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Stoupejme pomocí výhonků vzhůru  
po žebříčku trávení!

Pravidlo číslo 4
Poskytovat podpůrné prostředky k posílení 

slabého trávicího traktu

Existují přirozené přísady, jež pomáhají trávení dostat 
se opět „na nohy“, aby tak mohly být snáze rozloženy ži-
viny. Jako takovéto podpůrné prostředky trávení fungují 
například: 

pro uhlohydráty: 
* fermentované produkty (miso, zelenina kvašená v ky-

saném mléce, umeo švestičky) 
* klíčky, popřípadě výhonky (křenu, ředkviček, řeřichy, 

hořčičná semínka, ječmen) 
pro tuky: 
* artyčoky (a jejich produkty prodávané v lékárnách), 

hořčice, hořké čaje (například pelyněk smíchaný ve stej-
ném poměru s mátou), ocet (nepasterizovaný) 

pro maso: 
* plody s proteolytickými (sebe stravujícími) enzymy, 

zvláště dobré jsou pro trávení bílkovin (obsahují je napří-
klad zralý ananas, papája, mango a kiwi); celer, čerstvý 
zázvor

Vždy se dá najít nějaké východisko!
Rady, jak můžete dbát o prospěšnost stravování
* čím slabší je vaše schopnost přeměny, tím důležitější 

pro vás je konzumovat teplé pokrmy: vařená jídla z kvalit-
ních přísad a bezpodmínečně je aromaticky okořenit

* nevynechávejte žádné jídlo!
* nekonzumujte nic mezi jednotlivými jídly; v přestáv-

kách pijte převařenou vodu!
* pokud nebudete mít možnost dopřát si vařený oběd, 

můžete si vzít něco uvařeného s sebou do termotašky. Tře-
ba máte také v zaměstnání možnost ohřát si něco na sporá-
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ku nebo v páře či si připravit nějaké teplé jídlo z domova. 
(Nápady a recepty najdete ve třetí části této knihy). 

Pokud si nejste jistí, co se hodí právě k vám, doporuču-
jeme vám vést si po několik dní stravovací protokol podle 
vašich návyků. Najdete jej v příloze a na našich interneto-
vých stránkách. 

Omezit Alternativy
Denaturovanou stravu Živá strava, jež šetří naši ener-

gii
Pokrmy připravované 
v mikrovlnné troubě

Ohřát pokrmy v klasické trou-
bě, vařit čerstvá jídla

Hluboko zmražené 
potraviny

Potraviny zavařit do sklenic, 
jež jsou pro to přímo určeny 
(trvanlivost cca tři měsíce) 

Potraviny z konzervy 
a polotovary

Předvařená jídla vydrží v led-
ničce až tři dny, marinované 
maso pak vydrží dva dny

Light výrobky Potraviny s přirozeným obsa-
hem tuku, pít vodu

Umělá sladidla Steria, luohan guo (čínské sla-
didlo, dá se sehnat v lékárnách), 
čínské bylinky

Umělá barviva
Limonády se spoustou 
cukru, kysličníkem 
uhličitým a barvivy

Horká voda, voda z vodovodu, 
bylinkové čaje z koření, napří-
klad fenyklový, kmínovo-aný-
zový čaj, černý čaj

Limonády s obsahem 
kofeinu

Zelený čaj, bio káva, mátový 
čaj
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Cítit se dobře – nejen zbožné přání!

Prospěšnost znamená ale také jíst tak, aby mohl být  
ze stravy získán dostatek energie a aby trávicí proces na-
opak spotřeboval její co nejmenší množství. Pouze tehdy 
udržíme naše tělo čisté a plné dynamiky. Aby toho bylo 
dosaženo, znají Číňané pět základních pravidel: 

1. Jíst teplé pokrmy – nejlépe třikrát denně. 
2. Šetřit sílu enzymů; konzumovat co nejvíce. 
    vařených pokrmů.
3. Nezapomínat na koření.
4. Zříci se potravin, jež neobsahují žádnou energii.
5. Dělat mezi jídly dostatečné přestávky.

Jak můžete zjistit, zda bylo nějaké jídlo  
pro vás prospěšné?

