohlížíš v zrcadle, nebo si dopře-
ješ nezdravé jídlo. A tvé tělo to všechno slyší.

Je naprosto přirozené, že tělo reaguje a začne si 
vytvářet zásoby, když jej chceš omezovat. Chová 
se stejně, jako by ses v podobné situaci zachoval ty. 
Například bys zjistil, že za pár měsíců přijdeš o práci  
a do nové můžeš nastoupit až za dalších šest měsíců. 
Nějakou dobu bys tedy neměl žádný příjem. Určitě by 
ses snažil šetřit, abys měl peníze na období, kdy budeš 
nezaměstnaný. Že je to tak? Je to úplně normální reak-
ce a tvé tělo se chová stejně, dělá si zásoby.

Pokud změníš vztah sám k sobě a budeš se mít více 
rád, ujišťuji tě, že to tělo pozná a vrátí se ke své přiro-
zené váze.

Někteří lidé drží přísnou dietu, čímž rychle a hod-
ně zhubnou. Většina z nich si neuvědomuje, že při 
drastické hladovce schází tělu kalorie a tím pádem  
i energie, již potřebuje. A proto si bere sílu ze svalů. 
Když opět začneme naslouchat svému tělu a netýráme 
jej nedostatkem, dostaneme se zpět na naši přirozenou 
váhu, a tentokrát si tělo uloží jen tuky. 

Jestliže má tělo hlad, ztrácí svalovou hmotu. Bojí 
se, neboť ví, že bez svalů nemůže fungovat ve svém 
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přirozeném stavu. Začne tedy za sebe bojovat. Při své 
velké inteligenci dělá, co je v jeho silách, jen aby se 
mu dobře vedlo. Tělo se snaží vyléčit své rány a boles-
ti, aniž bys mu o nich něco řekl.

Co se týče diet, vědci už zjistili, že se metabolis-
mus čím dál více zpomaluje. Jeho úkolem je zpraco-
vat energii, aby dobře fungoval mozek, srdce, trávicí 
a dýchací soustava, aby si tělo udrželo správnou tep-
lotu atd. Spolu s metabolismem se zpomaluje naše 
trávení. Proto má mnoho dietářů dojem, že přibírají  
i po malých porcích. To pouze tělo vykonává svou 
práci.

Když se odhodláme, že budeme držet dietu, ne-
jedná se o přirozené rozhodnutí, jelikož je vyvoláno 
strachem. Být přirozený znamená, že jsme sami se-
bou, necháme se vést svým naturelem a máme se rádi. 
Už víme, že tělo dělá, co může, aby našlo rovnováhu 
a energii a nakonec se vrátilo ke svému přirozenému 
stavu. Proto nás neudiví, že všechny redukční diety 
mají jen dočasný efekt. Podle statistik se 90 % osob, 
jež díky dietě zhubly, vrátí do dvou let na svou původ-
ní váhu, nebo přiberou ještě o pár kilo více. Lidé, kteří 
si uchovávají stejnou váhu, bezpochyby drží stále die-
tu. A proto je hubnutí na celém světě čím dál lukrativ-
nější byznys. Člověk se do diet pouští znovu a znovu.

Tukové tkáně jsou místem, kde se ukládá nejvíce 
škodlivých látek. David Servan-Schreiber píše ve své 
knize Jak čelit rakovině (vřele doporučuji) o doktor-
ce Devře Davis, ředitelce Centra pro environmentální 
onkologii na Pittsburské univerzitě. Tato vědecká pra-
covnice zastává názor, že nadbytek tuku je pro tělo 
něco jako skládka toxinů. Když se místo svalů zbaví-
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me tuků, zlikvidujeme tak škodlivé toxiny. Právě to 
lékařka říká všem nemocným osobám s nadváhou.

