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3Ĝedmluva
3URþE\ODkniha napsána?
9RGDMHSRN\VOtNXQHMGĤOHåLWČMãtPSĜHGSRNODGHPSURSĜHåLWtOLGtL]YtĜDW/LGpMLå
Y\GUåHOLDåGQtEH]MtGODDOHEH]N\VOtNXPRKRXEêWMHQQČNROLNPLQXW%H]YRG\O]H
SĜHåtWMHQQČNROLNGQt-HWRLURQLHSĜtURG\%H]YRG\PĤåHþORYČNSĜHþNDWVRWYD
KRGLQDQLåE\XSDGOGREH]YČGRPt$OHMHWRWDNpYRGDNWHUiPQRKG\Y\YROiYi
SĜHGþDVQpVWiUQXWtOLGtL]YtĜDW=SĤVREXMHQHMHQSĜHGþDVQpVWDĜHFNp]PČQ\DOHþORYČN
PĤåHRQHPRFQČWPQRKDFKRUREDPLNWHUpMVRXEČKHPMHKRåLYRWDY\YROiQ\SLWtPYRG\
obsahující minerální látky! Tato kniha odhaluje taMHPVWYtSURþOLGpD]YtĜDWDXPtUDMt
SĜHGþDVQČ.QLKDMHSRGORåHQDYtFHQHåOHW\LQWHQ]LYQtKRYê]NXPX3ĜHMHPHYiP
zdraví a dlouhý život!
Dr. Paul C. Bragg
Dr. Patricia Braggová
Prof. MUDr. Pavel Jansa, DrSc.:
Stará moudrost praví, že þlovČk by mČl poznat všechno. Je proto nanejvýš chvályhodné,
že olomoucké nakladatelství a vydavatelství FONTÁNA ve své radČ zdravovČdných
publikací pĜistoupilo k vydáni knížky Paula a Patricie Braggových. Toto nepĜtliš
objemné dílko bylo totiž svého þasu v zemi svého vzniku - USA skuteþnČ v pravém
slova smyslu tím, þemu Ĝtkáme bestseller.
Osobnost dr. Bragga je symbolem zaníceného hlásání jedné z mnoha cest k pevnému
zdraví a dlouhému životu. Svým vlastním dlouhým životem, naplnČným skuteþnČ
závidČníhodnou aktivitou „vČþného" mládí, dal sám svým následovníkĤm dobrý pĜtklad.
Stal se ve své vlasti populárním poradcem v oblasti výživy a zdravého životního stylu.
Radil prezidentĤm i proslulým filmovým hvČzdám.
3URURNĤm budiž mnohé odpuštČno. Nechci proto na tomto místČ polemizovat s jeho
dosti originálním výkladem vzniku sklerózy tepen nebo otázek revmatizmu, s
jednostranným pohledem na souvislost fluoridĤ s kazivostí zubĤ, ani s kategoricky
jednoduchým pĜtstupem k tak složité otázce, jako je lpþba tuberkulózy dýchacích cest.
S mnohým budou pĜedstavitelé oficiální lékaĜské vČdy nesouhlasit a nČkdy i právem.
Paul a Patricia Braggovi se ve svém svatém zápalu nepochybnČdopustili mnoha
zjednodušení. ZĤstali však vČrni hlubokému pĜesvČdþení o svém poslání: SdČlit lidem
svĤj názor na vodu, kterou dennČ toþtme kohoutky svých vodovodĤ a pijeme.

1. kapitola 1ČNROLNVORYRYRGČ
istá voda (H2O) je základním pƎedpokladem ǎivota.
EĞũĚƽleǎitĢjšími pƎedpoklady dlouhého a zdravého ǎivota jsou:
- ēistý vzduch,
- ĂďƐŽůƵƚŶĢ ēistá voda, která neobsahuje ǎĄdné chemické a anorganické látky,
- ēisté pƎşrodní potraviny.
EĞũĚƽleǎitĢjší látkou na zemi je voda! Voda je jednou z nejvýraznĢjších souēĄstí naší
planety. V pƎşrodĢ se mƽǎe vyskytovat ve skupenství pevném, kapalném a plynném
souēasnĢ. Stala se jednotkou míry pro specifickou mĢrnou váhu všech ostatních látek.
Hraje dƽleǎitou úlohu pƎi cirkulaci ēĄstic na zemském povrchu.
ůŽǀĢŬƉŽƚƎĞďƵũĞǀŽĚƵ͕ũŝŶĂŬƌǇĐŚůĞǌĞŵƎĞ͘
Jako pƎşklad uvedu ztroskotaného námoƎníka v obrovském oceánu, plném slané vody:
pokud ztroskotanec nedostane ēerstvou neslanou vodu, umírá. lovĢk, který zabloudí v
rozpálené poušti, rychle umírá následkem dehydratace, pokud nedostane vodu. şzeŸ
ho mƽǎe dovést k šílenství, dƎşve neǎ podlehne muēivé smrti.
EĢkterá zvşƎata, napƎ. zajíci a králíci, kteƎş se ǎiví trávou a bylinami, nikdy nepijí, pokud
dostávají svoji pƎirozenou stravu. Trávy a byliny obsahují pƎibliǎnĢ85% vody. MateƎské
mléko se skládá asi z 87% vody; Ɠƛavnaté ovoce a duǎnatá zelenina mají témĢƎstejný
podíl tekutin. Lidé, kteƎş jedí dennĢ asi 4 libry ēerstvé zeleniny, pƎijímají vedle zhruba
250 g pevného podílu potravy nejménĢ 1,5 l pƎşrodní vody.Podle mého názoru je voda
nejdƽleǎitĢjší látkou na zemi.
Bez vody by ǎivot - poēşnaje rostlinou a konēe ēlovĢkem - pƎestal existovat.
Voda - ƉƌŽĚůƵǎuje ǎivot;
- dodává sílu
- ŽƐǀĢǎuje srdce;
- zlepšuje zrak;
- Ɖƽsobí jako pohár ranního svĢtla!
dǀƌĚĄ voda pošŬŽǌƵũĞŬƽǎi!
Podle známého lékaƎského ēasopisu British Medical Journal mƽǎe tvrdá voda zdrsŸovat
a vysoušet ruce. Minerální látky ve vodĢ, zejména tvrdé slouēeniny vápníku, mohou
vyvolat podrĄǎdĢní. PƎi mytí v tvrdé vodĢ je tƎeba, kvƽli pĢnĢ, pouǎşt více mýdla, coǎ
mƽǎe vést ke zvýšenému podrĄǎdĢní kƽǎe.
Vody je vždy dost!
sŽĚĂũĞŶĞǌŶŝēitelná. VĢdci se domnívají, ǎe vody neexistuje ani o kapku více, ale ani o
kapku ménĢ od doby, kdy voda dala zemi pomocí proudƽ pƎşlivu a odlivu kulatý tvar.
Sopeēné erupce pak vytvoƎily pevné skály a zemi v podobĢ hor nad vodní hladinou. V
prƽbĢhu vĢkƽ se z nich vytvoƎily kontinenty. ProtibĢǎné proudy pƎşlivu a odlivu

zpomalují otĄēení zemĢ o zlomek vteƎiny kaǎdých tisíc let. Dnešní 24hodinový den mĢl
pravdĢpodobnĢ pƎed miliardou let 4 hodiny. ZemĢ se pƽvodnĢ skládala zƎejmĢz
horkých plynƽ. Kdyǎ vychladla, spojily se atomy vodíku a kyslíku a vytvoƎily vodní páru.
DŶŽŚĞŵƉŽǌĚĢji spadla tato vodní pára v podobĢprƽtrǎş mraēen a nekoneēných
deƓƛových srĄǎek na zem a jejich nízká teplota pomohla vytvoƎit „pevnou" pƽdu. Voda
formuje zemi, ovlivŸuje klima, zásobuje lidstvo potravou a nesmírným mnoǎstvím
energie. Voda tvoƎş 4/5 naší tĢlesné váhy. Podporuje a udrǎuje vnitƎní funkce rostlin a
ǎivoēichƽ.
Zázraky vody
:ĞŵŽǎné, ǎe se slza, která skápla JeǎşƓovi z oka, kdyǎ se dozvĢdĢl, ǎe zemƎel jeho pƎştel
Lazar, zúēastnila od té doby pƽsobením sluneēního tepla miliónkrát kolobĢhu vody v
pƎşrodĢ. Moǎná odpoēşvá v kropence nĢjakého malého kostela.
Vodstvo na
VYČtČ

Zásoba vody -(v
m3 )

Podíl na celkové zásobČ vody (v %)

Povrchová voda
Sladkovodní
jezera
125 mil.

0,009

Slaná jezera a
vnitrozemské
vodstvo

104 mil.

0,008

ěeky a toky

1 mil. 230 mil.

0,0001 0,17

68 mil.

0,005

Podzemní voda
9OKNRVWSĤdy

Spodní voda do
hloubky asi 1 km 4166 mil.
Spodní voda ve
vČtší hloubce

0,31

4166 mil. 8400 mil. 0,31

Ledové kry a
ledovce

29100 mil.

2,15

Atmosféra

13 mil.

0,001

Oceány a moĜe

1321000 mil.

97,2

Celkem cca

1359000 mil.

100,0

0,625

9RGDVHY\VN\WXMHYHYČtších þi menších množstvích všude na zemi, 97 % vody
je obsaženo v moĜtch a oceánech. Zbytek se nachází až do hloubky 6 km pod
zemskou kĤrou nebo (jako pára) až do výšky 11 km nad zemským povrchem.
Tabulka ukazuje množství a procentuální podíly celkového výskytu vody na
zemi.
Voda vším proniká
Molekulární síla vodní kapky se témĢƎ vymyká lidskému chápání. Kdyǎ pronikne do
koƎenƽ velkého stromu, zaēne šplhat vzhƽru a táhne pƎitom za sebou ƎetĢz vodních
kapek. Vítr odpaƎş vodu z nejvyššího listu stromu a odnese ji zpĢt do atmosféry, kde
znovu vytvoƎş deƓƛový mrak. Stejná kapka je vynesena napƎşklad aǎ do výšky 11 km,
dƎşve neǎ spadne s miliardami jiných kapek tƎeba na jabloŸovou plantĄǎ. DeƓƛovou
kapku mƽǎe zachytit také ztroskotanec na ostrovĢ bez vody. Nebo mƽǎe spadnout na
vyprahlou pƽdu u indiánƽ v ArizonĢ a pƎinést ǎivot semenu, které potƎebuje ke svému
rƽstu jiǎ jen vodu. Jeden cm deƓƛových srĄǎek na jeden km2 zemského povrchu
poskytne 17 miliónƽ litrƽ vody.
Pokud taková deƓƛová kapka zƽstane na povrchu zemĢ, mƽǎe se za necelou minutu
znovu odpaƎit a vznést se zpĢt k obloze. Pokud však pronikne hluboko do vodního
rezervoáru pod Saharou - kde se jiǎ nachází 240 000 kubických kilometrƽ vody pak
mƽǎe trvat celé století, neǎ se jí podaƎş vrátit se na zemský povrch, „narodit se na
vzduchu"!

Horké prameny v kalifornské poušti
Jen asi 100 m pod povrchem pouštĢ v Kalifornii protéká divoká Ǝeka s horkou minerální
vodou. Mám tam svƽj dƽm. Byly tam vyvrtány studny, aby mohla ǀŽĚĂŽƚĞƉůŽƚĢ kolem
80 °C vyvĢrat na povrch. Tato voda se po staletí vyskytuje v hlubinách zemĢ. Je
ochlazována na teplotu, snesitelnou pro ēlovĢka. PƎináší zázraēnou úlevu tisícƽm lidí,
kteƎş trpí rƽznými zdravotními potşǎemi. Teplá minerální voda má velmi uvolŸující a
lĠēivé Ʒēinky. Mnoho lidí sem pƎichází z rƽzných ēĄstí svĢta, aby se mohli v této lĠēivé
vodĢ vykoupat.
/ŬĚǇǎ netrpím zdravotními potşǎemi, zajdu se obēas pro potĢƓení vykoupat do
minerálních lázní, jejichǎ voda má na mé tĢlo uklidŸující a uvolŸujícşƷēinek. To je také
dƽvod, proē jsem si postavil právĢv tĢchto lázních dƽm. Kdyǎ si chci v klidu odpoēinout
daleko od velkomĢstského ruchu, vím, kam jít: pƎirozenĢ do mého útoēištĢ v poušti. V
našem mĢstĢ máme „AndĢlskou nemocnici pro postiǎenĠĚĢti", která proslula
zázraēnými výsledky v lĠēení tĢlesnĢ postiǎených dĢtí. Je mi vǎdy dobƎe u srdce,
navštívím-li dĢti a vidím, jak dovádĢjí na plovárnĢv teplé minerální vodĢ. Aēkoliv
mnohé dĢti pƎi nástupu do nemocnice nemohou chodit, brzy se nauēşve vodĢ plavat a
tím pro sebe získávají potƎebné sebevĢdomí!
Tato vodní terapie spolu s terapií fyzikální dokĄǎş zázraky!
Podobná horká zƎşdla se vyskytují v mnohých oblastech svĢta, napƎ. v NĢmecku,
Francii, Itálii, Rakousku atd.
DŽƎe a oceány obsahují 97,2 % veškeré vody. Ta se pohybuje ve výjimeēnĢ silných
proudech pƎşlivu a odlivu, ve vlnách a pƎşboji, aby se mohla vší silou vrhat na skalnatý
bƎeh. PƎşbojem se skály a kameny rozbijí na písek. Tam, kde se sopeēné erupce vylily do
moƎe, se sopeēný materiál ēasem také rozmĢrní na písek, a proto mají Kanárské
ostrovy, Havajské ostrovy a Haiti ēerné píseēné plĄǎe.
DŽƎe vǎdy vyhraje zápas se zemí. Podle názoru geologƽ bude nĢkdy v budoucnu
nejvyšší hora zarovnána, zmizí pod moƎskou hladinou a znovu zaēne cyklus sopeēných
výbuchƽ. PƎed dávnými dobami byly ledovce tak ēetné, ǎe hladina moƎş klesla o 100
metrƽ a objevily se pásy pevniny mezi Anglií a Francií. TotĠǎ se stalo mezi SibiƎş a
Aljaškou. To snad také mƽǎe být vysvĢtlením pro nĢkterá z tajemných a neobjasnĢných
stĢhování národƽ.
Niagarské vodopády spČjí pomalu k záhubČ
WƎed nĢjakou dobou byly Niagarské vodopády vedeny jinou cestou, aby bylo moǎno
zjistit, zda lze zastavit skalní erozi. Tok Niagary chrlí 13 miliónƽ m3 vody za sekundu
pƎes okraj vodopádu. Za více neǎ20 000 let ustoupí Niagarské vodopády aǎ k jezeru
Erie. Potom se stanou klidnou Ǝekou.

Známý oceánolog Columbus Iselin napomíná vĢdu, kdyǎ píše: „MoƎe produkuje stejné
mnoǎství potravin jako zemĢ. lovĢk ale pƎijímá asi jenom jedno procento své potravy
z moƎe." Lidé radĢji zkoumají neznámou temnotu vzdáleného vesmíru, neǎ bohatství
moƎe.
ýORYČNQHPĤåHåtWEH]YRG\
Lidské bytí na zemi je nerozluēnĢ spjato s vodou. Nepovaǎujte to, prosím, za
samozƎejmost. Tato kniha vás chce informovat' o významu ēisté pitné vody a poradí
vám, jak si uchovat dobré zdraví. Z knihy se také dozvíte, jak si mƽǎete prodlouǎit ǎivot
a pƎitom zƽstat vitálnĢjší a veselejší a jak se tĢƓit z kaǎdého dne vašeho ǎivota na této
krásné zemi.

3Čt nejdĤležitČjších stavebních kamenĤ zdraví:
ǀǌĚƵĐŚ- voda - ƐůƵŶĞēní svit - ƉŽƚƌĂǀĂ- ƉŽŚǇď
Po kyslíku je voda nejdƽleǎitĢjší substancí v tĢle. Obsah vody v tĢle dospĢlého muǎe o
váze 70 kg ēiní zhruba 42 litrƽ. Denní výdej vody (pot, dech, moē, stolice) obsahuje asi
2,5 litru. Teplota tĢla je regulována tĢlními tekutinami. PrƽmĢrná tĢlesná teplota je asi
36,5 °C. Pokud pƎesáhne tuto hodnotu, máme horeēku, pokud ji nedosahuje, jsme
fyzicky pod-chlazeni. Krev v tĢle obsahuje 92 % vody. Ve vnitƎních sekretech, slinách,
ve ƓƛĄvách ǎaludku a slinivky bƎišní je jí témĢƎ 98 %.j
Mnozí lidé vypadají zcela seschle. Jejich kƽǎe je jako pergamenový papír, vyschlá,
zvadlá a stará. Budeme-li si všímat rukou lidí, zjistíme, ǎe vypadajşēasto vrásēitĢ a
staƎe. KromĢ toho mají na ēele a kolem oēş viditelné vrásky. Nad oēima jakoby visel
závĢs z uschlé kƽǎe. Tito lidé musí mǎourat oēními štĢrbinami, aby vƽbec mohli nĢco
vidĢt.
Více jak 50% všech lidí západní civilizace trpí chronickou jLǎĄcgou, coǎ je další znak
dehydratace. Jiní lidé trpí naopak ostrou, ǎşravou...moēş. I to je zpƽsobeno
nedostatkem vody.
.XFK\Ėská sĤl - sabotér zdraví
Druhým pƎşznakem narušené rovnováhy vody v tĢle jsou otoky. Je to dƽsledek
nadmĢrné spotƎeby soli a konzumace slané stravy. Následkem je opuchlé tĢlo!
Mƽǎeme vidĢt dĢti ve vĢku od 7 do 10 let i starší, které jsou nabobtnalé vodou, takǎe
vypadají aǎ legraēnĢ. NĢkteƎş z tĢchto chlapcƽ a dívek mají zavalitá a staƎe vypadající
tĢla. Mƽǎeme pozorovat i dospĢlé s opuchlými tvĄƎemi kulatými jako mĢsíc,oteklými
rameny, bƎichy, nohami, kotníky a malými klouby na noze.
DŶŽǎství vody, které tĢlo potƎebuje, závisí na teplotĢ, klimatu, druhu ēinnosti a na
celkovém zdravotním stavu. Po vypití sklenice vody voda putuje do ǎaludku. Ąst vody

je stĢnami ǎaludku ihned vstƎebána do krve. Zbytek vody jde do stƎeva, aby tam udrǎel
poǎité jídlo v tekutém stavu, dokud není zpracováno. Tato zbylá ēĄst vody pak pozdĢji
pƎejde pƎşmo do krve. Správná voda je nejlepším pƎşrodním ochranným prostƎedkem
pƎed všemi druhy bakteriálních a virových infekcí, napƎ. chƎipkou, zápalem plic, ēerným
kašlem, spalniēkami a jinými nakaǎlivými nemocemi.