Pouze prospěšné jídlo činí lidi spokojené a syté, nezpů-
sobuje nadýmání a nepřináší s sebou únavu. Někdy může 
ale trvat i o něco déle, než si člověk povšimne, zda pro něj 
něco bylo, nebo nebylo prospěšné. Pouze tehdy, když bylo 
jídlo kompletně stráveno v přiměřené době, bylo také pro 
tělo prospěšné. Velice dobře patrné je to na stolici. Pokud 
obsahuje nestrávené části jídla, pak pro vás tento pokrm 
nebyl dostatečně prospěšný (viz také kapitola „Jak dospějí 
živiny do buněk – trávení“). 

Nejde jen o to, co člověk přijme, nýbrž také o to, zda je 
daný jedinec schopen to, co zkonzumoval, v těle přeměnit 
odpovídajícím způsobem a co v těle tento pokrm způso-
bí. Budeme-li citovat jednoho z našich učitelů, zněl jeden 
z jeho extrémních příkladů takto: „Je zdravější zcela strá-
vit hamburger z rychlého občerstvení než celozrnný chléb 
z biofarmy jen z půlky.“
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Oheň, který nám dělá dobře, musíme chránit 
– Pravidlo číslo 1

Jíst teplé pokrmy – nejlépe třikrát denně
Číňané vysvětlují činnost trávicích orgánů rádi na ob-

raze polévky, jež se vaří v kotlíku na otevřeném ohni při 
teplotě asi sto stupňů Celsia. Nejdůležitější roli zde hrají 
slezina a žaludek. Žaludek symbolizuje onen hrnec, funkč-
ní okruh slezina podává výkony při přeměně značné části 
potravy na stále jemnější části, až se dá již poprvé hovořit 
o našich vlastních tělních šťávách. 

Přijato, oheň plápolá, ale do hrnce se nedostávají žádné 
další přísady – co teď: tekutina se brzy odpaří a nakonec 
shoří i zbytky v hrnci. Když se něco podobného přihodí 
v našem těle, začne nás trápit takzvaná horkost žaludku. To 
se stává hlavně tehdy, když pravidelně vynecháváme něja-
ké jídlo. 

V jiném případě přijdou na řadu samé studené, ochla-
zující a syrové potraviny, tedy například mnoho syrového 
ovoce a syrové zeleniny. Přimíchají se do „žaludku – hrn-
ce“. Potom potřebujeme v porovnání s již uvařenými jídly 
delší dobu a více ohně, tedy více energie, než se tato syrová 
strava rozloží. Obzvláště velká spotřeba energie je nutná 
tehdy, když se před každým jídlem vsypou do hrnce kostky 
ledu, jak je tomu zvykem například v USA. Tam obdrží-
me, pokud se proti tomu nebudeme důrazně bránit, v létě 
i v zimě do každého chladného nápoje ještě lžičku plnou 
ledových kostek. Pokud celý tento chladný náklad dospěje 
do našeho žaludku a oheň není ničím přikrmován, začne 
slábnout, eventuálně hrozí, že zcela vyhasne. Avšak zde za-
sáhnou naše ledviny. Sídlem naší životní síly jsou „vodní“ 
a „ohnivá“ ledvina. Vodní ledvina je pramenem našich těl-
ních šťáv, ohnivá ledvina je pak dennodenním plamenem 
pro všechny pochody v našem těle, jež mají něco společ-
ného s teplem a energií. Velikost plamene a jeho potenciál 
se dá srovnat se zapalovačem. Pokud hrozí, že plamínek 
zhasne, přispěchá ihned na pomoc ohnivá ledvina a po-
kusí se oheň sama udržet, což se jí ovšem s jejím malým 
zdrojem paliva nemůže samozřejmě dařit dlouho. Následně 
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jsou trávicí trakt i ledviny silně ochlazeny, popřípadě jsou 
silně zredukovány energetické rezervy. 