Denní potøeby jsou rùzné 

V závislosti na tvých každodenních aktivitách vy-
dává tělo více či méně energie. Když vykonáváš na-
máhavou fyzickou práci, potřebuje tvé tělo jinou výži-
vu než tělo osoby, jež většinu dne prosedí v kanceláři, 
nebo si hoví před televizí. Pokud se potíš, vyžaduje 
tvé tělo více vody a soli.

Věnuješ-li se obtížné duševní činnosti, potřebuješ 
rovněž více kalorií. Věděl jsi, že mozek, ačkoliv tvo-
ří pouze 2 % tvé hmotnosti, spotřebuje 50 % cukrů, 
které zkonzumuješ? Denně potřebuje nejméně 500 ka-
lorií sacharidů. Svaly naopak tvoří 50 % naší tělesné 
hmotnosti, ale vezmou si jen 20 % z veškeré energie, 
kterou tělu dodáš.

Tady vidíš, jak je důležité vnímat, co si tvé tělo žádá. 
Jestli to jsou sladké pokrmy, musíš mu je dopřát. Bu-
deš-li se řídit radami, o nichž jsem se zmínila v před-
chozích kapitolách, postupně se naučíš rozeznat, zda si 
cukry žádá tvé tělo, nebo po nich touží emoce. 

Ale na tom nezáleží! Proč by sis od této chvíle 
nedopřál k jídlu jen to, co ti opravdu chutná? Řekni 
svému tělu, že se mu právě učíš naslouchat. Sněz, co 
chceš, i když si nejsi stoprocentně jistý, zda to tvé tělo 
potřebuje. A ještě jej popros, aby bylo shovívavé a vy-
loučilo vše, co v danou chvíli nevyžaduje. Ujisti jej, 
že bude mít daleko méně práce, až se naučíš chápat 
své potřeby. 



95

Jak správnì jíst (Poslouchej a jez! Konec kontrolám!)

Dále je důležité pochopit, že každý den je jiný. Ně-
kdy třeba potřebuješ jen dvě jídla denně, ale další den 
sníš pět menších porcí. 

Respektuj potøeby druhých 

Jestliže žiješ s rodinou či jinými osobami a máš 
pro ně připravit jídlo, musíš si uvědomit, že je napro-
sto nemožné, aby měli všichni stejné potřeby, chutě  
a chtěli jíst ve stejnou dobu. 

Vím, co mi na to řekneš: „Ano, ale nejsem otrok. 
Přece nemohu připravit čtyři různé pokrmy!“ Kdybys 
věděl, kolikrát jsem už tuto větu slyšela! Ujišťuji tě, že 
se každý člen rodiny může naučit respektovat potřeby 
ostatních, a ani to není tak komplikované. 

Když jsem začala tuto metodu používat, byly mé 
děti už v pubertě. Předtím jsem vyžadovala, aby sněd-
li, co jsem jim připravila, a opakovala jsem jim ty dvě 
věty, které sis přečetl v předchozím odstavci. Každý 
měl chuť na něco jiného, a proto docházelo k nejrůz-
nějším třenicím. Když odmítli sníst pokrm, který jsem 
jim uvařila, velmi se mě to dotklo. Mrzelo mě, že jsem 
strávila tolik času v kuchyni, a oni tak chutné jídlo vů-
bec neocenili.

Myslela jsem si totéž co má matka:

• Musíme jíst třikrát denně, abychom byli zdraví.
• Lásku dáváme najevo tak, že připravujeme dob-

ré pokrmy a servírujeme je tomu, koho máme 
rádi.
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Děti mnohdy odmítly jíst v obvyklou dobu, pohrdly 
mými dobrotami, nebo chtěly jídlo úplně vynechat. 
Byla jsem přesvědčená, že z toho onemocní. Chtěla 
jsem být dobrá matka. Kdyby mé děti z nedostatku 
jídla trpěly zdravotními problémy, okolí by si třeba 
myslelo, že jsem v této roli selhala. Jedná se o typický 
příklad kontroly, za niž může bolest nespravedlnosti. 
Navíc jsem se bála, že nebudu dokonalá matka, a tak 
jsem svou úlohu pokládala za velmi nevděčnou a ne-
spravedlivou, jelikož nebylo možné vyhovět všem.