Ģhem tzv. hongkongské chƎipky vyzývali mnozí lékaƎi, ke klidu na lƽǎku a k pití velkého
mnoǎství vody. Jsou-li tĢlní tkánĢ a buŸky stále zásobovány správným mnoǎstvím vody,
mohou se lépe bránit útokƽm virƽ. Pokud ale tĢlní buŸky trpí nedostatkem vody,
uschnou a uvadnou a nejsou proti virƽm odolné. Voda zastává dƽleǎitou funkci v tĢle:
voda je vitální faktor ve všech tĢlních tekutinách, tkáních, buŸkách, lymfĢ, krvi a
ǎlázových sekretech; voda udrǎuje všechny vǉǎivné látky v rozpuštĢném stavu a slouǎş
jako jejich dopravní prostƎedek do nejrƽznĢjších ēĄstí tĢla; rozpouští jedy a tĢlesné
zplodiny a opĢt slouǎş jako jejich dopravní prostƎedek; sliznice potƎebují hodnĢ vody,
aby zƽstaly mĢkké, poddajné a bez poranĢní na svém citlivém povrchu. Tekutina je
nutná pro správné trávení potravy aludek funguje jako silný lis, který rozmĢlŸuje
potravu na malé kousky.
Voda vyplavuje jedovaté látky z tČla
:ĞĚŶŽƵǌŶĞũĚƽleǎitĢjších funkcí vody je vyplavování jedovatých látek a solí z tĢla.
Všude na svĢtĢ konzumují lidé bohuǎel velké mnoǎství soli. Na druhé stranĢ však
existují celé skupiny národƽ, které po staletí aǎ do dnešní doby ani nevĢdí, co je sƽl a
pƎesto ǎijí zdravĢ a ƓƛastnĢ. ^ Japonci jsou známi jako nejvĢtší spotƎebitelé soli (chlorid
sodný). Japonský rolník sní 50-60 gramƽsoli dennĢ. Pokud se doǎije vĢku 60 let,
odfiltrují jeho ledviny 1250 kilogramƽ soli.
ŵĞƌŝēané a Evropané nejsou ve spotƎebĢ soli za Japonci pƎşliš daleko. Nejen proto, ǎe
si jídlo hodnĢsolí, ale konzumují také velké mnoǎství slaných potravin, napƎ. šunku,
slaninu, uzeniny, uzené maso a uzené ryby, bramborové lupínky, slané oƎşƓky a další
potraviny s vysokou koncentrací soli. Není divu, ǎe jsou srdeēní ^nemoci v Americe a
EvropĢzabijákem ēşslo jedna|Není divu, ǎe lidé jiǎ ve tƎiceti letech trpí vysokým tlakem,
ledvinovými potşǎemi, zánĢty kloubƽ a zpoēĄtku nejēastĢjší pƎşēinou úmrtí - kornatĢním
tepen a ǎil. istá voda a její správné mnoǎství pomáhají udrǎovat nízkou hladinu cholesterolu. Mysleme na to, ǎe voda je proplachovacím prostƎedkem.! Podle našeho názoru
je ēistá voda nejlepším pƎşrodním prostƎedkem pro krásu a zdraví.
Ģhem dlouholeté kariéry poradce pro vǉǎivu a kondici u nejvýznamnĢjších filmových a
televizních hvĢzd v Americe jsme zjistili toto: Kdyǎ se podaƎilo ƵŵĢlce pƎesvĢdēit, aby
pili ēisté tekutiny, udrǎeli si pak mladistvý vzhled a odpovídající postavu mnohem déle,
neǎ lidé, kteƎş pili normální vodu z vodovodu nebo minerální vodu.
istá voda udrǎuje tĢlní buŸky a zabraŸuje jejich vysychání. Obliēej a krk jsou ménĢ

vrásēité, obliēej a tĢlo zƽstávají déle mladistvé.

9RGDMHGĤležitá pro ziĜtcí zdraví
Lidé, kteƎş pijí správné tekutiny (destilovanou vodu a ƓƛĄvy z ēerstvého ovoce a
zeleniny) ve správném mnoǎství, mají lepší krevní obĢh. Je to velmi dƽleǎité pro dobré
zdraví a dlouhý ǎivot.
Podle našeho názoru pƎispívá ēistá voda ke zlepšení duševních sil a schopností
mozku.Jsme pƎesvĢdēeni, ǎe proto mƽǎeme lépe myslet, ēůovĢk má 15 miliard
mozkových bunĢk, které se skládají ze 70% z vodyJDále se domníváme, ǎe vyslovenĢ
nervózní ēlovĢk anebo takový, který je v dƽsledku svých starostí a problémƽ duševnĢ
zmatený, jednoduše zapomíná pít dostateēné mnoǎství vody nebo jiných tekutin. Místo
toho konzumuje alkohol, ēaj, kávu a colu. Tím však zhoršuje své stavy nervozity. V jeho
ǎaludku se zvyšuje tvorba kyselin, které nemohou být zƎedĢny potravou nebo vodou.
Ve vrcholném stádiu nervozity a deprese trpí takový ēlovĢk také pƎebytkem
ǎaludeēních kyselin, tlakem u srdce, nadýmáním a jinými obtşǎemi. Místo toho, aby tito
lidé pili dostateēné mnoǎství vody, dopují se aspirinem, cigaretami a jinými
stimulaēními prostƎedky.WƎipomeŸme si, ǎe nervy potƎebují dostateēné mnoǎství vody,
aby mohly bezvadnĢ a bez potşǎi fungovat. Mƽǎeme se pƎesvĢdēit doslova o tom, ǎe je
moǎné trpĢt „hladem po vodĢ". Seznámíme vás nyní se zpƽsobem, jak si sami
dopomoci k dobrému zdraví - cestou konzumace pƎşrodních tekutin. HlavnĢ z tohoto
dƽvodu jsme knihu napsali. Chceme, abyste získali potƎebné znalosti, jak vybírat
správný druh a mnoǎství tekutin, které vaše tĢlo tak nutnĢ potƎebuje.
Zveme váƐ͕ĂďǇƐƚĞƐe potĢƓŝůŝĚĂƌĞŵƉƎşƌŽĚǇ- zĄƎşĐíŵǌĚƌĂǀím. Voda je nejlepším
nápojem pro moudrého muǎe!
Henry David Thoreau

ýlovČk se skládá z 65 % vody

$þkoli se voda podílí na tČlesné hmotnosti prĤmČrnČ65 %, závisí skuteþný
obsah vody na stavbČ tČla každého þlovČka. StejnČ je tomu i v rĤzných þistech
tČla (viz obr.). TČlo štíhlého muže mĤåe obsahovat až 70 % vody z jeho tČlesné
hmotnosti, zatímco tČlo ženy s vČtší a sušší tukovou tkání mĤåe obsahovat jen
52 % vody. Pokles obsahu vody v krvi zalarmuje þist mozku zvanou
hypotalamus. Hypotalamus je sám centrem pro hospodaĜení s vodou v tČle.

2. kapitola
3RVHOVWYt]GUDYtNWHUpSĜHGEČKOR naši dobu o 100 let
Objevíte-li správnou pitnou vodu, nastane ve vás zázraþná promČna.
Jsme vážnČ pĜesvČdþeni o tom, že jsme objevili nejvČtší tajemství zdraví na svČtČ. PĜes
50 let jsme bádali v oblasti nemocí a stárnutí. VČĜtme, že jsme nakonec nalezli odpovČć
na otázku, proþ je þlovČk nemocný, pĜedþasnČ stárne a umírá dĜtve, než nastane jeho
þas. PĜeþtČte si tuto zajímavou knihu a poznejte, proþ má pro vás tak velký význam.
Položte si sami tyto otázky:
- Co musím udČlat pro to, aby chemické slouþeniny a anorganické minerálie
nepĜemČnily mĤj mozek a mé tČlo v kámen?
- Co musím udČlat pro to, aby moje klouby nezvápenatČly a neztuhly?
- Jak mohu zabránit vytvoĜení kamenĤ ve žluþníku, ledvinách a moþovém mČchêĜi?
- Jak mohu zabránit nepĜirozenému kornatČní mých tepen, žil a vláseþnic?
- -DNPRKX]Ĥstat déle mladý?
- Jak mohu zabránit pĜedþasnému stárnutí?
2GSRYČdi na výše uvedené otázky naleznete, když si pĜeþtete tuto knihu!

Pitná voda obsahuje škodlivé chemikálie
6HVYČdomitou pĜesností zodpovČdných vČdcĤbudeme popisovat mimoĜidné nebezpeþt
pití normální vody, která je obohacena prĤmyslovými chemikáliemi a anorganickými
látkami a nebezpeþtpoužívání bČåné stolní soli. VysvČtlíme, proþ není chlorování
veĜejných zásob vody tak neškodné, jak se mĤåe zdát.
PĜipomeĖte si:
&KORUDUĤzné slouþeniny chloru jsou agresivní oxidaþní a bČlicí prostĜedky. Když je
obsah chloru v naší pitné vodČ tak vysoký, že pociĢujeme jeho chuĢa zápach, pak se
dostává do našeho trávicího traktu v tak velkém množství, že je schopen zniþit pro nás
potĜebné a užiteþné bakterie a oloupit nás o dĤležité vitamíny, které v náš prospČch
bakterie produkují.
Dále uvedeme, jak je voda umČle smČãována s fluorem. Takovou vodu pije mnoho
milionĤ lidských pokusných králíkĤ v Americe a jiných zemích. Je to experiment, který
je sledován národy, ménČochotnými k riziku, s obavami a podivem.
Dozvíte se, jak mĤåe anorganická sĤl zpĤsobit v tČle þetné potíže. Jsme pĜesvČdþeni, že
jsme našli dĤvod toho, proþ máme více nemocnic, zdravotních sester, lékaĜských
zaĜtzení, studovaných lékaĜĤ a jiných lpþitelĤ a také více lékaĜských fakult na univerzitách, než tomu bylo v minulosti. MĤåeme prohlásit, že jsme pĜišli na to, proþ lidé
umírají v dĤsledku degenerativních nemocí dĜtve, než je pĜirozené. K tČmto nemocem
patĜt srdeþní onemocnČní, zánČty kloubĤ, onemocnČní ledvin, kornatČní tepen.
Máme také v dČjinách lidstva nejvČtší poþet dČtí s duševními poruchami a dČtí tČlesnČ
postižených a zmrzaþených.
2G]Dþitku až do konce je tato kniha napínavá -šokující, ale velice potĜebná. Bude
pramenem pozitivního a praktického poznání pro každého, kdo má zájem zabývat se
problémy znovuzískání a udržení dobrého zdraví. Budete seznámeni s cestou, jak se stát
zdravČjšími, vitálnČjšími, ãĢastnČjšími a jak prodloužit váš život o léta plná síly.
PĜeþtČte si knihu a dozvíte se nČkterá objasĖující fakta o tom, jak se tČãit z dalších let
svého života.

3. kapitola âRNXMtFtSUDYGDRYRGČ
„Voda! Voda! Je všude - ale je vhodná k pití?" Ze všech miliard litrĤ þerstvé
sladkovodní vody na zemi je jen málo þisté pitné vody.
Voda je chemická slouþenina se vzorcem H2O a je nejrozãtĜenČjší a nejvíce se
vyskytující látkou na povrchu zemČ. V pĜtrodČ se vyskytuje v rĤzných skupenstvích pevném, tekutém a plynném, která jsou známa jako led a sníh, voda a vodní pára. Voda
složená z vodíku a kyslíku se nachází v rĤzných množstvích ve všech pĜtrodních
potravinách. Je to nenahraditelné rozpouštČdlo pĜi všech fyziologických funkcích tČla a
pĜi všech projevech života.
Naše tČlo potĜebuje vodu, ale musí to být pĜtrodnČþistá voda, která je složena ze 100%
z kyslíku a vodíku.
ýistou vodu lze získat dvČma zpĤsoby:

=þerstvé, organicky vypČstované zeleniny a ovoce.
2. Z vody vyrobené destilací
+RGQČ naší vody je zamoĜeno. Je dnes obtížné najít vodu, která by nebyla do urþitého
stupnČ zneþištČna, aĢ je to voda z potokĤ, Ĝek, jezer, studní nebo pramenĤ. Proto je pro
získání pitné vody potĜebný pĜtdavek chloru. Ale je pak voda opravdu „dobrá k pití"?
PĜipomeĖme si, že vodárny používají anorganický chlor na zniþení bakterií ve
zneþištČné vodČ. K þištČní špinavé vody se dále používá kamenec a mnoho dalších
anorganických chemikálií. KromČnich se do pitné vody dodateþnČ pĜidává þasto ještČ
fluorid sodný. Podle našeho názoru je to ta nejhorší pĜtsada ve vodČ, urþené k pití.
Äýerná smrt" - mor. ZneþištČná voda
Äýerná smrt" (mor) zkosila ve 14. století tĜetinu veškerého obyvatelstva v
EvropČ. PĜtþinou tohoto moru byla zamoĜená voda. Epidemie byla vyvolána
nakaženými krysami, jejichž blechy pĜešly na lidi; pĜi plicním moru se infekce
pĜenášela pĜtmo z þlovČka na þlovČka. Pitná voda je v mnohých þistech svČta
dokonce až do dnešní doby nevhodná ke konzumaci.
Anorganické kontra organické minerální látky
Rádi bychom vám dali nyní krátkou lekci z chemie. Existují dva druhy chemických
látek - anorganické a organické. Anorganické chemické látky, jako napĜ. chlor, kamenec
a fluorid sodný, nemohou být zdravým zpĤsobem zpracovány živými tČlními tkánČmi.
„Chemická laboratoĜ" našeho tČla se skládá z 19 organických látek, které musí pocházet
ze živé hmoty nebo z hmoty, která jednou žila. Jíme-li jablko nebo jiné ovoce þi
zeleninu, je to živá hmota.Její život konþt okamžikem, kdy je utržena z keĜe nebo
stromu. Totéž platí pro živoþišnou potravu, jako jsou napĜ. ryby, mléko, sýr, vejce.
Organicky vázané minerálie jsou nezbytné k udržení života a zdraví. Pokud bychom
byli vyhnáni na pustý ostrov, kde nic neroste, zemĜeli bychom hladem. Aþkoliv pĤda
pod našima nohama obsahuje 16 anorganických látek, nemĤåe je naše tČlo ~þinnČ
pĜijmout a zpracovat tak, aby byl zachován náš život. Jen živé rostliny jsou schopné
pĜijímat z pĤdy anorganické látky, jako napĜ. vápník, sodík, hoĜþtk a slouþeniny kovĤ.
Když se Paul Bragg pĜed lety z~þastnil expedice v ýtnČ, trpČla þist zemČ suchem a
hladem. Na vlastní oþi vidČl, jak chudí, vyhladovČlí lidé ohĜtvají a jedí pĤdu, neboĢ
nemČli jinou potravu. Umírali muþivou smrtí, neboĢ nezískali z anorganických látek
žádné živiny.
Léta slýcháváme, že nČkterá voda je „bohatá na všechny potĜebné látky". Jaké látky jsou
zde mínČny? Anorganické nebo organické, lidé nemají stejný chemický potenciál
jako rostliny.
Znovu opakujeme - jenom živá rostlina je schopna pĜemČnit látky anorganické v
organické! BČhem þetby této knihy se dozvíte, jak mohou anorganické látky škodit vašemu tČlu a vašemu mozku.
Mládí jsem strávil na farmČ ve Virginii, kde jsme chovali dojný skot.
Na naši farmu pĜicházeli prodejci a nabízeli nám nejrĤznČjší druhy krmiva pro dobytek.
Velmi dobĜe si ještČ vzpomínám, jak mĤj otec koupil krmivo, které se jmenovalo

„Hodnotné minerální krmivo pro dobytek". MČlo obsahovat mnoho vápníku, hoĜþtku a
jiných minerálních solí, které mČly podpoĜit chov silných krav s mimoĜidnČYHONRX
produkcí mléka Avšak všechny minerály v tomto „hodnotném" krmivu pro dobytek pocházely z anorganických zdrojĤ: uhliþitan vápenatý a uhliþitan horeþnatý atd. vČtšinou z
jemnČ rozdrceného vápence. Když byla tato anorganická smČs látek pĜimíchána do
organické potravy, odmítal náš dobytek tzv. „jadrné krmivo" žrát! Jeho nezkažený
pĜirozený instinkt ho uchránil pĜed požitím rozemletého vápence.
Také sousední farmiĜi mČli stejnou zkušenost. PozdČji jsme se dozvČdČli, že
anorganické krmivo pro dobytek bylo jako nehodnotné staženo z trhu.
Škodlivé anorganické soli v pitné vodČ
Jak jsme již uvedli, jsou do naší pitné vody pĜidávány chloridy, kamenec a jiné
anorganické látky. Jako doplnČk se používají ještČ další anorganické látky, jako napĜ.
uhliþitan vápenatý, a jeho chemicky pĜtbuzné látky napĜ. uhliþitan horeþnatý, uhliþitan
draselný a další.
I0Čjte prosím vždy na pamČti, že lidské tČlo potĜebuje jen vodík a kyslík jako
„pĜirozená rozpouštČdla v chemické laboratoĜi tČla". 7Člo potĜebuje neustálý pĜtsun
vody. Odkud ji vzít? VždyĢ neupravená, tzv. Äþistá" voda z pramenĤ, studní atd.
obsahuje témČĜ vždy nČjaké anorganické látky, jak se ještČ pozdČji dozvíme. Je to ironie
pĜtrody: Bez vody nemĤåe þlovČk vydržet, déle než 74 hodin, aniž by upadl do
bezvČdomí. Ale vČtšina vodních zdrojĤ obsahuje právČ ty anorganické chemikálie, které
zpĤsobují pĜedþasné stárnutí u lidí i u zvtĜat.
Jak jsme již uvedli, existují snahy obohacovat veškerou pitnou vodu o fluorid sodný látku, která je odpadním produktem pĜi výrobČ hliníku.
Fluor je smrtelný jed
Obyvatelstvu byía vštČpována myšlenka, že pĜtsada fluoridu sodného do pitné vody
snižuje u dČtí kazivost zubĤ. V Americe pĜijímá témČĜ 80 milionĤlidí bez pĜemýšlení
denní dávku fluoridu sodného v pitné vodČ.
)OXRUSDWĜt k chemickým látkám, které umožnily vyvinout atomovou bombuj
Jediná vČdecká cesta, jak uvolnit množství izotopu U 235, který je obsažen v málo
aktivní hmotČ U 238, VSRþtvala v tom, že se stlaþil plynný hexafluorid uranu pomocí
þetných polí porézních bariér, a tím se postupnČ koncentroval vzácný element.
Tato látka je nČkdy zkrácenČ nazývána „hex". „Hex" si vybral svoji smrtelnou daĖ,
zniþil bariéry, rozrušil roury a pumpy a vytvoĜil strašlivé nebezpeþtvzniku ziĜení.
0LOLRQ\$PHULþanĤ pijí vodu s rozpuštČným fluoridem sodným. Ve slouþeninČ se
sodíkem není fluor tak agresivní jako „hex" - ale zato dostateþnČjedovatý, aby mohl ve
vyšších koncentracích sloužit jako deratizaþní prostĜedek. KromČ toho zaujímá první
místo mezi prostĜedky na hubení plevele (pesticidy).
Podle vládního naĜtzení má být fluor pĜidáván do pitné vody v pomČru 1,2 dflu na
milion (PPM) a je podle prohlášení „U.S. Public Health Service" (VeĜejná zdravotní
služba) „absolutnČ bezpeþný pro lidskou spotĜebu". Každý kvalifikovaný chemik ale ví,
že „absolutní bezpeþnost" je pouhou iluzí!
0QRKRFKHPLNĤ pĜiznává, že pĜimíchávání fluoru do pitné vody je velkou
chybou.