Pokud tento stav dopustíme častěji, budeme dříve nebo 
později trpět obrovskou slabostí trávení. Všechny tělesné 
funkce, tedy i přeměna potravy se v důsledku působení 
chladu zpomalí. Chlad v trávicím traktu vede nejprve k ví-
ce než jedné stolici denně anebo k průjmům, protože tělo 
nemá sílu udržet potravinovou kaši tak dlouho, dokud není 
perfektně zužitkována. To vede k nedostatku živin a koneč-
ně také ke skutečnosti, že nic dále neprobíhá bezproblémo-
vě: nastoupí otoky a zácpy vedoucí až k nevolnosti. Jestliže 
jsou zasaženy už i ledviny (chlad v ledvinách), pak nejsou 
již ani ony schopny nic zadržet a člověk přestane takzvaně 
držet pohromadě. Když poté například kýchneme, může 
se nám stát, že se nám uvolní několik kapek z močového 
měchýře nebo že budeme trpět nutkáním ke stolici či k mo-
čení, jež ovšem nesnese odkladu. Všeobecně vzato tak mu-
síme přes den chodit daleko častěji než dosud, v noci pak 
musíme minimálně jednou ulevit našemu močovému mě-
chýři, někdy dokonce i vícekrát za noc. 

Na tomto místě bychom chtěly reagovat na jednu ná-
mitku, se kterou se často setkáváme v naší praxi: „Když 
před usnutím vypiji litr tekutin, pak je přece jasné, že po-
tom budu muset jít v noci na toaletu!“ Ne, to není! Zeptejte 
se někdy mladých lidí, kolik toho mohou vypít před spa-
ním a jestli si pak musí v noci odskočit. Většina z nich se  
na vás bude dívat nechápavě – vůbec vaší otázce neporo-
zumí. Mladé, zdravé a silné ledviny to vydrží! Fakt, že síla 
našich ledvin s přibývajícím věkem slábne, to je prostý běh 
přírody a je to takříkajíc v pořádku, avšak takto daleko by 
to nemělo zajít již v mládí: pokud někdo své ledviny nej-
prve zmrazil, může trvat i roky, než se stanou opět plně 
funkčními. Kromě toho znamenají chladné ledviny to, že 
trpíme silnými pocity chladu. Postižení chodí často spát 
zahalení jako eskymáci: pyžamo, svetr, čepec, zahřívací 
láhev a jedna až dvě prošívané deky, a to v místnostech 
s běžnou teplotou. 
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Dnešní móda mladých dívek – za jakéhokoliv počasí 
ukazovat holý pupík – je sice velice sexy, avšak enormně 
oslabuje ledviny. Záludné na tom je, že i když si člověk 
v mládí naprosto ničeho nevšímá, tělo se v tomto případě 
chová jako slon. Zapamatuje si všechno a my potom do-
staneme účet v podobě chladných a slabých ledvin. Bohu-
žel to v mladém věku varuje jen minimum lidí. Také jed-
na naše kamarádka z Polska, jež se jako jedno z prvních 
německých slovíček naučila říkat „spodní košilka“, zůstá-
vá neoblomná jako skála: „Já vědět, ve stáří budu sedět  
na toaleta!“ Obáváme se, že má pravdu! 

Ledvinám stejně tak škodí povzbuzující nápoje se 
spoustou cukru a dále i oblíbené energetické nápoje, neboť 
cukr a kofein tyto orgány silně ochlazují. 

Dobře uvařené jídlo jako by již  
bylo napůl strávené  
– Pravidlo číslo 2

Šetřit sílu enzymů, konzumovat co nejvíce  
vařených pokrmů

Jak všichni víme, nemáme uvnitř našeho těla žádných 
sto stupňů Celsia, nýbrž jen přibližně sedmatřicet stupňů. 
Pokuste se někdy při této teplotě uvařit syrovou mrkev 
nebo syrové obilí. Nepodaří se vám to! Kdo tedy vykonává 
v našem těle tuto práci přeměny, jež jinak náleží ohni?

Zeptáte-li se nějakého Číňana, odpoví vám jasně: 
„Zdravá slezina!“ Na otázku, kdo vykonává práci trávení 
ze syrové stravy na „vařenou“, vás odborníci na výživu 
západnického ražení odkáží na enzymy. Jedná se o takzva-
né biokatalyzátory, účinné látky, jež přijímáme částečně  
ze stravy a částečně si je sami vytváříme v našem těle. 