Tyto situace ve mně zároveň probouzely bolest od-
mítnutí. Když děti nechtěly jíst, bylo to, jako by odmí-
taly mou lásku.

Tyto problémy mě trápily od svatby. Matka mého 
muže doma moc často nevařila, a navíc jí to příliš ne-
šlo: manžel tedy na nějaké speciality nebyl zvyklý.  
A zbytek asi uhodneš. Když si sedl ke stolu, za pár vte-
řin snědl, co měl na talíři, a potom mi řekl: „Omlou-
vám se, ale už nemohu.“ Tolik mě to mrzelo. Trvala 
jsem na tom, aby druhý chod alespoň ochutnal. Při-
nutil se tedy sníst pár soust a potom vstal od stolu.  
A když se domníval, že ho nevidím, pátral ve skříních, 
co by tam našel k jídlu.

Děti se velice často chovaly stejně jako můj man-
žel. Trvalo mi několik let, než jsem si uvědomila, že 
tyto věci prostě musím akceptovat a nenechat se ovlá-
dat svým přesvědčením. 

Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu k rodině 
přistupovat jinak, abych se naučila přijímat odlišné 
chování. Když už jsem si uvědomila, jak je důležité 
naslouchat svým potřebám, šlo mi to mnohem lépe, 
než jsem si myslela. Nadále jsem připravovala po-
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krmy tak, jak jsem byla zvyklá a vůbec se nestarala, 
co si dají ostatní členové rodiny, nebo zda mají hlad. 
Pokud někdo hlad neměl, už jsem ho k jídlu nenutila. 
Mohl se přece najíst o hodinu či dvě později. Zjistila 
jsem, že kuře a zelenina chutnají dobře i zastudena. 
Jestliže někdo měl chuť na něco jiného, vzal si jídlo 
z ledničky, nebo si udělal sendvič. 

Musím přiznat, že k této situaci docházelo pouze 
jednou či dvakrát týdně. Rodina většinou snědla to co 
já, protože jsem je k ničemu nenutila. 

Už slyším tvou reakci: „Když jim dovolím, aby 
jedli, co chtějí, budou jíst cokoliv.“ Jestli se obáváš 
právě tohoto, pak bych se tě ráda zeptala: Kdo naku-
puje to ‚cokoliv‘? Musíš tedy mít v lednici jen zdravé 
potraviny. Ať už si vyberou cokoliv, bude to pro jejich 
zdraví užitečné. 

Svým dospívajícím dětem jsem tehdy vysvětlila, že 
si za týdenní kapesné mohou v obchodě na rohu kou-
pit cokoliv – bonbony, čokoládu, limonády, lupínky 
atd. Zpočátku sáhly po věcech, s nimiž bych normál-
ně nesouhlasila. Našla jsem si čas na to, abych jim 
vysvětlila, že některé potraviny jsou zdraví škodlivé, 
ale oni si se svým tělem mohou koneckonců dělat, co 
chtějí. Záleží jedině na nich, zda si zničí zdraví; oni 
ponesou důsledky svého chování. A potom už jsem 
jim dala svobodu volby a do jejich výběru nezasaho-
vala. Postupně si nakupovali čím dál méně laskomin  
a peníze raději utratili za něco jiného.

Když převezmeme zodpovědnost a pochopíme, že 
za své činy sami poneseme nepříjemné důsledky, po-
může nám to, abychom se necítili provinile, a navíc 



98

Lise Bourbeau

abychom si potraviny vybírali s rozvahou. Tělo s ná-
mi bude více spolupracovat.