Historie pozadí fluoridace pitné vody
9URFHSRYČĜil známý institut na východČUSA svého biochemika, aby našel
zpĤsob využití pro fluorid sodný, který vznikal jako odpadní produkt pĜi výrobČ hliníku.
MinimálnČ dalších 45 prĤmyslových odvČtví mČlo rovnČå problémy s odstraĖováním
fluoridĤ. Mnohé firmy byly zatíženy nákladnými procesy o náhradu škody v dĤsledku
SĤsobení jedu na dobytek a obilí. Týkalo se to rovnČå výrobcĤ cihel, ocele, hnojiv,
kovových slitin, krytinových tašek,-keramiky, dále olejových rafinerií a celé Ĝady
atomových elektráren.
Náklady na odstranČní tČchto chemických látek byly velmi vysoké. Nebylo by však
možné tento odpadní produkt nČjak prospČãnČ využít? Nu, biochemik byl inteligentní a
vynalézavý muž. Proþ by nemohly být fluoridy rozpouštČny v pitné vodČ? Biochemik
nemČl žádné lékaĜské vzdČlání a neprovedl ani jediné klinické vyšetĜení o pĤsobení
fluoridu sodného na procesy v lidském tČle. Jeho nápad však byl s nadšením pĜijat
firmami, které mČly problémy s odpady fluoridu sodného. Další krok byl jednoduchý.
Nápad byl pĜedán reklamním agenturám, aby patĜiþnČ zpracovaly veĜejné mínČní. Bylo
vyhlášeno, že došlo k objevu nejvýznamnČjšího zdravotního opatĜení novovČku. Lidem,
kteĜt jsou tak dĤvČĜiví, byl pak naservírován „dojímavý" pĜtbČh. Pokud je nČco vČdecky
dokázáno, lidé tomu vČĜt a spolknou návnadu i s hiþkem. Tímto zpĤsobem byl tedy
využit skvČlý pĜtbČh o tom, že fluorid sodný v pitné vodČzabraĖuje tvorbČ zubního
kazu u dČtí. Tato reklama dosáhla pozitivního ohlasu. KoneþnČ byla nalezena cesta, jak
zabránit zubnímu kazu.
Každý inteligentní a myslící þlovČk ví, že zubní kaz je zpĤsobován pĜedevším špatnou
výživou, zvláštČkonzumací rafinovaného cukru.
Velké firmy a zamČstnanecké organizace drží urþitým zpĤsobem pohromadČ. VždyĢ
mají na své stranČ vČtšinu sdČlovacích prostĜedkĤ a pomocí jejich hlavního zdroje
pĜtjmĤ - reklam - vykonávají
KRVSRGiĜskou kontrolu. A tak velké obchodní a zamČstnanecké organizace vedly v
novinách, þasopisech, rozhlasu a televizi kampaĖ na využití fluoridu sodného. Každý,
kdo zpochybnil pĜtsadu fluoridu sodného do pitné vody, byl oznaþen za hloupého,
hanebného, omezeného, neinformovaného a zaostalého þlovČka. Všeobecní i zubní
lékaĜi vČtšinou kapitulovali pĜed tČmito mocnými silami, neboĢ se obávali, že si získají
u svých pacientĤ špatnou povČst. NaštČstí se vždy najdou þestní a upĜtmní odborníci,
kteĜt bojují za pravdu, i když jsou vystaveni pokusĤm o zesmČãnČní. MimoĜidný nátlak
byl þinČn na mČstské a státní ~Ĝady, aby byl do pitné vody pĜimícháván fluorid. JistČ
víte, jak je možné pĜimČt mČstské a státní ~Ĝedníky k tomu, aby jednali podle našich
pĜiní.
1HSLMWHYRGXVSĜtPČVtIOXRULGXVRGQpKR
Fluor je jedním z nej~þinnČjších jedĤ, které jsou lidstvu známy.
Cílem firem bylo ovlivnit veĜejné mínČní tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné
vodČ zabraĖuje kazivosti zubĤ u dČtí. Do této propagandy bylo tĜeba jen zapojit
sdČlovací prostĜedky a zaktivovat jejich mocné lobby na všech stupních správy - jak v
národním mČĜttku, tak v jednotlivých zemích a mČstech.
V mnohých mČstech USA je nyní do pitné vody pĜimícháván fluorid. Podle našeho

názoru je dnes pĜtþinou mnoha úmrtí z poškození tepen, které díky fluoridu sodnému
pĜedþasnČ zestárly. Poškozovány ale nejsou jenom tepny, ale i srdce, plíce, játra a jiné
životnČ dĤležité orgány.
3Ĝed 100 lety nemusel být vystaven nebezpeþtotravy fluorem (fluoridem sodným) ani
jediný þlovČk, ani zvtĜe. Nebyl v té dobČ totiž ještČ používán!
- Dokumentace: Peter Gray, Pravda o používání fluoridĤ
9(YURSČ se fluor pĜidává do pitné vody, bohudíky, jen v omezeném množství. Zato
jsou s velkými reklamními náklady propagovány zubní pasty obsahující fluor a tablety
fluoru pro dČti. Kupujte jen zubní pasty bez fluoru a nedopusĢte, aby vaše dČti polykaly
v mateĜských školkách a ve školách tablety fluoridu.
Pomocí pĤstu jsem našel dokonalé zdraví, nový stav bytí, pocit þistoty a štČstí, nČco, co
je þlovČku neznámé...
Upton Sinclair
Kdyby živí tvorové mohli vidČt všechny následky svých þinĤ, s jistotou by se plni
nenávisti od nich odvrátili a opustili je, protože by se báli z toho vzniklé zkázy.
Fshuing Tsan K'ung
äLMHPHYQHPRFQpPVYČWČ
3ĜeþtČte si knihu pozornČ. Strávil jsem pĜes 60 let rozsáhlým výzkumem, abych získal
informace které vám nyní pĜedkládám. Jsem nezávislý hledaþ pravdy a samotiĜ. Nikdo
nekontroluje moje výroky. Žádná organizace mne neovládá. Nemám žádného mistra,
kterému bych musel sloužit. Proto vám mohu nabídnout upĜtmnou pravdu. Jako hlavní
autor této knihy jsem mužem vČdy, který uþt lidi, jak mají pĜirozeným zpĤsobem vést
zdravý, vitální a mladistvý život.
9HONRXþist svého života jsem strávil v laboratoĜtch, abych mohl zkoumat živou hmotu.
Další, stejnČvelký kus života, jsem využil k pozorování a studiu lidí ve svČtČ. ChtČl
jsem pĜijít na to, proþ jsou lidé nemocní, pĜedþasnČ staĜt, senilní a proþ brzy umírají.
Podle mých definitivních poznatkĤ je þlovČk sám zodpovČdný za své nemoci a zkracuje
si život univerzálním pĜtrodním rozpouštČdlem - vodou. K tomu se Ĝadí - tabák a silné
povzbuzující prostĜedky, jako napĜ. alkohol, káva, þaj, cola, sladké limonády všeho
druhu; dále vysoké koncentrace bílého rafinovaného cukru, cukriĜské výrobky, hladká a
hrubozrnná mouka a mouþné výrobky, loupaná bflá rýže, kuchyĖská sĤl a slané
potraviny; dále pĜtlišné množství jídla a konzumace mrtvých potravin bez vitálních a
minerálních látek, mnoho tukĤ s nasycenými mastnými kyselinami (tuky ucpávají tepny
a ostatní krevní cévy cholesterolem).
Špatné stravovací zvyklosti, k tomu nedostatek pohybu, sluneþního svitu a þerstvého
vzduchu, mají za následek tČlesnou nezpĤsobilost. Devadesát sedm procent veškeré
populace není v souþasné dobČ tČlesnČ v poĜidku, 65 % má nadváhu. Mnozí lidé, kteĜt
se špatnČ stravují, trpí silnou únavou.
Celý den se jenom plouží a veþer si musí vzít tablety na spaní. Ráno po probuzení
polykají opČt tablety k doplnČní energie nebo pijí silnou kávu, aby byli fit. V dĤsledku
fyzické únavy a skleslosti jsou stále neteþnČjší. Chybí jim energie, aby mohli vést
aktivní fyzický život. V dĤsledku toho jejich svaly stále více ochabují, jak zevnČ, tak i

uvnitĜ. NejvČtší „nemocí" v souþasné dobČ je fyzická degenerace lidského tČla.
Podívejme se blíže na naši mládež. V celé historii tzv. civilizovaných zemí nikdy
neužívali lidé mladší 30 let tolik lékĤ jako dnes.
3URþ potĜebují mladí lidé léky k tomu, aby mohli zĤstat fit? Pohled na jídelntþek dnešní
mládeže nám Ĝekne vše! Její denní strava jí neposkytuje potĜebné výživné látky a ve své
nevČdomosti se snaží získat chybČjící energii pomocí škodlivých stimulancií, jako jsou
napĜ. tabák, alkohol a léky. A tito „drogovČzávislí mladí lidé" jsou rodiþi budoucího
lidstva! Mohu jen zopakovat: „Žijeme v nemocném svČtČ, který je každým dnem
nemocnČjší!"

Jen málo lidí zná význam zdraví
Pro mnoho lidí je zdraví nČþtm, þeho si zaþnou vážit, až když to ztratí nebo když hrozí
nebezpeþttakové ztráty.
Zdraví se Ĝekne v angliþtinČ „health" a je to staré anglosaské slovo a znamená „zdraví pevnost" („soundness").
Rþení „ve zdravém tČle zdravý duch" (mens sána in corpore sáno) odráží pravý obraz
plného zdraví. Adjektivum „dobré" spojujeme se slovem „zdraví" jen tehdy, když
použijeme jako protiklad „špatné zdraví" nebo „chybČjící zdraví ". Zdravé, vitální a
energické tČlo a k tomu bdČlý, pozorný, zdravý duch umoåĖují lidem na jedné stranČ

lépe snášet frustrace, starosti, svízele, námahu a stres a na druhé stranČ užívat radostí
svČta, navzdory dnešní popletené a horeþnaté dobČ.
Máme-li vynikající zdraví, nepociĢujeme komplikované mechanismy a chemické
procesy, které v našem tČle probíhají a které teprve všechno umožĖují.
Bereme své zdraví jako samozĜejmost, jako napĜ. mČsíc nebo slunce na obloze, a ani za
nČ nejsme vdČþni. Ráno vstaneme po dobĜe prospané noci a jsme pĜipraveni zvládnout
denní práci, která nás þeká. Na konci dne jsme pĜtjemnČ unaveni. UvnitĜnašeho tČla
probíhají zázraþné chemické a mechanické dČje, které již lidé prozkoumali. Mnohé
procesy nám však do dneška zĤstávají utajeny.
Zázraþný mechanismus lidského tČla
.G\E\FKRPE\OLSUĤhlední, mohli bychom každé ráno do sebe nahlédnout a pozorovat,
jak plíce pĜijímají vzduch svými jemnými sklípky. U kuĜikĤ však spatĜtme, jak nikotin
a dehet pĜemČĖují hezké, rĤžové a zdravé orgány ve špinavou þerĖ. Uvidíme srdce, jak
dostává krev komplikovanými kanálky cév od miliard tČlových bunČk, jak krev
pumpuje, pak ji þistí a zpČtnČ odvádí jinou cestou do stejných bunČk. UtvoĜtme si
pĜesný obraz našich tepen, žil a vláseþnic. Zjistíme, jaké škody nám zpĤsobuje požívání
anorganických chemických látek. Jsou to pĜedevším chemické látky, které jsou
obsaženy v naší pitné vodČ, popĜ. tam jsou pĜimíchávány.
Budeme-li pozorovat své tepny podrobnČji, dozvíme se, jak jsou tyto trubice zevnitĜ
vystýlány uhliþitanem vápenatým a podobnými slouþeninami, jak je tyto látky zdrsĖují
a zaþtnají mČnit naše tČlo v kámen. Kdybychom opravdu mohli spatĜit, co anorganické
chemikálie zpĤsobují našim tepnám, urþitČ bychom se Ĝtdili radami této knihy!
MČjte na pamČti: Naše mladost je bezprostĜednČ spjata se stavem našich tepen!
3Ĝi nahlédnutí do svých útrob uvidíme i trávicí soustavu, jak provádí zázraþné pĜemČny
s naší právČzkonzumovanou potravou a pitím.
8PRåĖuje tak našim buĖkám, aby zužitkovaly potĜebné pĜemČnČné živiny. Mohou to
být saláty, oĜechy, semena, syrová a vaĜená zelenina a jiné pĜtURGQt potraviny - všechno
je pĜemČnČno na látky, které tČlo potĜebuje. ýlovČk, který se živí mrtvou, anorganickou
stravou, by mČl mít možnost vidČt, jak musí „chemická laboratoĜ" jeho tČla bojovat, aby
zpracovala hranolky, párky v rohlíku, zmrzlinu, koblihy a jiné prĤmyslovČ vyrábČné
potraviny.
3RNXGE\FKRPPČli možnost získat kompletní obraz nejvČtšího orgánu našeho tČla jater, pĜesvČdþili bychom se, jaké musí vynakládat úsilí, aby zdolala alkohol, kávu, þaj,
colu a prĤmyslovČ zpracovanou stravu.

obr.4
Také bychom zjistili negativní pĤsobení anorganických chemikálií z naší pitné vody.
TČch chemikálií, které byly jednak do vody pĜimíchány, ale také tČch, které se dostaly
do vody pĜtmo z pĜtrody. PĜtroda mĤåe þlovČka dokonce nČkdy pĜedþit - zneþištČním
vody anorganickými látkami, napĜ. uhliþitanem vápenatým, uhliþitanem horeþnatým,
uhliþitanem draselným ajmnoha jirrýjni solemi.PĜi podrobnČjším pozorování bychom
mohli sledovat, jak játra tvrdnou a mČní se v kámen. Tisíce lidí umírají na nemoc, která
se nazývá cirhóza jater. Funkþní tkiĖ jater tvrdne díky nadmČrné produkci vaziva, což
vede ke VPUãWČQtRUJiQX7YUGpYHYRGČUR]SXãWČQpDQRUJDQLFNpOiWN\PRKRX]SĤVRELW
ztvrdnutí jater.
Se zdravím se neobchoduje na trhu, neboĢ se nedá koupit.
Nervozita a rozmrzelost v naší dobČ je pĜevážné zpĤsobena konzumací þaje a kávy.
Trávicí orgány zarputilých kafaĜĤ se nacházejí ve stavu chronického nepoĜidku, zpČtnČ
pĤsobí na mozek a vyvolávají bázlivou a plaþtivou náladu. Dr. Bock, 1910

obr.5
.RPDWČQtWHSHQ
Za mého mládí ve Virginii mne brali rodiþe pĜi nejrĤznČjších pĜtležitostech na prohlídku
vápencových jeskyní. Tam jsem vidČl, jak se bČhem vČkĤpostupnČ vytvoĜily stalaktity a
stalagmity z vody, která byla nasycena vápencem. Z anorganických látek zde vyrostly
obrovské útvary - pomalu, kapka po kapce. Je to stejný proces, jaký probíhá uvnitĜ našeho tČla, a to pomocí uhliþitanu vápenatého a jiných anorganických látek, které se
vyskytují všude v pitné vodČ. Víte, že uhliþitan vápenatý nebo vápno jsou
nejdĤležitČjšími souþistmi pĜi výrobČ cementu nebo betonu?
Když tento katalyzátor vstoupí do tČlových chemických pochodĤ, stane se hlavním
viníkem choroby, kterou nazýváme „kornatČní tepen". Dochází k ní v prĤbČhu let pĜi
procesu látkové výmČny.
LékaĜi nazývají tuto degeneraci tepen „arterio-sklerózou". VČtšina lidí zastává názor, že
je pĜirozeným následkem stárnutí. Je to „myšlení stáda" nebo jasnČji Ĝeþeno
„nepĜemýšlení"! Avšak jen málo lidí zpochybĖuje tuto starou povČru a mnozí považují
za samozĜejmost, že v posledních letech svého bytí musí žít s arteriosklerózou a
senilitou. I nejlepší lékaĜi musí pĜiznat, že dosud neexistují žádné ~þinné lpþebné

metody arteriosklerózy, která se již v tepnách rozãtĜila. Jsou známy techniky, které
umoåĖují nahradit úseky vČtších tepen a žil na krku a na srdci pomocí dílĤ z plastické
hmoty. Existuje také velmi nákladná operaþní metoda na odstranČní anorganických
usazenin v nČkterých þistech velkých cév. Vezmeme-li v úvahu celou cévní soustavu
lidského tČla, pak není vyþištČní malé þisti cév nijak zvliãĢ~þinné. Abychom dosáhli
dokonalého výsledku pro zdraví, museli bychom z kilometrĤ tepen, žil a vlá-seþnic
odstranit celé anorganické nánosy. Proto se též provádí pokusy se vstĜikováním
rozpouštČdel do velkých krevních cév, která by odstranila usazeniny. KromČ toho se k
roztažení zúžených cév používá balónku, který se do nich zasunuje.
6WiĜt þlovČka je bezprostĜednČ závislé na stavu jeho tepen!

obr.6
V tepnách a srdeþních chlopních nesmí být žádné usazeniny anorganických
látek a jedovatých krystalĤ.
Na obrázku je diastola (povolení srdeþního stahu) a systola (srdeþní stah) v
levé srdeþní komoĜe. PozornČ si prohlédnČte pozici ventilĤ v obou pĜtpadech.
Diastola na levé stranČ, systola na pravé stranČ. Jste tak mladí, jak kvalitní jsou
vaše tepny, zvláštČ ty ve vašem srdci.
Arterioskleróza (kornatČní tepen) je nejþastČjší pĜtþinou úmrtí ze všech nemocí,
které postihují srdce, mozek a ledviny. Lidské srdce je nejkritiþtČjším orgánem v
procesu spalování kyslíku. Neustále se roztahuje a stahuje, asi stotisíckrát za
den a asi þtyĜicetmilionkrát za rok. Jedinou pĜestávkou, kterou si vaše srdeþní
svaly dopĜejí, jsou zlomky vteĜiny mezi srdeþními údery. Tepny musí zĤstat
elastické, aby mohly vykonávat tuto namáhavou funkci. Neblokujte a nenechte
tepny ztvrdnout anorganickými látkami a škodlivými krystaly z nesprávné výživy.
Mozky, které se mČní v „kámen"
Anorganické látky plus cholesterol a kuchyĖská sĤl (chlorid sodný) zpĤsobují nejvČtší
škodu v malých tepnách a ostatních krevních cévách mozku. Moderní vČda vyvinula
vlastní prostĜedky k zabránČní poškozování a degenerace ledvin, jater a srdce a jiných
životnČ dĤležitých orgánĤ.
Je však jasnČ prokázáno, åHQHH[LVWXMHQDWRPWRVYČWČåiGQiWHFKQLNDNWHUiE\YUiWLOD
åLYRWOLGVNpPXPR]NXSĜHPČQČQpPXYÄNiPHQ
3Ĝedþasné stárnutí a senilita není nic jiného, než je proces pomalé pĜemČny mozku v