„Úžasné!“ pomyslí si teď možná leckterý čtenář, „čím 
více syrové stravy tělu nabídnu, tím více enzymů si vytvoří 
a tím dříve se mi podaří zhubnout a já budu moci daleko 
více jíst!“ Bohužel tato rovnice úplně nesedí. Lidé z obo-
ru vám potvrdí, že síla enzymů nejpozději od čtyřiceti let 
věku začíná silně ubývat a při slabé síle enzymů (Číňané 
by řekli při slabém čchi ve slezině) bohužel nemůže být 
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mnoho syrové stravy vůbec stráveno a ani vyloučeno. Sy-
rové ovoce a zelenina se skládají z velké části z dřevitých 
vláken (ligninů), jež jsou v syrovém stavu jen velice obtíž-
ně rozložitelné. To vede k tomu, že tato strava bude v rám-
ci trávicího procesu uložena kdesi ve vazivu a v tekutině 
mezi buňkami, tedy tam, kde bude co nejméně překážet 
ostatním pochodům v těle (na břiše, na bocích, v oblasti zá-
tylku a podobně), a již se opět nacházíme u tématu nadváhy 
a nečistoty. Pokud všechno ale zůstane ležet již ve střevě, 
hrozí veliké nebezpečí, že napolo strávená potravinová 
kaše začne sama od sebe kvasit a že se střevo na dlouhou 
dobu chronicky zanítí, což se ostatně může často dít i ne-
pozorovaně, a nemusí to tedy ani bolet. O takto vznikají-
cím formování břišní dutiny se můžeme dočíst v knihách 
o Mayrově kúře, kde otec tohoto léčení, rakouský lékař  
F. X. Mayr, tyto formy břicha nemocných pacientů velice 
názorně popisuje a označuje je pomocí obrázků a pojmů 
například jako držení těla jako u bubeníka vlekoucího veli-
ký buben nebo kachní držení těla. 

Jestliže tělu nabídnete vařenou stravu, pak je již v urči-
tém slova smyslu předtrávena. Začněte tím, že budete kon-
zumovat převážně vařenou stravu. Již po několika dnech 
této změny ve stravování přestanete mrznout a zbavíte se 
průjmů nebo nutkání ke stolici, respektive ke slovu se opět 
dostane pomalé trávení. Ani emocionálně se již nebudete 
cítit tak ucpaní. Vysvětlením těchto souvislostí jsme byly 
schopny již velice mnoha klientům poskytnout podnět 
k obratu pozitivním směrem, a zajistit jim tak v mnoha 
oblastech úlevu. Pár kilo nadváhy ztratí tělo téměř samo  
od sebe, jakmile se objeví teplo a síla nutná k přeměně, a to 
jen proto, že jíte vařenou stravu. Tímto způsobem si rovněž 
vylepšíte nespavost a slabé nervy. Z vařených plodů a ze-
leniny je ostatně člověk schopen také daleko více přijímat  
a v návaznosti na konzumaci takovéto stravy dostane k dis-
pozici větší nabídku šťáv. Aby bylo možné vytvořit v těle 
takovéto šťávy, je také velice důležité vyloučit dřevitá vlák-
na (ligniny), neboť v těchto vláknech jsou uloženy živiny 
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tvořící právě tyto šťávy, a ty mohou být vyloučeny, teprve 
projdou-li procesem vaření. 

Naši trávicí sílu podpoříme nejlépe tak, že budeme jíst 
pravidelně. Pro většinu lidí to znamená dodržovat tři tep-
lá jídla denně. Teplá zde znamená, že strava byla uvařena. 
V horkých měsících to může například představovat i vy-
chlazený obilnino-zeleninový salát s tofu nebo oříšky. Jako 
občerstvení slouží rovněž vychlazený kompot, jehož přísa-
dy byly před podáváním krátce podušeny. 

Koření podporuje trávení  
– Pravidlo číslo 3

Nezapomínat na koření
Prospěšnost pokrmů zvyšuje rovněž správné koření. 