Chtěla bych tě rovněž upozornit, že muži a ženy 
mají různé potřeby. Tvůj partner či partnerka nemají 
stejné základní potřeby jako ty. Mužský metabolis-
mus je o 15 až 20 % rychlejší než ženský. Muži bývají 
obdařeni mohutnější stavbou a kostrou, a proto spálí 
více kalorií.

Partneři obvykle jedí stejné pokrmy. Když jeden 
z nich vaří, myslí si, že musí dát na stůl dva talíře s na-
prosto shodným obsahem. A to je další zvyk, který 
bychom měli změnit.

Patříš k lidem, kteří projevují svou lásku tak, že 
nabízejí svým milovaným něco k jídlu? Pokud ano, 
pravděpodobně nedokážeš říct ne někomu, kdo ti ně-
jaký pokrm nabídne, což bývával i můj případ. Jestliže 
tě někdo bude pobízet, abys jedl a pil, můžeš mu říct: 
„Ne, děkuji, teď ne, možná později. Ještě se rozmys-
lím.“ Tento obyčej by sis měl také osvojit. Potom už 
pro tebe bude snazší říct: „Ne děkuji, nechci to. Ne-
mám hlad.“ A nebudeš muset nic obšírně vysvětlovat. 
A nakonec postačí, když řekneš prostě ne. Bude to znít 
tak sebevědomě, že se tě nikdo neodváží přemlouvat. 
Všichni vycítí, že své ne myslíš vážně a upřímně.

Vzpomeň si: díky svému způsobu stravování po-
znáš sám sebe. Když se naučíš slušně odmítnout jídlo, 
bude se ti to hodit i při jiných příležitostech. Pořád 
budou kolem tebe osoby, jež tě budou přesvědčovat, 
abys změnil názor, nebo ti budou vnucovat vlastní ná-
zory. Určitě ti nechtějí uškodit; dělají to spíše pro svůj 
osobní prospěch – a často nevědomky. Z toho vyplý-
vá, že jedině ty sám se musíš naučit naslouchat svým 
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potřebám a vystupovat rezolutně. Nemůžeš doufat, že 
druzí uhodnou, co si tvé tělo žádá.

Když se naučíš říct ne, aniž by ses cítil provinile, 
bál ses, že někoho raníš, nebo že nebudeš milován, po-
tom budeš mnohem lépe snášet, když někdo odmítne 
tvou nabídku. Pochopíš, že ti tak nedává najevo aver-
zi, ale jen respektuje své potřeby.

Jestliže druhé uznáváš, znamená to, že jim nic neza-
kazuješ. Tato poznámka se týká lidí, kteří velmi přísně 
dbají na stravování svých blízkých – dětí, partnerů, 
nebo třeba stárnoucích rodičů. Už ses s takovou situ-
ací setkal? Tvůj úmysl je jistě dobrý, ať už pro váhu 
či zdraví, ale druhého vůbec nerespektuješ. Pokud jsi 
na své okolí přísný, jistě jsi tvrdý i na sebe. To je další 
způsob kontroly. 

Když se navíc pokusíš jiné lidi neovlivňovat, všim-
neš si, že oni na tebe rovněž nebudou nijak naléhat. 
Čím více budeš jejich stravování respektovat, tím 
více si uvědomíš, nakolik respektují tebe. Ovšem tyto 
ohledy se netýkají pouze jídla. Vzpomeň si, že strava 
odráží, co se děje v jiných oblastech. 

Vyhni se sporùm bìhem jídla 

V dnešním uspěchaném světě se bohužel mnoho 
lidí vidí jen u prostřeného stolu. A tyto chvíle využíva-
jí, aby se hádali, kritizovali se, vytýkali si nejrůznější 
věci, stěžovali si, dávali si různé rozkazy apod. Je to 
ten nejlepší způsob, jak jíst zcela nevhodně: rychle hl-
tat, nic si nevychutnat, vůbec jídlo nevnímat a doufat, 
že budeš brzy hotový. 