„kámen". V lidové obecné mluvČ hovoĜtme také o zvápenatČlém mozku u starších lidí.
Zkuste jednou navštívit lpþebné ústavy a domovy dĤchodcĤ a pozorujte na vlastní oþi
osoby, které již nemohou myslet nebo uvažovat. Mnozí z tČchto lidí ani nepoznají své
vlastní dČti a pĜtbuzné. Všechny jejich schopnosti myšlení zmizely. PĜestali již ovládat
své vyluþovací orgány, a proto jim jsou dávány plenky pro dospČlé. Mnozí nemohou
sami jíst, musí být krmeni. Nemají již k dispozici všechny schopnosti reakce mozku.
Oþi tupČ zírají do prostoru. Jsou to již prakticky mrtví lidé, kteĜt jen þekají na to, až
budou pohĜbeni. Je na nČ žalostný pohled. Jsou nejosamČlejší na svČtČ.
K takovému konci dochází podle vČdeckého zjištČní u vČtšiny starých lidí. Mnozí lidé
jsou této tragédie ušetĜeni, neboĢ umírají dĜtve, než by chemické pochody v tČle stihly
promČnit jejich mozek v „kámen".
UmístČní mozkových funkcí

Žádná síla na zemi nemĤåe oživit „zkamenČlý" mozek. NedopusĢte, aby váš
mozek „zkamenČl"! Pijte jen zeleninové a ovocné ãĢivy a destilovanou vodu.
.RUQDWČní tepen a krevních cév zaþtná již dnem narození, neboĢ od tohoto okamžiku
zaþtnáme svému tČlu dodávat anorganické chemikálie.
%Ĥh nám dává potravu, ale þlovČk niþt její výživnou hodnotu rafinací a zpracováváním.
Jezte jen Bohem danou pĜtrodní stravu!
Patricia Braggová
„Je dĤležité mít na pamČti, že vitální látky jsou pĜi pĜtpravČ nebo ochucování potravin v
dnešní moderní dobČ buć zcela nebo þisteþnČ odstraĖovány nebo niþeny."
0LQLVWHUVWYR]HPČdČlství USA

Moje první zkušenosti s tvrdou vodou
3ĜeþtČte si pozornČ, co Ĝtká hlavní autor této knihy - dr. Bragg: VezmČme si jako pĜtklad
mĤj vlastní život. Narodil jsem se na farmČ ve Virginii. Ležela na Ĝece Potomac.
Veškerou pitnou vodu jsme þerpali ze studny - byla kĜiãĢilovČ þistá, þerstvá, perlivá.
Byla ale velmi tvrdá, obsahovala uhliþitan vápenatý a jiné anorganické látky. Když jsme
vodu vaĜili, tvoĜily se silné usazeniny a povlaky v konvicích a hrncích a na jejich dnech
se þasem objevily rozežrané díry. Museli jsme proto hrnce nahrazovat a kupovali poĜid
nové.
Nové hrnce þekal po nČjaké dobČstejný osud. Tvrdá voda velice ztČžovala praní prádla,
máchání a þištČní. Mýdlo vĤbec nepČnilo. NejvČtší škodu však tvrdá voda zpĤsobila
lidem, kteĜt ji pili.
Mému dČdeþkovi bylo zhruba šedesát pČt let. MČl statnou postavu, byl svalnatý, mČĜil
asi 190 cm a vážil kolem 90 kg. Byl výborný jezdec na koni, výteþný lovec a tČåce
pracující rolník! Nezapomenu na to, jak dostal první tČåký záchvat mrtvice. Braggovi
byli velká rodina a všichni þlenové rodiny jednou spoleþnČ obČdvali a sedČli za jedním
stolem. Náhle zaĜinþely taltĜe a mĤj dČdeþek se nad stolem zhroutil.
3Ĝišel venkovský lékaĜa sdČlil nám zarmoucenČ, že dČdeþek ztratil veškerou kontrolu
nad levou þistí svého tČla v dĤsledku ochrnutí mozku. Od tohoto okamžiku se nebožák
neobešel bez neustálé ppþe. S úplnČ ochrnutou levou þistí tČla již nebyl bez opory
schopen chĤze. PĜestal ovládat své vyluþování a vymČãovaní. Nemocný ubožák dostával
záchvaty zuĜivosti. PĜijímání potravy bylo velmi obtížné, neboĢ nemocný nemohl
potravu kousat. Mohl být krmen jen zcela tekutou kašovitou potravou.
Tento dobrý muž, kterého jsme milovali, byl prakticky mrtvý, bez skuteþného života.
Už nežil, ale jenom živoĜil. Nedovedete si pĜedstavit, jak velká zátČå to byla pro moje
rodiþe a celou rodinu. Ubohý nemocný se trápil ještČ tĜi roky, než dostal druhou mrtvici
a zemĜel. Jeho tČlo bylo dopraveno do nemocnice Johna Hopkinse v Baltimore, kde
lékaĜi provedli pitvu. Zjistili pĜi ní, že dČdeþkovy tepny byly jako kámen.
0Ĥj dČdeþek se narodil na farmČ, kde prožil celêVYĤj život a pil den co den tvrdou
vodu. Byl jsem teprve malý chlapec, když mne otec seznámil s výsledkem pitvy. Zeptal
jsem se otce, proþ dČdeþkovy tepny zkamenČly?
Nemohl mi dát na moji otázku uspokojivou odpovČć. To byl den, kdy jsem se rozhodl,
že naleznu pĜtþinu, proþ „zkamenČly" tepny mého dČdeþka. Zaþal jsem studovat
lékaĜské knihy, které jsem si vypĤjþil od strêþka Williama, našeho domácího lékaĜe.
Zasypával jsem ho stovkami otázek, týkajících se tvrdnutí lidských tepen. MČlo ale
ubČhnout ještČmnoho let, než mohly být moje otázky zodpovČzeny. Mezitím jsem byl
svČdkem toho, co všechno zpĤsobila tvrdá voda mé rodinČ, mým pĜtbuzným a známým.
Na naší farmČ pracovalo mnoho milých þernochĤ. Vycházeli jsme spolu dobĜe jako ve
velké rodinČ. Jedna z þernošek, která v našem domČ pracovala, se jmenovala BessieLouise. PatĜila do naší rodiny a všichni jsme ji mČli rádi. Chudák Bessie dostala zánČt
kloubĤ na rukou, v zápČstích, loktech, kyþlích, kolenech a na nohou. Jak ukrutnými bolestmi ubohá žena dennČ trpČla! ýasto jí díky silné bolesti vstoupily slzy do oþt. OpČt
jsem se zeptal strêþka, který byl lékaĜem, co artritidu zpĤsobuje. ChtČl jsem vČdČt, zda
existuje nČjaká lpþba tohoto bolestivého stavu. Strêþek mi odpovČdČl upĜtmnČ: „Pavle,
neznáme pĜtþiny této zmrzaþující, bolestivé artritidy. Neznáme ani její lpþbu. Jediné, co

mohu pro ubohou Bessie udČlat je, že jí pĜedepíši utišující léky, které zmírní její velké
bolesti." Netrvalo dlouho a nebohá Bessie byla upoutána na lĤåko a po nČkolika letech
zemĜela. Nebylo jí ani 65 let.Svoje poslední dny života strávila ve velkých bolestech a
utrpení 0ĤMPDOêGČWVNêPR]HþHNWUSČOVQt-DNiE\ODSĜtþLQDWpWRKUR]QpQHPRFLNWHUi
GČODODz lidí mrzáky?Tuto otázku jsem si kODGOYåG\YSR]GQtFKYHþHUQtFKKRGLQiFKSĜHG
XVQXWtPäLOLMVPH]GHQDYHONpSČNQpIDUPČVKRMQRVWtSRWUDYLQYãHKRGUXKXDPČOLMVPH
SĜtMHPQê~WXOQêGRPRY%\ODWRSĜHNUiVQiIDUPDXQiGKHUQpĜHN\$OHGRVSČOt]GHVWUiGDOL
velkými bolestmi.Tyto sužující bolestiYpVWDY\E\O\VKUQXW\GRMHGQRKRVORYDDWR]QČOR
“bolest”.Každý den jsem mohl slyšet matku jak si povídá s lidmi a ptá se: Co dnes dČlají
vaše bolesti?" A nemocní matce na její otázku vždy smutnČ odpovídali.
2SČt jsem šel za svým dobrotivým, trpČlivým strêþkem lékaĜem a pĜtmo jsem se ho
zeptal. „Strêþku", Ĝekl jsem, „proþ trpí tolik lidí touto bolestí?" Jeho odpovČćznČla:
„To bych také rád vČdČl!" 3DNMVHPVLRSČt Ĝekl: „Jednoho dne pĜijdu na to, proþ tolik
lidí trpí touto chorobou."
Tuberkulóza v mém dČtství
Když mi bylo 12 let, poslali mne rodiþe do velké vojenské školy ve Virginii. ChtČli mne
pĜipravit na vstup do vojenské akademie ve West Pointu, abych tam mohl zaþtt
vojenskou dráhu. V té dobČ a v mém vČku rozhodovali rodiþe za své dČti. Já sám jsem
nemČl nejmenší chuĢ stát se vojákem a také jsem to svým rodiþĤm Ĝekl. Ti mnČ však
vysvČtlili, že vČdí sami nejlépe, co je pro mne nejlepší. Byl jsem poslušný.
Ve vojenské škole jsem musel nejen pít obyþejnou tvrdou vodu, ale i konzumovat
typickou ústavní stravu. Ta se skládala ze spousty peþiva, obsahujícího škrob, z teplých
koliþĤ, sušenek, bílé rýže, mnoha párkĤ, bramborové kaše a peþených brambor nebo
vaĜeného masa, tČåce stravitelných zákuskĤ, koblih, sladkého peþiva s rozinkami,
þokoládových koliþĤ, zmrzliny, paštik, pudinkĤ a jiných dezertĤ, silnČ slazených
rafinovaným cukrem. PĜesnČ po þtyĜech letech, když mnČbylo 16 let, jsem onemocnČl
tuberkulózou. Stále jsem se SWDOVWUêþka lékaĜe, proþ se mi to stalo? Proþ? Proþ? Proþ?
0Ĥj laskavý strýþek nebyl schopen na moji otázku odpovČdČt. ýasem jsem vystĜtdal
rĤzná tuberkulózní sanatoria, až zasáhl osud.
V jedné nemocnici v New Yorku jsem byl vyšetĜován skupinou þtyĜ lékaĜĤ. Zeptal jsem
se jich pĜtmo: „MĤåete mne z této nemoci vylpþit?" Na to jsem dostal upĜtmnou
odpovČć. LékaĜi Ĝekli: „Ne! NevČĜtme, že nemoc pĜekonáte."
Když lékaĜi opustili mĤj pokoj, velice se na nČ rozzlobila moje švýcarská ošetĜovatelka
a hlasitČhubovala: „Tito lékaĜi nemají o tuberkulóze ani ponČtí! TČãtm se, až se zase
vrátím do sanatoria ve Švýcarsku, kde lékaĜi umí tuto nemoc lpþit." Zvolal jsem:
„Vezmete mne s sebou? Chci žít, abych mohl pomáhat všem nemocným!"
A tak mne vzala s sebou do jednoho sanatoria ve Švýcarsku, kde mnČ vrátil život známý
lékaĜ dr. August Rollier. Ihned mi místo lékĤpĜedepsal pĜtrodní lpþebné prostĜedky,
jako napĜ. þistou vodu, správnou výživu, pobyt na slunci a þerstvém vzduchu, hluboké
dýchání a tČlesná cviþení. BČhem dvou let jsem byl zdravý, þilý a silný jako mladý
hĜebec. Nyní jsem byl schopen dosáhnout svého cíle - uþit ostatní lidi, jak si mohou
sami pomoci.

obr.8

Místa v tČle, která mohou nejvíce bolet

obr.9
A tak mne vzala s sebou do jednoho sanatoria ve Švýcarsku, kde mnČ vrátil život známý
lékaĜ dr. August Rollier. Ihned mi místo lékĤpĜedepsal pĜtrodní lpþebné prostĜedky,
jako napĜ. þistou vodu, správnou výživu, pobyt na slunci a þerstvém vzduchu, hluboké
dýchání a tČlesná cviþení. BČhem dvou let jsem byl zdravý, þilý a silný jako mladý
hĜebec. Nyní jsem byl schopen dosáhnout svého cíle - uþit ostatní lidi, jak si mohou
sami pomoci.
Tajemství deãĢové a snČhové vody
Mnohé praktiky sanatoria dr. Rolliera jsou dodnes i, j známy jako standardní metody pĜi
lpþbČ tuberkulózy nejrĤznČjšího typu. MĤj dobrý doktor pĜedbČhl v mnoha smČrech
svoji dobu o 200 let. Na jedné vČci dĤslednČ trval - totiž, že žádnému z jeho pacientĤ
nesmí být k pití podávána tvrdá voda. Vody je ve Švýcarsku dostatek, ale dr. Rollier
podával jen dešĢovou vodu a vodu z roztálého snČhu. Byl také velkým pĜtznivcem
þerstvých ovocných a zeleninových ãĢiv.
Dr. Rollier nám stále vysvČtloval dĤvody své lpþby. UvádČl, že prakticky všechna voda
ve Švýcarsku je „tvrdá", nasycená anorganickými látkami, které našemu tČlu jenom
škodí, neboĢ naše „chemická laboratoĜ" v tČle mĤåe asimilovat pouze organické, živé
potraviny a tekutiny. Zaþal jsem mít dr. Rolliera rád a rozumČt mu, neboĢ mi dával na
moje otázky logické odpovČdi. Byl to geniální muž! Lpþil nemocné z celého svČta.

Pacienty, kteĜt již byli odsouzeni k smrti, jako já. Když jsem sanatorium opouštČl,
pĜtsnČ mi nakazoval, abych pil jenom deãĢovou a snČhovou vodu, zeleninové a ovocné
ãĢivy a destilovanou vodu.
2GPČna za zdravý zpĤsob života
5DGDGU5ROOLHUDPQHSĜivedla na myšlenku, zda není možné, aby smrt mého dČdeþka,
zpĤsobená mrtvicí a smrt Bessie-Louisy, kterou postihla krutá artritida, mČly spoleþnou
pĜtþinu.
6SRþtvala tato pĜtþina snad v pití tvrdé vody a konzumaci mrtvé stravy bez vitálních
látek? Tato otázka mne trápila. Musel jsem na ni bezpodmíneþnČ najít odpovČć. Cítil
jsem, jak na mnČspoþtvá velká tíha, která ze mne spadne tehdy, najdu-li pravdu. Pak by
nebyla odpovČć na „nemoc a smrt" již déle tajemstvím.
V tomto okamžiku jsem se rozhodl, že se stanu biochemikem, odborníkem v oblasti
výživy a lékaĜem, který bude lpþit jen pĜtrodními metodami. Po opuštČní sanatoria jsem
strávil osm let získáváním znalostí, které mČ mČly pĜipravit k tomu, abych mohl radit
nemocným, jak si mohou sami pomoci.
Za všechna ta léta sklidila má práce Ĝadu úspČchĤ a dnes jsem ještČ více nadšen silami
pĜtrodního léþitelství, než kdy pĜedtím. Proto jsem napsal tuto knihu.
0RMHSUYQtGYDSĜtSDG\
Jak jsem již výše uvedl, cítil jsem se po dvou letech lpþby v sanatoriu dr. Rolliera v
Leysenu ve Švýcarsku jako znovuzrozený. Po vylpþení z tuberkulózy jsem byl ve
výborné tČlesné kondici. Pobyt na slunci v Alpách, pití deãĢové a snČhové vody, þistý
aromatický alpský vzduch, pĜtrodní strava to všechno mi pomohlo vybudovat si zcela
nové tČlo. Každá buĖka v mém tČle se chvČla pĜekypujícím zdravím. Nyní nadešla
chvíle, abych se zaþal vČnovat studiu biochemie a dalších pĜtbuzných lékaĜských oborĤ
a pĜipravovat se na svĤj životní úkol.
Rozhodl jsem se, že budu žít a studovat v LondýnČ. Našel jsem si tam malý pokoj, který
se nacházel blízko známého Regent Parku. Podle mého názoru je to jeden z nejhezþtch
parkĤ na svČtČ. Zde jsem mohl každé ráno bČhat, procházet se a hrát tenis. Ve svém
pokoji jsem si mohl pĜipravovat jídlo ze živých potravin a k tomu þerstvé ãĢivy a
destilovanou vodu. Majitel domu bydlel v prvním patĜe. On a jeho žena byli typicky
pĜedþasnČ zestárlí lidé. Jedli normální, v Anglii bČånou stravu, která vČtšinou sestávala
z chleba, upeþeného z bílé mouky, marmelády nebo džemu, velkého množství þaje s
cukrem a kondenzovaným mlékem. Jídla, pĜipravená ze zeleniny a masa, byla všechna
hodnČ vaĜená a tudíž mrtvá, bez výživných látek. KromČ toho pili londýnskou vodu z
vodovodu, která byla silnČ chlorovaná a obsahovala mnoho chemikálií, jako napĜ.
uhliþitan vápenatý a jiné anorganické látky.Když jsem si chtČl prohlédnout pokoj v
pátém patĜe, musel jsem vystoupit po schodech pČãky, protože v domČ nebyl výtah. Pan
Wilson, majitel domu, mi dal kltþe a Ĝekl mi, že nemĤåe tČch pČt pater vyjít nahoru, že
má na to pĜtliš ztuhlé klouby. Šel jsem tedy nahoru sám a s potČãením zjistil, že pokoj
odpovídá pĜesnČ mým pĜedstavám. MČl malêYHVWDYČný krb. Abych mohl topit, musel
jsem objednat uhlí, které bylo dodáváno v pytlích. PĜtjemnČjsem se ve svém pokoji v
pátém patĜe v LondýnČzaĜídil a zaþal navštČvovat kurzy biochemie. Majitelé domu,
Wilsonovi, byli velmi pĜtjemní lidé a obþas jsem je navštČvoval v jejich bytČ. Oba tito