Ochutnali jste již někdy obilnou kaši, nebo dokonce pe-
čeni bez koření? Raději vám to ani nedoporučujeme! Ná-
sledkem této konzumace by byly pravděpodobně bolesti 
žaludku – o chybějícím požitku z jídla ani nemluvě. Často 
postačí jen trocha bylinek a koření. Neslouží k tomu, aby 
nás zasytily, nýbrž napomáhají našim trávicím orgánům 
strávit potravinovou kaši rychleji, a tedy za kratší dobu, 
ale zároveň i pečlivěji. Bylinky a koření jsou nositeli in-
formací a jejich aroma je poselstvím, jež působí přímo  
na náš mozek. Proto by měla být jejich kvalita co nejvyšší 
a jejich vůně tak aromatická, jak jen to je možné. Nejlépe 
se hodí bylinky a koření z bio zemědělství, šetrně usušené 
a bez použití jakýchkoliv přísad. Nedoporučujeme vám ani 
hluboko zmrazené a vysušené bylinky a koření, ani hotové 
směsi koření s umělými přísadami, neboť ty buď ztratily 
své povzbuzující účinky na trávení, nebo jejich přísady tělu 
spíše škodí než prospívají. Nevhodné jsou i umělé aroma-
tické látky, jež tělu většinou chuť pouze naznačí. To může 
zatěžovat naše vlastní tělesné regulační systémy a mást je. 
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Není dobré všechno, 
za čím se skrývá spousta práce  

– Pravidlo číslo 4
Zříci se potravin, jež neobsahují žádnou energii

Strava, která „nežije“, je člověku neprospěšná a krade 
tělu energii. Tak přesně takovéto potraviny nejsou živina-
mi, nýbrž představují pro organismus pouze zátěž. Oproti 
tvrzení teoretiků zastávajících syrovou stravu nezastáváme 
my ve smyslu čínské nauky o stravování názor, že vaře-
ná strava je mrtvá. Energeticky bohatá strava „žije“ tehdy  
a právě tehdy, když byla předtím uvařena. Avšak zdaleka 
ne všechny metody přípravy pokrmů jsou schopny dodat 
stravě energii. 

* Mikrovlnná trouba například není určena k ohřívání 
nápojů nebo jídel, jež byla předtím s láskou uvařena. Do-
mnělá úspora času je tu na úkor ztráty čchi dotyčného pokr-
mu. Neušetří nám tedy naprosto žádnou sílu, a naopak tělu 
ještě nějakou moc ubírá. 

* Také hluboko zmražené potraviny nejsou z čínské-
ho pohledu schopny zásobit nás dostatečným množstvím 
energie. Působí totiž ochlazujícími účinky, a oslabují tak 
trávení, a to i tehdy, jsou-li po rozmražení uvařeny. Ochla-
dí náš trávicí trakt se všemi následky, jež jsme popsaly již 
dříve! Z pohledu Západu se jedná o enzymy, které jsou tím-
to zamražením zničeny a – ruku na srdce – jídlo, jež bylo 
zmraženo, již jednoduše nechutná tak, jako by se jednalo  
o pokrm čerstvý. 

V Itálii, v zemi gurmánů, tak na jídelním lístku nenajde-
me ani jedinou rybu, jež by byla před podáváním rozmra-
žena; s výjimkou ryb, jež jsou určeny k přepravě do jiných 
zemí či k uskladnění, a jsou proto dány k ledu. 

* Stejně tak jen velice málo životní energie čchi posky-
tují rafinované, tedy uměle zpracované potraviny, jakými 
jsou například bílý cukr nebo bílá mouka. Většina light po-
travin obsahuje relativně hodně cukru, nebo dokonce ve-
lice podezřelých umělých sladidel, aby tak byl vyrovnán 
nedostatek nositele chuti, a tedy tuků. Před konzumací jídel 



127

a nápojů s umělými sladidly je možné proto jen varovat. 
Tyto látky byly cíleně nasazeny u chovu vepřů jako krmivo, 
neboť sladkou chutí je v těle produkováno hodně inzulinu, 
aby tak byl do buněk dopraven cukr, jehož hladina v krvi 
– pouze domněle, avšak nikoliv ve skutečnosti – vzrostla. 
Tak je ovšem krvi odňato více cukru než obvykle, a to vede 
k poklesu obsahu cukru v těle, což má zase za následek 
silné pocity hladu. Tak daleko to ale člověk nenechá zpra-
vidla dojít. Dá si rychle něco malého k snědku nebo si dá 
k dalšímu jídlu větší porci než jindy. Tyto následky tohoto 
chemického slazení a jeho vliv na stravovací návyky byly 
v rámci mnoha výzkumů již častokrát dokázány. Tento pro-
ces probíhá nevědomky, a vymyká se tak proto zcela naší 
kontrole. Vždyť i vy si můžete někdy udělat test a napsat 
si, jaké množství jídla za den spořádáte při konzumaci jídel 
s umělými sladidly, nebo naopak bez nich. 

* Margaríny můžete s klidným svědomím opět nahra-
dit starým dobrým máslem. Margaríny se skládají z velké 
části z rostlinných olejů. Aby si byly schopné zachovat  
i při pokojové teplotě pevnou konzistenci, musí být před-
tím ztuženy. Ztužení je chemický proces, při němž vznikají 
mimo jiné takzvané transtuky. Tyto umělé tuky ale náš or-
ganismus nezná, a budou-li zapojeny do našeho buněčného 
vaziva, může to vést k poruchám látkové výměny v buň-
kách: kromě jiného to navíc dovolí nárůst hladiny našeho 
špatného cholesterolu. V Dánsku již byly například zaká-
zány všechny potraviny s obsahem transtuků vyšším než 
dvě procenta. Tvrzení, že margaríny se mají doporučovat 
při vysokých hodnotách cholesterolu, nejsou tedy chybná 
pouze podle našeho mínění! Máslo obsahuje přirozeně také 
transtuky – ovšem takové, jež naše tělo zná, a proto mohou 
být bez problémů a bez nebezpečí zavedeny do našich bu-
něčných stěn. 
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Zdravý a štíhlý? Tak si udělej přestávku!
– Pravidlo číslo 5

Přestávky mezi jídly
Vynechávat jídla, namísto toho si ale neustále něco už-

dibovat – tento styl se nám zdá být momentálně, alespoň 
tedy ve městech, velice moderní a značně ho podporuje  
i řada zaměstnavatelů, kteří nabízejí pro své zaměstnance 
stále méně možnost teplých jídel. 

Přestávka mezi jídly ale dává tělu možnost strávit neru-
šeně a bez přerušování předcházející pokrm. Pokud ovšem 
tělu dodáváme v kratších či delších časových intervalech 
stále znovu další a další jídla, nemůže tak být trávicí pro-
ces dokončen, nýbrž musí zároveň simultánně přeměňovat 
stále novou stravu. Děje-li se to dlouhodobě, pak člověk 
své trávení, popřípadě sílu přeměny, tedy čchi ve slezině, 
vytrvale oslabuje. Zároveň takový jedinec otevírá neustá-
lým zaplavováním živinami dokořán dveře civilizačním 
chorobám, jakými jsou nadváha, vysoký tlak či cukrovka. 
Přebytek živin v krvi vede k usazování a zahušťuje krev. 
Srdce pak potřebuje více síly k pumpování – jedna z nejví-
ce rozšířených příčin vysokého krevního tlaku. 

Pro většinu lidí znamená prospěšné stravování přede-
vším dodržování tří teplých jídel denně a zásadu neuždi-
bovat nic mezi jednotlivými hlavními pokrmy. V těchto 
přestávkách doporučujeme pouze pít vodu. Voda nejlépe 
podporuje sílu trávení tehdy, vaří-li se deset minut a nechá-
me-li ji pak vychladnout na požadovanou teplotu. 

V neposlední řadě ještě jeden zásadní poznatek pro je-
dince trpící nadváhou: neustálé mlsání (omlouvané argu-
mentem takzvaného malého hladu) blokuje odbourávání 
tuků v našich buňkách, dokud je hladina inzulinu vysoká,  
a zabraňuje tak hubnutí. Jedná se o jeden z bodů, jemuž 
bylo až dosud věnováno bohužel jen velice málo pozor-
nosti. 
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