milí Angliþané trpČli mnoha zdravotními potížemi.
Pana Wilsona sužovaly velké bolesti kloubĤ, dále bolesti ve spodní þisti zad a navíc
ještČ onemocnČní moþového mČchêĜe. Paní Wilsonová na tom nebyla o nic lépe. MČla
nadváhu 50 liber a funČla a supČla pĜi sebemenším pohybu. Dále trpČla nemocí ledvin.
PĜi mých návštČvách se toþilo téma našich rozhovorĤvČtšinou kolem jejich zdravotních
neduhĤ.
Mezitím nastala tuhá anglická zima. Venku bylo vlhko a chladno. Ale každý den pĜed
východem slunce jsem si oblékl svoje teplé vlnČné obleþení a bČhal v Regent Parku. Po
návratu do svého pokoje jsem ziĜil zdravím a svČåestí.
V tomto zimním období jsem nemČl ani nejmenší rýmu. Zato Wilsonovi byli sužováni
jedním nachlazením za druhým. Byli zcela zahlenČni a cítili se špatnČ.
Když jsem se jednou v sobotu vracel ze svého ranního bČhu a zastavil se u nich v bytČ,
zjistil jsem, že je pan Wilson velmi tČåce nemocen. MČl vysokou horeþku a nos mČl
úplnČ ucpaný, takže musel dýchat ústy. Vstoupil jsem do jeho ložnice, která byla naprosto pĜetopena a nedalo se v ní témČĜ dýchat. Ubohý muž ke mnČ vzhlédl a Ĝekl:
„Proboha, pomozte mi! Cítím se tak mizernČ!" OdpovČdČl jsem mu sebevČdomČ: „Pane
Wilsone, když budete dodržovat pĜtrodní lpþebnou metodu, kterou vám vysvČtlím, jistČ
se vylpþtte!" Byl jsem pĜesvČdþen o tom, že mu mohu pomoci, avšak nebyl jsem si jistý,
zda má dostateþnČ pevnou vĤli a zda si navrácení zdraví dost intenzívnČ pĜeje. „Budu
vaše pokyny dodržovat až do posledního písmene," zašeptal. PĤsobil dojmem
tonoucího, který se stébla chytá. „DobĜe! Dnes zaþneme s desetidenní lpþbou pĤstem."
Uklidil jsem lahviþky s medicínou z jeho noþního stolku a pĜitom mu vysvČtloval:
„Všechnu medicínu vylejeme do dĜezu!" PĜinesl jsem mu svoji destilovanou vodu. Pak
jsem mu koupil citróny a med a lpþba pĤstem zaþala. Pro tohoto muže nebylo vĤbec jednoduché postit se. Byl napČchován jedy, ucpán lepivým hlenem v hlavČ, krku a plicích,
takže mu þinilo potíže se toho všeho zbavit.
Byl to ale tvrdošíjný Angliþan. Vylouþil ze svého tČla spoustu jedovatých látek. Na
konci desetidenní lpþby pĤstem se cítil mnohem lépe než dĜtve, pĜed mnoha lety. NaĜtdil
jsem mu potom pĜtrodní dietu se živými potravinami a dal mu k pití þerstvou ovocnou a
zeleninovou ãĢivu a destilovanou vodu. Za tĜi týdny od skonþení lpþby pĤstem, vybČhl
tČch pČt pater do mého pokoje - stalo se nČco, co po celých sedm let již nedokázal.
Jeho žena byla nadšena pĜirozeným zpĤsobem života a zaþala hubnout - zbavovat tČlo
tuku.
Po šesti mČsících nebyli Wilsonovi k poznání. Pan Wilson pĜicházel nČkolikrát dennČ
do mého pokoje, pĜitom bral schody vždy po dvou. Paní Wilsonová vypadala pĤvabnČ a
štíhle a musela si nechat zúžit všechny svoje šaty. Její vdaná dcera bydlela v Kanade, a
když pĜijela na návštČvu, nemohla vČĜit svým oþtm. Nemoci Wilsonových patĜily
minulosti. Oba dva se radovali ze života. Byl jsem také velice ãĢasten. Byly to moje
první dva pĜtpady. Výsledek posílil moji sebedĤvČru. A moje sebedĤvČra rostla stále
více, když jsem studoval uþení velkých svČtových lpþitelĤ - až po moudrá slova
Hippokratova, otce lékaĜského umČní, který zanechal svČtu výrok:
„NechĢ je strava tvojí medicínou a medicína tvojí stravou!"

:LOVRQRYLPLGČkovali a prohlašovali, že se cítí jako „znovuzrození". Dodržováním
pĜtrodních zákonĤ se jim podaĜilo získat zpČt ziĜtcí zdraví.
Ve správné skladbČ naší stravy stojí na prvním místČovoce a zelenina, neboĢ obsahují
všechny druhy vitamínĤ, známých i neznámých.
Sir Robert McCarrison
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3ĜtURGQtFHVWD
Když dnes vzpomínám na tisíce pacientĤ, kteĜt ke mnČ pĜicházeli, aby si odnesli moji
radu, a dále na mnoho tČch, kteĜt se pomocí pĜtrodního zpĤsobu života takĜtkajíc znovu
narodili, cítím hluboké uspokojení, že jsem mohl pomoci lidem, aby opČt žili v plném
zdraví. PĜtroda Ĝtdí život vlastním zpĤsobem. Je velký rozdíl mezi „dosti dobĜe se cítit",
aby bylo možno bez zvláštních nesnází absolvovat každodenní povinnosti a mezi
„vynikajícím zdravím", které nás naplĖuje nadšením pro život a jeho výzvy.
'RVWDWHþné množství tohoto dĤležitého elementu - vibrující životní síly - poskytuje dosti
energie k tomu, aby mohl þlovČk kriþet v životČ klidnČvpĜed. Ale pĜitom jí potĜebuje
ještČ více, aby získal pocit, že silou pĜtmo pĜekypuje.
Lidé, kteĜt žijí podle pĜtrodních pravidel, se tČãtzvláštnímu pocitu duševní a tČlesné
pohody, která není euforická (nenormálnČ, pĜepjatČ ãĢastná), ale jedná se o pĜirozenou
„joie de vivre" neboli radost ze života!
Wilsonovi nalezli radost ze života, když pĜestali konzumovat vodu plnou chemikálií a
anorganických látek a pĜešli na pĜtrodní výživu. Vlastní zkušenost je nauþila, že tČlo je
nástroj, který se sám mĤåe vylpþit a opravit. Pan Wilson zjistil, že neohebnost jeho
NORXEĤ nesouvisí s jeho vČkem. Neohebnost vznikla kombinací škodlivých
kyselinových krystalĤ z jeho nevyvážené kyselinotvorné výživy, spojené s pitím vody,
nasycené anorganickými látkami a chemikáliemi. PĤst mu pomohl rozpustit inkrustace,

které se v jeho kloubech uložily. PĜtrodní strava a destilovaná voda umožnily
pokraþovat v procesu lpþení a zabránit obnovení dĜtvČjších bolestí. Totéž bylo s problémy nadváhy a ledvinovými potížemi paní Wilso-nové. Úplným odklonem od jejich
dĜtvČjšího, nesprávného zpĤsobu života a obratem k životu podle pĜtrodních pravidel,
došli oba dva do situace, že se mohli opČt tČãit z plné, zdravé životní energie -opravdové
radosti ze života.
.DPHQ\XYQLWĜ našeho tČla
ýtm více jsem se uþil biochemii (chemické procesy v živých organismech), tím více
jsem chápal, proþtolik lidí pĜedþasnČ stárne a musí trpČt bolestmi v celém tČle. PĜi
návštČvách velkých londýnských nemocnic jsem se dozvČdČl ještČ více o vzniku kamenĤ uvnitĜ lidského tČla. Proþ se vĤbec kameny v tČle tvoĜt a co to znamená pro lidské
zdraví? NejþastČjším místem vzniku kamenĤ jsou: žluþník, ledviny a vývodné cesty
moþové vþetnČ moþového mČchêĜe. Dalším orgánem, v nČmž jsou nČkdy pĜi
rentgenovém vyšetĜení nalezeny kameny, je slinivka bĜišní, žláza, která leží za
žaludkem a plní funkci jak vnitĜní, tak vnČjší sekrece.
7YRUEDNDPHQĤ uvnitĜ tČla byla vždy považována za chorobnou predispozici, za základ
dalších chorobných zmČn. Jsem pĜesvČdþen, že na vznik kamenĤ uvnitĜ tČla pĤsobí Ĝada
faktorĤ. NejdĤležitČjšími jsou:
- nevyvážená, kyselinotvorná strava, kterou konzumuje vČtšina lidí;
- pití vody, která je zneþištČna chemikáliemi a anorganickými látkami;
- používání velkého množství kuchyĖské soli, jak je tomu zvykem u mnoha
lidí;
- velká konzumace nasycených tukĤ.
Nevyvážené stravovací návyky vedou k vytviĜení jedĤ, které nemohou být z tČla
vylouþeny a chemickými procesy v tČle se pĜemČĖují v kameny. Na vzniku kamenĤ a
zatvrdlin se zpoþitku podílí zá-nČtlivé nebo zánČtĤm podobné procesy, na jejichž konci
dochází k ukládání minerálĤ. Prakticky každá pitná voda obsahuje anorganickou
slouþeninu -uhliþitan vápenatý. Všechny tyto procesy a anorganické látky jsou pĜtþinou
vzniku kamenĤ v životnČdĤležitých orgánech.
Žluþové kameny - klidné a aktivní
„Klidné" žluþové kameny jsou ty, které zĤstávají klidnČ ležet ve žluþníku, a proto
nezpĤsobují náhlé tČlesné bolesti, které nazýváme žluþníkovou kolikou. Avšak tyto
„klidné" kameny se mohou stát kdykoli nepĜtjemnČ „aktivními". NejþastČji v naprosto
nevhodném okamžiku.
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Aktivní žluþové kameny mohou postihnout nejen samotný žiuþník, ale mohou
zasáhnout i žluþovod, který pĜivádí žluþ ze žluþníku i z jater do stĜev. Dochází k tomu
þasto v pĜtpadech, kdy se žiuþník stáhne, aby mohl vylouþit žluþový kámen. Když kámen na své cestČ ven uvázne, vznikne, akutní bolestivý záchvat. ýastým následkem
bývá též zánČt žluþníku a hlavního žluþovodu. Ucpe-li kámen hlavní žluþovod,
nemohou játra odvádČt do stĜev žluþ, která je potĜebná ke správnému trávení. Samotná
játra se dostávají též do potíží. Výsledkem je žloutenka. Žlutá barva žluþi se pak
objevuje na kĤåi a na bČlmu oþt.
Zbarvení kĤåe prozrazuje také pĜttomnost „klidných" žluþových kamenĤ. To byl pĜtpad
velké hollywoodské filmové hvČzdy Tyrone Powera, který se ke mnČ pĜišel poradit. Byl
to velice schopný muž. Na základČ zbarvení jeho pokožky a oþt jsem zjistil, že má v
sobČ „klidné" žluþové kameny. Domlouval jsem mu, aby zmČnil své životní návyky a
pĜešel na pĜirozený styl života. Bohužel jsem u nČho s mým zdravotním posláním
neuspČl. Ubohý mladík zemĜel ještČ velmi mlád. Kdyby byl souhlasil, abych mu
naordinoval program detoxikace jater a poté by se vzdal nevyvážené stravy a
konzumace kuchyĖské soli, jakož i pití bČåné vody, mohl tento talentovaný muž ještČ
dlouho žít.
Na Y\ORXþHQtNDPHQĤQHVWDþtåLYRWQtHQHUJLH;FKHPVORåHQt
ětdil jsem výživu mnohých pacientĤ se žluþovými kameny. Životní energie v jejich tČle
pĜitom tak zesílila, že docházelo k lehkému vytlaþování a vyluþování žluþových kamenĤ
žluþníkovým vývodem.

Ledvinové kameny
Podle mého názoru je pĜtþinou vzniku ledvinových NDPHQĤ tvrdá pitná voda, která je
nasycena uhliþitanem vápenatým a dalšími anorganickými látkami.
Pod mým domem v kalifornské poušti se nachází YKORXEFHNROHPPHWUĤ pod
povrchem zemČSRG]HPQt vodní tok. Když se k nČmu vyvrtají studny, vyvČrá z nich na
povrch voda asi 80 °C teplá. Je silnČnasycena uhliþitanem vápenatým a jemu
pĜtbuznými chemickými látkami, napĜ. uhliþitanem horeþnatým. Voda nesmí být vedena
litinovým nebo ocelovým potrubím, neboĢ by usazeniny anorganických látek brzy
vnitĜek rour ucpaly. K instalaci je nutno používat jen mČdČné potrubí. SjíždČjí se sem
lidé z celého svČta, aby se mohli v lpþivé vodČ koupat. Horká voda je vhodná k terapii.
Je dokázáno, že pĜináší úlevu lidem, kteĜt trpí artritidou a revmatizmem. NejþastČji se
udržuje vodní lázeĖ na teplotČ 38-40 °C.
Normální tČlesná teplota je 36,5 °C. Když se tČlo ponoĜtdo vody, která má vyšší
teplotu, než je normální teplota tČla, vyvolá se umČlé pĜehĜití. Mnoho jedĤ je pak
vylouþeno pomocí 96 milionĤ pórĤ kĤåe. Jak je známo, vydatné pocení osvČåuje naše
tČlo. Vždy pociĢujeme úlevu.
Stinnou stránkou pĜi návštČvách horkých pramenĤje však rada návštČvníkĤm, aby vodu
také pili. Vodu, která je silnČ nasycena anorganickými látkami.
&KWČl bych ještČ jednou upozornit na to, že koncentrace tČchto anorganických látek je
mimoĜidnČvysoká. Nalijeme-li 5 litrĤ minerální vody do mČlké nádoby nebo na pánev
a necháme-li ji pak na slunci odpaĜit, zĤstane po ní na dnČ spousta anorganických solí.
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Nepijte minerální vodu
3Ĝed nČkolika lety pĜišel do našich lázní jeden pacient z New Yorku a chtČl se lpþit
koupelemi v teplé vodČ. Majitelé lázeĖského domu mu radili, aby minerální vodu také
pil. Prý na nČho bude mít blahodárný ~þinek. Avšak já jsem mu výslovnČ zakázal vodu
pít, doporuþil jsem mu jenom koupele. Bohužel mne neposlechl. Po dobu šesti mČsícĤ
bral nejen koupele, ale pil také vodu. Jednou v noci ho slyšeli ostatní hosté v hotelu
hlasitČ naĜtkat v pĜedsmrtné úzkosti. Když k nČmu pĜibČhli, byl již mrtev. Následná
pitva prokázala, že prvotní pĜtþinou komplikací, jež tohoto nemocného nakonec
zahubily, byl velký ledvinový kámen. Tisíce lidí na svČtČ mají ledvinové kameny
nejrĤznČjších tvarĤ a velikostí. Kameny nČkdy zpĤsobují tak silné bolesti, že musí být
odstranČny operací. Navštívil jsem lázeĖská místa s teplými i studenými prameny v
celém našem státČ a také v ĜadČ jiných zemí svČta. OrganizátoĜi lázeĖského provozu
vštČpují pacientĤm, že koupelemi v minerálních vodách a jejich pitím mohou být ty þi
ony nemoci vylpþeny. Já tomu nevČĜtm. OdstranČní nebo alespoĖ zmírnČní bolestí
koupáním v minerální vodČ - ano! OdstranČní jedĤ z tČla pomocí koupelí v minerální
vodČ - ano! Ale pití této anorganické minerální vody pĜináší jen vážné potíže.
%Xćte pamČtlivi vždy toho, že vaše tČlo nemĤåe zpracovat anorganické látky. MĤåe
asimilovat jen organické látky, to znamená jen látky z pĜtrodních potravin.
Radím vám upĜtmnČ: „Nepijte minerální vodu!"
Co je dna?
1ČkteĜt lidé jsou rozrušeni, když pĜijdou k lékaĜi s bolavým kloubem a lékaĜ jim stanoví
diagnózu „dna". Tato nemoc postihuje zejména palce u nohy. Možná si vzpomenete na
staré obrázky britského lorda, který má ovázanou nohu položenou na židli a jeho obliþej
je pĜitom zpitvoĜený bolestí. Tento neãĢastný stav si pĜivodil nadmČrným pĜejídáním.
Jeho strava se skládala zejména ze spousty masa, vajec, sýra a mastných omiþek. Vše
vydatnČ zapíjel vínem, pivem nebo vodou, tj. tekutinami, které obsahovaly chemické a
minerální látky.
%Čhem více než 65 let jsem zažil vzestup a pád názorĤ, jež doporuþovaly konzumaci
stravy, bohaté na bílkoviny. Zastánci této diety ji zdĤvodĖovali tvrzením, že se naše tČlo
skládá z bílkovin (proteinĤ), a proto jich musíme dennČ hodnČ sníst, abychom dobĜe
rostli a nabírali potĜebnou sílu.
Živoþišná bílkovina je ale velmi silnČ obohacena kyselinou moþovou. Dna je zpĤsobena
poruchami tvorby, neutralizace a vyluþování kyseliny moþové. Po ĜadČ biochemických
procesĤ, které probíhají v našem tČle za ~þelem rozložení bílkovin, zĤstává jako
koneþný produkt pĜebyteþná kyselina moþová. Její urþité množství je obsaženo bČånČ v
krvi -]KUXEDSČt nebo šest miligramĤ na 100 miligramĤkrevního séra. Stoupne-li
hladina kyseliny moþové v krvi, vzniká nebezpeþt ukládání kyseliny moþové v
kloubech, což je nazýváno dna.

Jak zjistíte, že máte dnu?
Máte-li silné bolesti v nČkterém kloubu, velmi þasto v kloubu palce u nohy, stanoví vám
lékaĜ jako diagnózu speciální druh kloubního zánČtu (artritidu), který je znám pod
názvem dnavá artritida neboli jednoduše dna. Na rozdíl od chronické artritidy nedochází
k žádné bolesti mezi jednotlivými intenzivními záchvaty. Pokud nemoc nelpþtme,
zkracují se intervaly mezi jednotlivými záchvaty a kloub se deformuje.
6ROLN\VHOLQ\PRþové i jiných anorganických látek z tvrdé vody se usazují ve viþcích
vedle kloubĤ. ZpĤsobují zánČt a posléze dochází k deformaci. Podobné usazeniny
mĤåeme najít ve chrupavce, která obaluje každou kost v tČle. Jsou charakteristickým
pĜtznakem dny.
Nazýváme je dnavé uzly (tophus uraticus).
1DWČchto zdravotních poruchách mají þasto podíl i ledviny. V ledvinách jsou kanálky,
které mohou být ucpány solemi kyseliny moþové a anorganickými látkami. Soli jsou
þasto z ledvinových kanálkĤ tČlem opČt absorbovány a potíže se zvČtšují. Faktem je, že
nejnebezpeþnČjší komplikací pĜi dnČ je poškození ledvin. dnes dČlají vaše bolesti?" A
nemocní matce na její otázku vždy smutnČ odpovídali.
2SČt jsem šel za svým dobrotivým, trpČlivým strêþkem lékaĜem a pĜtmo jsem se ho
zeptal. „Strêþku", Ĝekl jsem, „proþ trpí tolik lidí touto bolestí?" Jeho odpovČćznČla:
„To bych také rád vČdČl!"
3DNMVHPVLRSČt Ĝekl: „Jednoho dne pĜijdu na to, proþ tolik lidí trpí touto chorobou.
V kloubecKUDPHQORNWĤ, zápČstí a
prstĤ na ruce se mohou usazovat
anorganické látky ze soli a tvrdé vody
a toxické soli kyselin z nesprávné
výživy. Jeden nebo nČkolik kloubĤ je
tím postiženo, deformováno nebo
zmrzaþeno, þtmž vznikají bolesti a
omezená pohyblivost.
obr.13
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&RPĤåeme podniknout proti bolestivým a skliþujícím stavĤm? Nemohu v této knize
pĜedepisovat lpþebné metody. Knihu jsem nenapsal za ~þelem lpþby, ale proto, aby vás
informovala, jaký máte dodržovat nej~þinnČjší zdravotní program, aby se vaše bolesti
odstranily pĜtrodní cestou. Pokud vás dna postihne, prvním krokem je postit se!
3RVWČte se minimálnČ jeden týden. Pijte destilovanou vodu (teplou nebo studenou),
smíchanou s þerstvou citrónovou ãĢivou a podle chuti s 1/4 až 1/2 kávovou lžiþkou
medu. Pití velkého množstvtþisté destilované vody pomáhá ledvinám, aby se samy
vyþistily, a zabraĖuje þasto vzniku ledvinových kamenĤ. Po pĤstu destilovanou vodou
se musíte v jídle vystĜthat potravin, obsahujících mnoho purinu.
Purin je chemická látka, která je nazývána otcem kyseliny moþové. Ten, kdo trpí dnou,
by nemČl jíst ledvinky, játra a jiné vnitĜnosti, sardinky, šproty a masové výtažky. Z
jídelntþku by mČlo být vyškrtnuto rovnČå maso, zejména vepĜové, dále ryby, uzeniny,
hrách, fazole, þoþka, sýr, vejce, mléko a mlpþné výrobky.
Ovoce a zelenina - nejlepší dary pĜtrody
Nejlepší ochranu proti nemocem nabízí syrové ovoce a zelenina. Naše strava by se mČla
skládat asi z 60% ze syrového ovoce a zeleniny. SprávnČ uvaĜená zelenina,
sluneþnicová a sezamová semínka by PČla pokrýt potĜebu bílkovin. Dokonce bychom
se mČli po dobu nejménČ jednoho roku vyvarovat konzumace celozrnného chleba.
PravidelnČ každý týden by mČl být zaĜazen do našeho programu jeden 24 hodinový
postní den s destilovanou vodou.

Artritida a revmatizmus
3Ĝi používání slov revmatizmus a artritida panuje dosti nejasností. Dnes je slovo
revmatizmus nejþas-tČji používáno pro oznaþení všech bolestí a potíží v kloubech a
jejich okolí. PĜi pĜesnČjším výkladu tohoto slova zjistíme, že revmatická onemocnČní
postihují nejen kosti a chrupavky, ale i šlachy a vazivo, které je obklopují nebo spojují.
BČåný je též výraz burzitida (zánČt mazového viþku šlachy) v pĜtpadČ, že se zánČt
omezí na burzu (viþek v podobČ polštiĜku na konci kosti).
V souvislosti s pojmem revmatizmus je zajímavé zjištČní, že jedna z 20 osob v Americe
má fevmatické potíže. Pokud víme, je v EvropČ výskyt kloubových onemocnČní
srovnatelný (10 až 15%). Tím se revmatizmus Ĝadí mezi hlavní civilizaþní choroby.
PĜibližnČ polovina tČchto lidí má ve skuteþnosti ar-tritidu a 10 % z nich je do urþité míry
tČlesnČ postiženo. Výše uvedená fakta jsou dĤkazem toho, že artritida - toto slovo
znamená pĜesnČ zánČt kloubĤ -je právem obávanou nemocí. Podle odhadĤ existuje více
než 50 rĤzných druhĤ zánČtĤ kloubĤ. Nejvíce obávaným zánČtem je takzvaná
revmatická artritida. Dokonce i malé dČti mohou trpČt touto deformující nemocí.
Ve starých hinduistických rukopisech se uvádí, že správné množství stravy je polovina
toho, co mĤžeme pohodlnČ sníst.
Revmatická artritida mĤåe postihnout rĤzná místa tČla, ale klouby jsou jejím hlavním
místem výskytu. ZánČt v jednom nebo více kloubech se vyznaþuje zarudnutím,
oteplením a otokem. Jakmile kloub oteþe a je bolestivý, mĤåeme s ním jen tČåce pohybovat. Ztížená pohyblivost je zpĤsobena jak chorobou samotnou, tak nedostatkem
pohybu. Svaly se scvrkávají, neboĢ nejsou používány a obČĢ vypadá tak, jako by mČla
tlusté a velmi choulostivé klouby a pĜitom tenké paže a nohy.
Proti revmatické artritidČ neexistuje žádný jednoznaþnČ spolehlivý lék. NemĤåeme vám
nabídnout ani lpþebnou kúru.
Poradit vám mĤåeme jen opČt v tom, abyste dodržovali zdravotní program. Pouze
základní biologické funkce tČla mohou pĜispČt k odstranČní této choroby.
'UåHQtWČOD
Vaše svaly potĜebují správný a pravidelný pohyb. Pokud nebudete používat všech 600
svalĤ, tak je ztratíte! Jednoduchá, níže popsaná cviþení nejenže zabraĖují svalové
atrofii, ale také pĜispívají k pohyblivosti kloubĤ. I když vás bude v postižených
kloubech pĜi cviþení trochu bolet, musíte se pĜemoci a cviky provádČt do konce. Svaly a
klouby postupnČpovolí a tak uvolní toxické soli, které se rozpustí a mohou být
eliminovány vyluþovací soustavou. Teplo vám mĤåe pĜinést velkou úlevu od bolestí a
otokĤ. UvolĖuje napČtí a zlepšuje tím pĜekrvení svalĤ a kloubĤ. VšeobecnČ se
doporuþuje použití tepla (teplých koupelí nebo teplých obkladĤ) pĜed pohybovým
cviþením. Pomáhá to uvolnit klouby a svaly, takže trénink mĤåe lépe probíhat.
Ve velkých termálních lázních jsme se setkali s Ĝadou revmatikĤ, kterým pĜinesla
koupel v teplé minerální vodČ zázraþnou úlevu. Pokud nemĤåete absolvovat lpþbu v
teplých pramenech, tak vám mĤåeme doporuþit koupele ve vodČ s hoĜkou solí (šálek
hoĜké soli nasypte do vany plné horké vody). Postele s prkny pomáhají jako prevence.
Na mČkké, poddajné matraci se páteĜ prohýbá. Je dobré spát na posteli bez pérování,
tzn. jen na tenké matraci, která leží na dĜevČné desce. Je to dobrá metoda k udržení silné

a elastické páteĜe.

obr.15 .RVWUDWČla, kosti a klouby
Cviky pro správné držení tČla, které by zabránily tvoĜení kulatých zad a ohnutí šíje, jsou
velmi dĤležité. Taková cviþení by mČl provádČt skuteþnČNDådý, i ten, kdo nemá žádné
pĜtznaky artritidy. Udržujeme si tím co možná nejdéle mladistvou postavu. Choćte
vzpĜtmenČ, stĤjte rovnČ a sećte rovnČ!
1HFKWČ pracovat své svaly, abyste zĤstali rovní a vzpĜtmení a dostateþnČ silní.
Všichni velcí mužové ve svČtových dČjinách mČli dobré držení tČla!
Také vy toho mĤåete dosáhnout - tréninkem!
=DþnČte ještČ dnes! Cviþení dČlá mistra!
&KWČl bych ještČ jednou zdĤraznit, že podle mého názoru artritidu vyvolávají tyto
faktory:
- tvrdá voda, nasycená anorganickými solemi;
- nevyvážená výživa, þtmž se tvoĜt kyselinové krystaly, které se usazují
v kloubech;
- SĜtliš málo tČlesného pohybu.
-HWRNRPELQDFHQHSĜirozených životních návykĤ. Každá reakce musí mít pĜtþinu! Vždy
existuje pĜtþina nejrĤznČjších procesĤ v tČle. Nebudeme-li žít podle pĜtrodních zákonĤ,
tak onemocníme. To je jediná pĜtþina témČĜ všech chorob.

„Zachovat si zdraví je morální a duchovní povinností, neboĢ zdraví je základem všech
sociálních ctností. NemĤåeme být dále užiteþní, pokud nám neslouží zdraví."
Dr. Samuel Johnson

obr.16
a) dobré: hlava, trup a stehna v jedné rovinČ; hruć vysoko a vypnutá; bĜicho
ploché; zádové kĜivky normální;
b) ještČ uspokojivé: hlava vzpĜtmená; bĜicho mírnČ zvýraznČné; zvČtšená
klenba horní þisti zad;
c) špatné: unavené držení; hlava sklonČná dopĜedu; bĜicho vyklenuté; lopatky
kĜtdlovitČ odstávají;
d) velmi špatné: hlava špatnČ vysunutá dopĜedu; velmi výrazná klenba horní
þisti ramen; bĜicho vystrþené; hruć vpadlá;
1HQHFKWHVYĤMPR]HNÄ]NDPHQČW
Náš soused je 65 let starý! ětkáme 65 let starý, nikoliv 65 let mladý. Za nČkolik mČsícĤ
se bude muset vzdát svého místa vedoucího oddČlení v jedné velké firmČ. Bude
penzionován.3URþ požaduje vČtšina firem, aby všichni její zamČstnanci šli v 60 nebo 65
letech do dĤchodu? V mnohých evropských státech dochází pĜi dosažení vČku 65 let k
nucenému penzionování. DĤvodem je skuteþnost, že vČtšina lidí trpí v 65 letech
kornatČním mozkových tepen.
Mozek se ]Dþtná ménČ prokrvovat a nedostává již tolik životnČ dĤležitého kyslíku, který
by ho dČlal bystrým, tvĤrþtm, bdČlým a pozitivnČ naladČným. UvČdomte si, že mnohé
cévy, které zásobují mozek, jsou tenké jako vlasy. Dlouholeté pití vody, obsahující
minerální látky a konzumace nevyvážené stravy s množstvím kuchyĖské soli, zpĤsobují
inkrustace a usazování toxických kyselinových krystalĤ, což vede ke ztvrdnutí a ucpání
tepen. Tepny, žíly a vláseþnice však musí zásobovat okysliþenou krví mozek.

Mezi fyzickou a psychickou svČåestí existuje pĜtmá souvislost. Vše se koncentruje do
skuteþnosti, že musíme mít zdravého ducha ve zdravém tČle. Lidé si staví ve svých
krevních cévách, zásobujících mozek, „kamenné" útvary stejným zpĤsobem, jako se
vytviĜejí velké krápníkové útvary z vápníku v krápníkových jeskyních kapka po kapce.
Mohli bychom v nich pozorovat impozantní sloupy stalaktitĤ a stalagmitĤ, které se po
kapkách vytvoĜily z anorganické vody. Mozek se nezmČní za nČkolik let najednou v
„kámen", ale v dĤsledku pití minerální vody a konzumace mrtvé stravy se v nČm
formují rok po roce „kamenné" útvary.
.
3DWĜtte již do „starého železa"?
Velké firmy a ~Ĝady neakceptují žádosti o místo tČch uchazeþĤ kteĜt jsou starší než 50
let. Firmám je z praktické zkušenosti známo, že u lidí starších 50 let dochází ke
znaþnému zhoršení stavu mozku. Vše mĤåeme odvodit z jednoduché fyziky. V našem
tČle máme tenké cévy, které vedou k mozku. Druh a zpĤsob jídla a pití prĤmČrného
þlovČka jsou pĜtþinami degenerativních procesĤ v tepnách a mozku samotném. ýtm déle
normální þlovČk žije, tím vČtší jsou degenerativní jevy v mozku. Mnoho starších
spoluobþanĤpĜiznává, že jejich mozkové schopnosti ochabují, zhoršuje se jejich pamČĢ,
takže si již nemohou vzpomenout na jména a události. ZkornatČlý mozek není schopný
být v þilém a bystrém stavu. Pokud se tento stav dále zhoršuje, mluvíme o senilitČ.
ýasem mozek tak ztvrdne, až nastane okamžik, kdy již pĜestává fungovat pamČĢ. Toto
období nazýváme životem v nejhlubší senilitČ. Nebo není to snad smrt za živa?

Jak funguje mozek
3Ĝemýšleli jste nČkdy o tom, proþ jste schopni myslet? V ochranném obalu kostČné
lebeþní dutiny je uložena hmota, kterou nazýváme „šedá mozková hmota". Mozková
hmota je tkiĖ, sestávající z milionĤ nervových bunČk, které jsou navzájem propojené a
umoåĖují fungování zraku, sluchu, þichu, chuti a hmatu. Tím si uvČdomujeme své bytí
na zemi.
=Dþne-li u prĤmČrného þlovČka pomalu kornatČt mozek, dochází k postupné ztrátČ
schopnosti dobrého myšlení. Zrak se stále více zhoršuje, vytviĜt se šedý zákal, což je ve
skuteþnosti zpĤsobeno též „zkamenČlými" usazeninami. Sluch ochabuje, neboĢtepny,
vedoucí k uším, se zužují v dĤsledku usazenin z anorganických látek. Jsou to všechno
degenerativní onemocnČní. Za pĜtþinu tohoto zhoršeného stavu je oznaþováno stiĜt,
nikoliv zpĤsob dosavadního života. Šedá hmota našeho mozku musí neustále dostávat
okysliþenou krev, nebo jinak degeneruje. Všechny živé tČlní buĖky potĜebují velké
množství kyslíku, aby mohly pĜežít. Senilita je de facto nedostatkem kyslíku v mozku.
Pomocí „šedé hmoty" mĤåeme myslet, poznávat, máme pamČĢ, schopnost úsudku a sflu
vČĜit. Název „šedá hmota" vznikl díky pĜevážnČ rĤåovošedé barvČ mozku, i když má i
bílou þist. Naše chování a pocity jsou kontrolovány touto tkiĖovou hmotou.

Dnes víme, že vymČãování endokrinních žláz rovnČå vstupuje do toku informací, které
jdou do mozkových bunČk.
0R]HNMHQHXYČĜitelnČ komplikovaný elektrochemický orgán.
Je tak variabilní, jako jsou otisky prstĤ u þlovČka.
Je to zázrak života - zázrak, který nám pĜináší radosti a starosti, filozofování a
porozumČní, schopnost úsudku, sílu vĤle a možnost citu. Filozofové oznaþili mozek za
„nepĜemožitelného ducha þlovČka". Když vezmeme v úvahu, co bylo lidskými mozky v
prĤbČhu staletí vymyšleno, mĤåeme oznaþit adjektivum „nepĜemožitelný" témČĜ za
správné.
Chce-OLþlovČk duševnČ pracovat, musí být stĜtdmý v jídle.

Beecher

0R]HNSRWĜHEXMHYHOPLGREURXYêåLYX
Mozek musí být dobĜe vyživován, aby mohl správnČ fungovat. Žádná jiná þist tČla
nereaguje rychleji na špatnou výživu, než mozek. Jakou stravu tedy potĜebuje tento
obdivuhodný aparát?
3RWĜebuje potraviny, bohaté na enzymy. Výbornou výživou jsou syrové ovoce a syrová
zelenina a þerstvpãĢivy z nich. Sójové boby, které jsou výjimeþnČ bohaté na lecitin,
bychom mČli jíst nČkolikrát týdnČ.
Lecitin (v prášku, v tekuté formČ, v podobČ kapslí, tablet nebo granulí) mĤåeme koupit
v obchodech s biologickými potravinami. Zdravou výživou pro mozek jsou též
sluneþnicová, sezamová a dêĖová semena.

obr19

Minerály organického pĤvodu jsou životnČ dĤležité
Mozek SRWĜebuje fosfor. Organický fosfor nalezneme ve všech luštČninách, napĜ.
bobech obecných (velkých bobech), bílých fazolích a þoþce. Dalšími zdroji fosforu jsou
celozrnné obiloviny, pĜtrodní rýže, mandle, burské oĜtãky a vlašské oĜechy. Libové
maso, bílek a pĜtrodní, chemicky neupravený sýr obsahují rovnČå fosfor.
Organické minerály jsou potĜebné pro udržení silného, mladistvého a zdravého tČla.
Jsou základními faktory pĜi trávení a asimilaci a dĤležitými složkami trávicích ãĢiv, kdy
regulují osmotickou výmČnu mezi krví, mízou a buĖkami tkání.
Krátce Ĝeþeno, organické minerály jsou nepostradatelné pro bezvadné fyziologické
fungování všech tČlních žláz.
Organické minerálie vytviĜejtþlovČka
3RGOHYČdeckých pĜedpokladĤ se normální þlovČk, vážící 75 kg, skládá z tČchto prvkĤ:
20 kg kyslík
100 g síra
16 kg uhlík
85 g draslík
6,2 kg vodík
70 g sodík
1,4 kg dusík
55 g fluor
1,5 kg vápník
40 g hoĜþtk
2,1 kg fosfor
7 g kĜemík
100 g chloridy
5 g železo
ýlovČka o váze 75 kilogramĤ tvoĜt:
voda
47 kg
bílkoviny 12 kg
tuky
11 kg
soli
3,5 kg
cukry
1,5 kg vitamíny
Stopové prvky
7Člo obsahuje rovnČå stopy tČchto dĤležitých prvkĤ:
mangan,
zinek,
hliník,
lithium,
jód,
kobalt,
PČć,
helium,
olovo,
neon atd.
=þeho se skládá þlovČk?
Podle knihy B. A. Howarda „Správné studium þlovČka" lidské tČlo obsahuje:
- tolik vody, že by zaplnila 401itrový sud;
- tolik tuku, že by se z nČho vyrobilo 7 blokĤ mýdla;
- tolik uhlíku, že by se z nČj vyrobilo 9000 tuhových náplní do tužek;
- tolik fosforu, že by vystaþil na 2200 hlaviþek zápalek;
- tolik železa, že by se z nČj vyrobil jeden stĜednČvelký hĜebík;
- tolik vápna, že by vystaþilo na vybílení jednoho kurníku pro slepice;
- mikroskopická množství stopových prvkĤ, jako je napĜ. kobalt, jód,

zinek, mČć, molybden, titan, beryllium atd.
Vezmeme-li všechny tyto ingredience a zkombinujeme-li je ve správném množství, je
výsledek na pohled patrný - þlovČk!
0Čjte na mysli, že všechno jsou organické a nikoliv anorganické látky, minerály a
slouþeniny kovĤ. Existuje jasná hranice mezi obČma názvy, i když je chemická analýza
stejná, aĢ probíhá ve vzduchu, na zemi, v rostlinách nebo zvtĜatech. Vzduch a pĤda jsou
oživovány jedinČ životním procesem rostlin. Vitalitou se odlišuje napĜ. atom železa v
þervených krvinkách od atomu nebo slouþenin anorganického železa. Roky mĤåete
cucat železné, hĜebíky, a pĜece z nich nikdy nezískáte organické železo k obohacení
krve. Když budete naproti tomu jíst ostružiny, získáte z nich organicky vázané železo,
které mĤåe vaše ,krev použít.
8VSRĜidání atomĤ v molekule železa je stejné jak v železném hĜebíku, tak v
ostružinách. Ostružiny však obsahují železo organické. JedinČ živá rostlina pĜemČní
zázraþnou schopností fotosyntézy neteþné anorganické látky v látky organické. Ty pak
mĤåe þlovČk použít, aby se udržel pĜi životČ. NČkdy bývají minerální látky v tČle
oznaþovány za „minerální soli". Tato mylná terminologie svedla veĜejnost k chybnému
názoru, že se výraz „sĤl" vztahuje na bČånou kuchyĖskou a stolní sĤl. Stolní sĤl je slouþenina chlóru a sodíku. VČtšinou lidí je mylnČ považována za nejdĤležitČjší „koĜení"
témČĜ všech jídel. Musíme mít neustále na zĜeteli, že k podstatné zmČnČ u všech
minerálních látek dochází v okamžiku, kdy vstupují do rostlinné struktury. V ostatních
pĜtpadech znamená chemická analýza nebo chemické dČlení minerálních látek zniþení
živé tkánČ. Chemik najde v minerálních látkách „popela" zaruþenČ stejné vlastnosti jako
v minerálních látkách z pĤdy. Avšak subtilní, rozumem nepostižitelná síla -životní
energie - mu unikne. Ta nemĤåe být izolována laboratorními postupy, jako jsou napĜ.
kondenzace nebo extrakce.
Potraviny, bohaté na organické látky
a) oves

b) pšenice

c) jeþmen

d) kukuĜice

Musíme se nauþit poznávat, že minerální prvky našeho tČla jsou skuteþnČ „organické" integrovanpþisti živého tČla a že podléhají stejné podstatné zmČnČ, životu a smrti, jako
celý organismus.
Organický vápník kostry, organický sodík a draslík, které se nacházejí v krevním séru všechny tyto prvky se staly organickými a mají urþitou životnost, bČhem které mají plnit
dĤležité funkce. DĜtve nebo pozdČji ztratí molekuly své elektromagnetické napČtí v
závislosti na stupni své fyziologické aktivity. VyjádĜeno jinými slovy, splnily svĤj ~þel
a musí být nahrazeny þerstvými minerálními látkami. To je dĤvod, proþ by se 60-70 %
naší stravy mČlo skládat z þerstvého a syrového ovoce a zeleniny. Jsou to totiž nejvČtší
dodavatelé rozumem nepostižitelné síly -životní energie!
Alkalické a zásadotvorné látky
Jsou to eliminátory jedovatých odpadních zplodin chránící naše tČlo. Mezi alkalické
prvky, které jsou tak dĤležité pro prĤbČh fyziologických funkcí v tČle, patĜt železo,

spdík, vápník, hoĜþtk, draslík a mangan. Podílí se podstatnou mČrou na tvorbČ trávicích
ãĢiv a sekretĤ endogenních žláz, které pravdČpodobnČĜtdí všechny dĤležité procesy v
tČle. Železo je dĤležité pro tvorbu þervených krvinek a je oky-sliþovadlem systému.
Vyluþování oxidu uhliþitého závisí pĜedevším na organickém sodíku, který je hlavní
souþistí krve a lymfy. Vápník v kombinaci s hoĜþtkem, fosforem a kĜemíkem tvoĜt více
jak polovinu kostní struktury. Slouží také jako prostĜedek k neutralizaci a eliminaci
toxických kyselin.
Nikdy nezapomínejme, že hovoĜtme-li o tČchto látkách v „chemické laboratoĜi"
lidského tČla, máme na mysli látky organické.
Zdraví þlovČka je spojením dokonalých pochodĤlidského tČla,
duševní energie a morální síly.
T. L. Nichols, M. D.
Dolní cesty dýchací
Zde se usazují anorganické látky a toxické soli kyselin a blokují proudČní
životnČ dĤležitého kyslíku. Tím mohou být vyvolány vážné poruchy v dýchací
soustavČ.
-HGQRXGRSRUXþil lékaĜ své pacientce, aby pĜestala pít þaj a kávu. „Oh, obojí
budu ale velmi postrádat!" zvolala. Její lékaĜ odpovČdČl: „PravdČpodobnČ ano!
Ale nyní postrádáte zdraví, a když neustoupíte, budete brzy postrádat všechno!"

obr.21
Železo - nositel kyslíku v krvi
Organické železo je nepostradatelné pro tvorbu chlorofylu a hemoglobinu. Díky své
chemické pĜtbuznosti s kyslíkem hraje železo dĤležitou úlohu v organickém svČtČ a má
velmi úzkou spojitost se základními procesy pĜi látkové pĜemČnČ - metabolismu.
5RVWOLQDQHERVWURPSĜijímají anorganické železo z pĤdy a pĜenáší je do listĤ. Tam se
~þastní na tvorbČchlorofylových zrntþek, zeleného pĜtrodního barviva. Obsah
organického železa a chlorofylu se mČní v rĤzných þistech rostliny. NapĜtklad vnČjší
zelené listy zelí obsahují þtyĜikrát více železa než vnitĜní svČtlejší listy.

Jak vykonávají rostliny svoji práci
Aby mohl každý organismus provádČt životnČnezbytné pochody, je vnitĜnČ uspoĜidán
tak, aby mohl využít látek, nacházejících se v jeho okolí.
Rostliny využívají za tímto ~þelem své koĜeny, stonek a listy. KoĜeny upevĖují rostliny
v pĤdČa pĜijímají vodu a minerální látky. Listy jsou bohaté na chlorofyl, a proto jsou
schopné provádČt fotosyntézu. Zpracovávají vodu, pĜivádČnou koĜeny, a s využitím
oxidu uhliþitého ze vzduchu vyrábČjí jednoduchý cukr, organickou potravu pro rostlinu.
Stonek je spojovacím þlánkem, kterým je vedena voda od koĜenĤ k listĤm a který
zajiãĢuje rostlinČ nejvýhodnČjší polohu s dostatkem svČtla. Kmeny, vČtve, stonky a
lodyhy rozvádČjí cukr z listĤ na všechna místa rostliny nebo stromu, kde je potĜebný
nebo kde se ukládá (napĜ. v plodech).
Žele]RMHGĤOHåLWpYWČOHURVWOLQ]YtĜDWDOLGt
1. Pro tvorbu chlorofylu v zelených listech rostlin a hemoglobinu
v þervených krvinkách.
3URRGEČr oxidu uhliþitého a dusíku ze vzduchu k syntéze v
organickou látku pomocí chlorofylu a sluneþního svČtla.
3. K dýchání þlovČka a zvtĜat. Hemoglobin roznáší kyslík do všech
þistí tČla a zásobuje vláseþnicemi každou jednotlivou buĖku.
Uhlík ze strávené potravy, který je uskladnČn v tkiĖových buĖkách,
tam oxiduje a pĜemČĖuje se v kyselinu uhliþitou. Ta se v krvi sluþuje s
alkalickými prvky a je vyluþována plicemi.
4. K magnetizování krevního toku a vytvoĜení elektromagnetického
indukþního proudu v nervech. Ty procházejí stČnami tepen a žil
a pomáhají vybudovat tkiĖ a vyživovat ji.
Celkové množství železa v lidském tČle je pomČrnČ malé. Pohybuje se kolem 6 g za
normálních podmínek. Z toho jsou asi 3 g obsaženy v krvi, zbytek je rozdČlen v kostní
dĜeni, játrech a slezinČ. Železo je nejaktivnČjším prvkem v lidském organismu, a proto
musí být obnovováno þastČji než vápník a draslík v kostech a tkáních. Množství krve
normálního dospČlého þlovČka þiní zhruba 6 litrĤ(7,5 % tČlesné váhy).
3Ĝi každém tepu je napumpováno asi 70-100 mililitrĤ krve ze srdce do hlavní tepny
aorty. BČhem pĤl minuty je celkové množství krve pĜeþerpáno ze srdce pĜes tepny a
vláseþnice do celého tČla. Tak obíhají 3 gramy železa srdcem a plícemi 120krát za
hodinu nebo 2880krát za den. Z tohoto dĤvodu je bezpodmíneþnČ nutné dennČ
zásobovat tČlo organickým železem, obsaženým v naší potravČ.
Nejlepším zdrojem organického železa je zelenolistá zelenina, napĜ. ĜeĜicha potoþní,
syrový špenát, syrová petržel, rĤåiþková kapusta, mangold, pampeliškové listy, kapusta,
zelí, þesnek, hlávkový salát, avokado, kĜen, artyþoky, chĜest, mrkev, rajþata, zelená
hoĜþice, kukuĜice, ãĢovík, þerný koĜen, dýnČ, obilí.
Na slunci usušené plody v pĜtrodním stavu mají rovnČå vysoký obsah železa. První
místo zaujímají meruĖky, dále následují þerné fíky, švestky, broskve, datle a rozinky.
Mnoho dalších potravin obsahuje organické železo, napĜ. melasa, syrové pšeniþné
kltþky, sójové boby, sezamová, dêĖová a sluneþnicová semínka, pivní kvasnice, jeþmen,

sušené fazole všeho druhu, bob obecný, bílé fazole, þoþka, syrové oĜtãky, mandle,
pĜtrodní rýže, sušený hrách, žito, kukuĜiþné vloþky a proso.
0QRKRþerstvého ovoce má vysoký obsah železa. Tabulku vedou ostružiny, následuje
hroznové víno, tĜešnČ (také ãĢivy z tČchto plodĤ), dále pomeranþe, broskve, hrušky,
jahody, borĤvky, angrešt a maliny.
Všechny tyto potraviny mají vČtší obsah železa, pokud rostou na pĜtrodnČ hnojené pĤdČ
(bez umČlých hnojiv) a nejsou ošetĜovány jedovatými postĜiky.
JeštČ jednou chci zdĤraznit, že lidské tČlo potĜebuje železo organicky vázané, nikoliv
anorganické.
ýasto mĤåeme slyšet, že nČkterá studna nebo voda prý obsahuje velké množství železa.
Ano, jistČ se tam vyskytuje anorganické železo. TČlo ale nemĤåe anorganické železo
spotĜebovat, naopak je pro nČj dokonce škodlivé a nebezpeþné. MĤåe zpĤsobit vznik
nejrĤznČjších kamenĤ v životnČ dĤležitých orgánech, zvápenatČní kloubĤ a ucpání
krevních cév.
Znovu vás varuji:
Nedovolte anorganickým látkám vstup do našeho tČla!
.DåGêSUYHNMHGĤOHåLWê
7Člo obsahuje 19 dĤležitých chemických prvkĤ, které získává z potravy. Vápník, fosfor
a hoĜþtk jsou nezbytnČ nutné pro rĤst a zachování pevných kostí. Draslík, sodík a chlor
urþují skladbu tČlních tekutin a udržují jejich stabilitu. Vápník, fosfor a síra jsou
dĤležitými složkami všech tČlních bunČk, ze kterých jsou tvoĜeny orgány a tkánČ.
+RĜþtk, železo a fosfor jsou þisti enzymových systémĤ, které se zabývají uvolĖováním
energie z potravy. Jod je dĤležitý pro štítnou žlázu, která kontroluje rĤst a spotĜebu
energie. MČć a železo jsou potĜebné pro tvorbu þervených krvinek. Dalších prvkĤ, napĜ.
síry a kobaltu, využívá tČlo k syntéze nČkterých vitamínĤ. Zinek je nepostradatelnou
souþistí molekuly inzulinu. Každý prvek pĜispívá svým dílem k vitalitČ, která je
pozitivním dĤkazem zdraví.
Sodík je silné rozpouštČdlo
Organický sodík je silné chemické rozpouštČdlo a neutralizující látka pro toxické
odpadní produkty. Naproti tomu kuchyĖská nebo stolní sĤl (anorganický chlorid sodný)
je nejen nepotĜebná, ale i škodlivá pro „chemickou laboratoĜ" tČla.
V lidském a zvtĜecím organismu plní organický sodík Ĝadu dĤležitých úkolĤ. Ve spojení
s chlorem tvoĜt slouþeninu, která je hlavní souþistí krve i lymfy. Pro pĜenos
elektrického indukþního proudu, který je v nervech vyvoláván železem, obsaženým v
krvi, je slaná tekutina nezbytná. Normální krevní sérum obsahuje pro tento ~þel
pomČrnČ velké množství organického chloridu sodného, který podporuje tvorbu a
vedení elektrického proudu.
.URPČ toho hraje organický chlorid sodný dĤležitou roli pĜi tvorbČ slin, trávicích ãĢiv
ve slinivce bĜišní a ve žluþníku. Zejména ve žluþníku se zĜetelnČprojevují rozpouštČcí a
redukþní vlastnosti sodíku pĜi emulgaci a zmýdelnČní tukĤ.
Organický sodík je potĜebný pĜi rozkládání tukĤ. PĜispívá k udržování hladiny
cholesterolu na normálním stavu od 150 do 180. Sodík je dĤležitým pomocníkem pĜi
vyluþování oxidu uhliþitého z tČla.

Ale znovu vám chceme pĜipomenout, že pro vaše tČlo má význam jen živý, organický
sodík, který získáte ve vázaném stavu z þerstvé zeleniny a mnoha ovocných plodĤ.
ýervená Ĝepa prodlužuje život
Syrová þervená Ĝepa a celer mají nejvyšší obsah organického sodíku. Konzumujeme je
dennČ v podobČ salátĤ, ãĢiv nebo vaĜené zeleniny. NČkolikrát týdnČ si vaĜtme borãþ polévku z þervené Ĝepy. Recept na tuto polévku najdete na stranČ 112. Doufáme, že vám
bude chutnat.
-DNRYČdec a odborník v oblasti výživy jsem se vždy zajímal o Rusy, kteĜt se dožili
vysokého vČku. Podnikl jsem þetné expedice do Ruska a setkal jsem se tam s lidmi,
kteĜt žili obdivuhodnČ dlouho, nČkteĜtdosáhli vČku 164 let i více.
Zjistil jsem, že mnozí z nich pili jen deãĢovou a snČhovou vodu. Tím zredukovali riziko
kornatČní tepen. DozvČdČl jsem se, že þervená Ĝepa byla dĤležitou potravinou v jejich
denním jídelntþku. Z prĤzraþnČ þistých Ĝek získávali ĜeĜichu, kterou míchali se syrovou
nastrouhanou þervenou Ĝepou. Mnozí z tČchto RusĤ nikdy neochutnali normální stolní
sĤl. Jejich cévy byly mČkké, poddajné a elastické, bez anorganických usazenin.
Polévka z þervené Ĝepy podle Bragga:
Suroviny:
l malá cibule, nasekaná
3 šálky syrové þervené Ĝepy, nakrájené na nudliþky
l šálek syrové mrkve, nakrájené na nudliþky
1 šálek celeru, nakrájeného na kostiþky
2 brambory, nakrájené na kostiþky, ve slupce 2 stroužky þesneku,
jemnČ posekané
2 šálky listové kapusty nebo zelí, nakrájené na nudliþky
þerstvá rajþata nebo šálek naložených, neslaných rajþat l kávová lžiþka
citrónové ãĢivy nebo jableþného octa 1/2 kávové lžiþky moĜských Ĝas
jako koĜení
l polévková lžíce rostlinného oleje (napĜ. sójového, olivového nebo
sluneþnicového) 1/2 šálku kyselé smetany (jako ozdoba)
3RVWXSSĜtpravy:
Rozkrájenou cibuli podusíme asi 3 minuty na oleji do zlatová, pĜidáme l 1/2 litru
destilované vody a zeleninu; 15-20 minut lehce povaĜtme, až je zelenina mČkká.
Ochutíme pomeranþovou ãĢivou nebo jableþným octem. Nakonec ozdobíme kyselou
smetanou a podáváme!
-HWRVNYČlá organická sodíková polévka a je podobná ruskému borãþi.
6Ĥl zabíjí pomalu, ale jistČ
Normální kuchyĖská nebo stolní sĤl (anorganický chlorid sodný) je nejen zbyteþná, ale
pro lidské tČlo i škodlivá. Nachází se, stejnČ jako ostatní anorganické látky, všude v
pitné vodČ s výjimkou destilované vody. SĤl mĤåe neblaze pĜispívat k tvorbČ
kamenĤ v tČle a tvoĜit usazeniny v tepnách, žilách a vláseþnicích. SĤl mĤåe zpĤsobit
nahromadČní vody v tČlní tkáni, která pak vypadá houbovitČ a nabobtnale. Náruživí

konzumenti soli mívají zpravidla pĜtliš vysoký tlak. Podle lékaĜských statistik trpí vysokým tlakem ve svČtovém mČĜttku nejvíce Japonci. Jsou známi jako nejvČtší spotĜebitelé kuchyĖské soli na svČtČ. MĤj dČdeþek, kterého postihl tČåký záchvat mrtvice v
mé pĜttomnosti u stolu bČhem obČda, byl velký konzument soli. Všechno, co jedl,
vydatnČ solil. Bylo jedno, zda šlo o rajþata, melouny, celer nebo Ĝedkviþky. Chutnaly
mu všechny slané potraviny, jako napĜ. šunka, slanina, párky, slaný popcorn, preclíky a
slané oĜtãky.
Konzumace velkého množství soli a slané potravy u nČho vyvolávala pĜirozenČ pocit
žíznČ. Pozoroval jsem, že dČdeþek pĜi obČdČ vypije dva džbány vody. Jedl tudíž sĤl a
slanou stravu a všechno zapíjel WYUGRXVWXGQLþní vodou, která byla plná anorganických
látek. Žádný div, že jeho cévy zkornatČly.
Jak jsem již výše uvedl, anorganická sĤl nemĤåe být zaþlenČna do látkové výmČny, a
když je konzumována ve velkých množstvích, ani nemĤåe být tČlem úplnČ vylouþena.
Usazuje se proto v tČlních tkáních. Velká žízeĖ po požití slaných jídel je znamením
toho, že se tČlo snaží sĤl rozpustit. A tak jsou tkané a dĤležité orgány zaplaveny vodou.
V dĤsledku toho dochází k závažným poruchám, nakonec i k zástavČ srdeþní þinnosti.
Ztvrdlé cévy a tkánČ plus nahromadČná voda nedovolí srdci, aby dále správnČ
fungovalo.
Nadváha, otylost, vodnatelnost a otoky
'Ĝtve než dojde k zástavČ srdeþní þinnosti, musí horlivý jedlík soli pĜekonat mnohé
nesnáze. NejrozãtĜenČjšími potížemi jsou nadváha a otylost. Podle statistik trpí 65%
AmeriþanĤ a témČĜ stejný poþet EvropanĤ nadváhou - ne každá nadváha znamená
nadbytek tuku v tČle. V mnoha pĜtpadech je nadváha zpĤsobena zadržováním vody v
tkáních. Tento problém nadváhy bude aktuální tak dlouho, dokud budou lidé používat
pĜi jídle slánku a budou bez zábran pojídat slané rybí konzervy, slané máslo, slaninu,
slanou šunku, slané zeleninové konzervy, slaný sýr, slaný popcorn a slané oĜtãky.
Slaná potrava, stejnČ jako tvrdá voda, poškozuje tepny, žfly a vláseþnice. RovnČå
ledviny trpí pĜtVXQHPVODQp stravy. Jsou oslabeny a nejsou schopny tak velké množství
soli vyluþovat. SĤl se tedy vrací do tkání, kde zĤstane rozpuštČna ve vodČ. Takový stav
zpĤsobuje vodnatelnost, která je doprovázena tČåkými poruchami ledvin i jater.
Pokud vážíte o 10-15 liber více, než by mČla být vaše normální váha, jde o nadváhu.
Vážíte-li ještČvíce, jste otylí. Vodnatelnost a otoky signalizují, že je ve vašich tkáních
nahromadČna nadbyteþná tekutina, která tyto otoky zpĤsobuje. Jestliže váš obliþej, šíje,
tČlo a klouby na nohou oteþou, je to znamení, že vaše srdce pĜestává správnČfungovat.
9RGQDWHOQRVWMHþastou nemocí v civilizovaných zemích. VšimnČte si nČkdy kloubĤ na
nohou u nČkterých lidí. Zjistíte, že jsou mnohdy silnČ oteklé.
ýasto musí být klouby na nohou obvázány, aby postižená osoba mohla vĤbec vstát.
Vodnatelnost pĜechází postupnČ do chronického stadia a poškozuje krevní obČh do té
míry, že se vytviĜt snČĢ (gangréna). VČtšinou je pak nutná amputace konþetiny.
V lidském tČle neexistují jiné orgány, o které by bylo peþováno tak špatnČ, jako jsou
játra a ledviny. Jedná se o obrovské množství vody nasycené anorganickými látkami,
kterou se pokouší tyto orgány neutralizovat.
Ale nejde jen o pitnou vodu, nýbrž i o vodu smíchanou s kávou, þajem, alkoholem,
colou a limonádou, dále o keþup, hoĜþici a jiné pochutiny s vysokou koncentrací soli.

Jak hroznou lopotu musí ubohé ledviny a játra pĜekonat. Není divu, že vČtšina lidí
pĜedþasnČ onemocní a zemĜe! ýlovČk neumírá: zabíjí se sám špatným, neuváženým
zpĤsobem života!
Nesprávné informace o soli
Používání normální stolní soli je jednou z nejrozãtĜenČjších, škodlivých zvyklostí
lidstva. SpotĜeba soli þiní v USA a NČmecku asi 100 liber na jednoho obyvatele a stále
stoupá. V reklamách dodavatelé soli dokonce uvádČjí, že máme konzumovat sĤl,
obohacenou jodem, abychom zabránili tvorbČ strumy.
Chlorid sodný neboli kuchyĖská sĤl je anorganická substance, která vyvolala již pĜed
mnoha a mnoha lety Ĝadu mylných dohadĤ, .zejména co se têþe nutnosti jejího použití
jako pĜtsady v naší potravČ.
Neustále se setkáváme s mylnými a zavádČjícími tvrzeními, že napĜtklad:
- „SĤl je jediná substance, kterou z nerostné Ĝtãe pĜijímáme pĜtmo do
našeho tČla."
- „PotĜeba soli je instinktem všech lidí a témČĜvšech savcĤ."
- „KuchyĖská sĤl je jedna z nejdĤležitČjších minerálních souþistí tČla."
- „Když se za horkého poþasí zpotíme, ztrácíme ze svého tČla sĤl.
MČli bychom ji proto opČt konzumovat, abychom vyrovnali její úbytek!
Jinak budeme nemocní a slabí a budeme trpČt extrémní vyþerpaností."
- „Pokud je zvtĜeti zcela odepĜena sĤl, umírá v dĤsledku jejího nedostatku."
- „Bez soli bychom zemĜeli."
Všechna tato tvrzení a mnoho podobných neodpovídají vĤbec pravdČ.
Proþ by mČl být chlorid sodný nČjakou výjimkou oproti ostatním minerálním látkám?
Lidé používají sĤl v potravinách po tisíciletí, ale ne proto, že by ji lidské tČlo
potĜebovalo.
SĤl byla prvním konzervaþním prostĜedkem, který lidstvo objevilo. Dodnes se používá
ke konzervaci témČĜvšech potravin, hlavnČ masa a sýra.
6Ĥl najdeme v konzervách s kojeneckou výživou, polévkových, zeleninových,
masových a rybích konzervách, obilných vloþkách, ve všech prĤmyslovČvyrobených
druzích chleba a ostatním peþivu. Je skuteþnČ velmi obtížné najít v obchodČ potraviny,
které by neobsahovaly sĤl. Dokonce v dnešní moderní dobČ ledniþek a mrazniþek a
jiných zázraþných mechanických pĜtstrojĤ lidé nepĜekroþili práh primitivního používání
soli k udržení trvanlivosti potravin - a tím si zkracují život. Návyk konzumace soli není
založen na instinktu. Je umČle získaný, stejnČ jako ostatní zdraví niþtcí, život zkracující
a nehygienické zvyklosti. ChuĢ nebo touha po soli jsou umČle vypČstované, neboĢ sĤl
ochromuje v ústech všech 260 chuĢových pohárkĤ. SĤl tak vyvolává svoji nepĜirozenou
potĜebu tím, že umrtvuje urþité varovné signály tČla.
3RNXGVLVYRMLVWUDYXSHþlivČ vybíráme, sĤl vĤbec nepotĜebujeme.
Zastánci soli poukazují na zvtĜata, která putujtþasto kilometry daleko za takzvanými
„Úzy". Studoval jsem pĜtrodní „lizy" a pĜi peþlivém zkoumání jsem našel v krmivu pro
zvtĜata velmi malé množství, pokud vĤbec nČjaké, anorganického sodíku. ZvtĜata, stejnČ

jako lidé, potĜebují organicky vázaný sodík. Pokud je dobytek krmen zelenou pící, která
vyrostla na pĤdČ chudé na minerální prvky, konkrétnČ na sodík, tak se bude pokoušet
vyrovnat tento nedostatek u umČlého anorganického „lizu".
3Ĥdu, chudou na minerální látky, najdeme na svazích kopcĤ, kde dpãĢ vyplavuje
rozpustné þisti pĤdy a svádí je do údolí. StejnČ jako u lidí mohou být i u zvtĜat chuĢové
pohárky ochablé, ochromené. ýasto jsou umisĢovány na pastvinách bloky soli. Dobytek
je olizuje a má pak žízeĖ, takže vypije velké množství vody. Výsledkem je, stejnČ jako u
þlovČka, nahromadČní vody v tkáni. Tím dosáhne chovatel dobytka váhového efektu,
který mu pĜijde vhod pĜi prodeji zvtĜete na trhu. Pamatujte si, že jíte-li maso z
velkochovu, mĤåe již obsahovat sĤl. NedČlejte je horším ještČ dalším solením.
ýerstvé ovoce a zelenina pomáhají vaše tČlo lépe zásobovat potĜebným organickým
sodíkem. ZároveĖs tČmito potravinami dodáte vašemu tČlu þistou destilovanou vodu.
Nenajdete þistČjší nápoj, než je nefalšovaná, þerstvá ovocná a zeleninová ãĢiva a
destilovaná voda.
Voda, obsahující anorganické látky, zpĤsobuje „zkamenČní" lidí
Když jsem byl ještČ malý chlapec, brával mne otec spolu s ostatními dČtmi z našeho
domu ve Virginii do cirkusu Barnum do Washingtonu. Pro farmiĜského chlapce to byl
tehdy velký zážitek.
Po velkolepé cirkusové podívané v obrovském stanu jsme navštívili „vedlejší stan", kde
byla vystavena všelijaká monstra. Byli tam tlustí muži a ženy o váze až 600 liber, dále
trpaslíci, obĜi, dáma s knírem, opiþt muž a další. Ale pro mne nejvíce fascinující
obludou byla „zkamenČlá" žena. Ležela na posteli a mohly se do ní skuteþnČ zatloukat
hroty a hĜebíky. Byla tak plná artritidy a kyselinových krystalĤ, že už nemČla v tČle
vĤbec žádný cit. Ležela tam ztuhlá a bezmocná. Mohla pohybovat jen oþima. Tato žena
trpČla úplnou ztuhlostí kloubĤ - to znamená, že v jejím tČle nebyl jediný kloub, který by
byl schopen pohybu. Všechny nervy jejího tČla byly ochromené a mrtvé. PrĤvodce nám
Ĝekl, že se tato žena narodila v Hot Springs (horké prameny v Arkansasu). ZkamenČlá
žena byla pro mne tehdy velkou záhadou. Ale dnes již ne! Voda v Hat Springs je jednou
z nejtvrdších v USA. Znám její analýzy. Koncentrace uhliþitanu vápenatého, draselného
a horeþnatého byly velmi vysoké. Ubohá žena se stala obČtí anorganické vody. Její
orgány nemČly dost síly, aby anorganické látky vylouþily, takže ty se usazovaly v jejích
kloubech.
%\OWRSĜirozenČ výjimeþný pĜtpad. VidČl jsem ale PQRKRSĜtpadĤ artritidy, kdy
nemocní byli zcela zmrzaþení a naprosto bezmocní.
V USA žije v souþasné dobČ pĜes 20 milionĤ lidí, kteĜt mají artritidu od nejlehþtho až
po nejtČåãt stupeĖ.
1DVYČtČ existují tisíce nemocnic, operace jsou provádČny po celých 24 hodin.
Mnozí pacienti musí být operováni proto, aby jim mohly být vyjmuty kameny z
moþového mČchêĜe, ledvin þi žluþníku. Budete i vy pĜtãtČ na ĜadČ?
=E\WQČní kostí a zvápenatČní kloubĤ
ýasto musí být lidé operováni, aby jim mohla být odstranČna zbytnČní (hypertrofíe)
kostí a vápenné usazeniny v kloubech. Tyto inkrustace jsou nerozpustnými

usazeninami, které pĜicházejí do tkánČkonzumací vody, která obsahuje anorganické
látky. K tomu se Ĝadí soli, kyselina moþová a toxické krystaly kyselin z mrtvé, kyselinu
obsahující potravy. Maso, hladká mouka, bflý chléb, káva, þaj, sladké mouþníky všechny tyto potraviny zpĤsobují vysokou tvorbu kyselin v tČle. Je to v souþasné dobČ
bČåná mrtvá strava vČtšiny lidí. Tato strava plus tvrdá voda jsou hlavními pĤvodci
mnohých zdravotních potíží, jejichž následkem je zbytnČní kostí a ztuhnutí kloubĤ.
Naše potrava musí být vyvážená a musí mít správný pomČr kyselinotvorných a
zásadotvorných látek.
Za kyselinotvorné potraviny, obsahující škrob a tuk, jsou všeobecnČ považovány
rafinovaný bílý cukr a živoþišné proteiny. Naproti tomu ovoce a zelenina jsou (s
nČkolika výjimkami) zásadotvorné. Vyvážená strava by se mČla skládat asi ze tĜt pČtin
ze zásadotvorných a ze dvou pČtin z kyselinotvorných potravin.
Test zvápenatČní
Vyzkoušejte si sami tento test a zjistíte, jak je vaše tČlo zvápenatČlé!
1. Postavte VH]SĜtma, ruce nechtČ viset volnČ podél tČla. SkloĖte hlavu až
k hrudi a zaþnČte s ní kroužit kolem dokola. Mnoho lidí pĜi tomto
pohybu slyší skĜtpat anorganická zvápenatČní. To svČdþt o usazeninách
nerozpustných minerálních látek a toxických krystalĤ kyselin v tzv. atlasu,
tzn. v páteĜním obratli, na kterém spoþtvá lebka.
2. Vyzkoušejte nyní také klouby vašeho tČla. Cítíte strnulost?
Jak pohyblivá je vaše páteĜ? ZvednČte paže nad hlavu, pĜedkloĖte se
dopĜedu a kolena mČjte napnutá. MĤåete se koneþky prstĤ dotýkat
podlahy?
-VWHGRVWDWHþnČ ohební, abyste pĜi napnutých kolenech dosáhli dlanČmi
na zem?
4. Postavte se zády ke stČnČ. PopojdČte asi 60 cm dopĜedu, prohnČte
pak záda dozadu a „kriþejte" rukama po stČnČ dolĤ. Jak daleko dojdete?
-DNY\VRNRPĤåete pĜednožit?
6NĜtpe vám v kolenČ pĜi jeho ohýbání?
7. Jak pohyblivé jsou vaše nohy?
8. Máte pĜi chĤzi pružný krok?
9. Máte pocit lehkosti a pružnosti ve svém tČle?
0Ĥåete chodit a tanþit s pĤvabem a svižností? Nebo snad chodíte
na vápenatých usazeninách, které vám pĤsobí bolest?
Nenamlouvejte si, že vaši strnulost pĜináší stiĜt! Pro mne je to nesmysl. Správnou ppþt a
dostateþným pohybem mĤåete své tČlo udržet pružné!

obr.22
Usazeniny anorganických látek a toxických krystalĤkyselin v patČ nohy
zpĤsobují silné bolesti!
ZvápenatČlé nehty na nohou a rukou
Anorganické látky, kuchyĖská sĤl a toxické soli kyselin mohou deformovat nehty na
nohou a rukou. VidČl jsem prsty na nohou a rukou, které byly znetvoĜeny zvápenatČlými
klouby a nehty. Velké, tlusté nehty na nohou byly jako z cementu. Nedaly se již ostĜthat
nĤåkami, ani kleštČmi. Musely se pilovat hrubým pilníkem. Zdeformovaly nohy,
bolestivČznepĜtjemnily chĤzi a byl na nČ ošklivý pohled.

obr.22
Špatné držení tČla, zpĤsobené anorganickými usazeninami
Anorganické látky a toxické soli kyselin jsou hlavní pĜtþinou špatného držení tČla, které
mĤåe vyvolat všechny druhy poruch tím, že dojde k posunu GĤležitých orgánĤ v tČle.
Dále mohou být nČkteré svaly pĜetížené, zatímco jiné jsou oslabené.
Krevní obČh, dýchání a vyluþování mohou být poškozeny.
3RVWDYWHVHQČkdy na roh živé ulice a pozorujte chĤzi lidí, kteĜt vás míjejí. Na nČkteré je
vskutku smutný pohled!
Uvidíte jedince, jejichž nohy trpí anorganickým zvápenatČním do té míry, že jsou
jednoduše zvedány nahoru a dolĤ. Z jejich kroku zcela vymizela pružnost. NČkteĜt se
kolébají jako kachny s prsty vyboþenými do stran. Jiní lidé jdou, aniž by pĜitom ohýbali
kolena. SpatĜtte chodce, jejichž krok je nejistý, neboĢ mají zvápenatČlé klouby. Jiní
ztratili rovnováhu, takže se potácejí ze strany na stranu, když se kolem nás belhají.
Hlavy mají pĜtliš vysunuté dopĜedu, a tím ztrácí jejich tČlo rovnováhu.

Sledujte jednou lidi, když si sedají. Spadnou jednoduše na židli a tím pĜipraví šok svým
zádĤm.
Bolesti v zádech - metla lidstva
Lidé po þtyĜicítce pociĢují bolesti vČtšinou v dolntþisti zad. Ohýbání dopĜedu je pro nČ
pravým utrpením. Dolní þist páteĜe je ztvrdlá od usazenin anorganického vápníku. Ve
þtyĜiceti letech jsou elastické (vláknité) polštiĜky mezi obratli v páteĜi (meziobratlové
ploténky) opotĜebované. Dochází k bolestem, které se neustále zhoršují, pokud se
konzumovaná strava skládá z chemicky upravené anorganické vody a z pĜevážnČ
kyselinotvorných potravin.
3Ĝehlídka žijících mrtvol
3ĜipomeĖme si, že jsme po chemické, tČlesné a duševní stránce pĜesnČ tím, co jíme a
pijeme. Jelikož vČtšina lidí si není vČdoma toho, co vkládá do svých tČl, unikají jen
málokteĜt mrtvému stavu pĜi živém tČle. Mnoho lidí pĜed tĜicítkou už ani neví, co je
zdravý, svižný a mladistvý život. Vleþou se životem a spoléhají se na urþité léky, aby
mohli žít dál. PotĜebují pilulku k doplnČní energie, aby byli pĜes den þilí, a veþer prášek
na spaní, aby mohli v noci spát.
Lidé jsou nemocní a rok od roku se stávají nemocnČjšími. V prĤbČhu nám známých
lidských dČjin trpČlo lidstvo Ĝadou nemocí. Velká þist z nich byla zpĤsobena pĜtmo
vodou, obsahující anorganické látky.
9PX]HXY0LOZDXNHHMVPHYLGČli vystavené páteĜe amerických indiánĤ, kteĜt žili pĜed
více než 1000 lety ve Wisconsinu. PáteĜe byly zvápenatČlé, což dokazovalo, že jde o
obČti artritidy. Indiáni pili vodu z Michiganského jezera, která byla silnČ nasycena
uhliþitanem vápenatým a jinými anorganickými látkami. Voda z pramenĤ a Ĝek nebyla o
nic lepší.
Dokonce na mumiích ze starovČkého Egypta, starých zhruba 2500 let nebo ještČ
starších, je viditelné poškození, zpĤsobené artritidou a podobnými nemocemi. Nemoci
vznikly v dĤsledku pití vody z Nilu, který byl rovnČå silnČ nasycen anorganickými
látkami. Z toho plyne, že dokonce nejprimitivnČjší lidé, kteĜt žili v pĜtrodních
podmínkách, velmi tČlesnČ trpČli a umírali pĜedþasnČ.
Anorganická voda je bezesporu univerzálním nápojem, který je pĜtþinou nemocí a
pĜedþasné smrti. Pokaždé, když otoþtme vodovodním kohoutkem a pijeme vodu, která
je ošetĜena chlorem a obsahuje uhliþitan vápenatý a jiné minerálie, dáváme své zdraví a
život v sázku.
0RĜská voda jako nápoj
V minulých letech byly slyšet þas od þasu hlasy „odborníkĤ na zdraví", abychom pili
moĜskou vodu, která našemu tČlu dodá potĜebné minerální látky. Argumentovali tím, že
jsou miliardy tun nejlepší pĤdy každoroþnČ splavovány do oceánĤ. PotĜebné minerální
látky z tČchto pĤd by mČly být pitím moĜské vody pĜivádČny zpČt do lidského tČla za
~þelem zlepšení zdraví. Nic nemĤåe být vzdálenČjší pravdČ, než toto tvrzení.
Souhlasíme, že je oceán obrovskou zásobárnou anorganických látek. Ale opČt musíme
dĤraznČ upozornit, že lidské tČlo nemĤåe upotĜebit žádnou anorganickou látku, jedno,
odkud pochází, zda ze studny nebo jiných zdrojĤ. MoĜská voda má také vysokou

koncentraci chloridu sodného (obyþejná kuchyĖská sĤl), který nemĤåe „chemická
laboratoĜ" našeho tČla zpracovat.
1LNG\QHSLMWHPRĜskou vodu, aĢ jste o ní slyšeli þi þetli cokoliv!
NámoĜníci a troseþníci se þasto pokoušeli pít moĜskou vodu, následkem þehož zešíleli a
zemĜeli muþivou smrtí.
Nejlepší službou, kterou vám vedle zprostĜedkování pravdy mĤåe prokázat kniha, je to,
že vám dává podnČt k pĜemýšlení!
Albert Hubbart
0RĜské Ĝasy obsahují živiny z moĜe
Pokud jíte moĜské rostliny, napĜ. moĜské Ĝasy nebo chaluhy, pak se Ĝtdíte pravidly
pĜtrodní výživy. MoĜská vegetace pĜemČĖuje anorganické látky moĜe v organické, živé
látky. Proto je konzumace moĜských Ĝas zdravá a pro lidské tČlo prospČãná. Námi
doporuþované saláty a jídla si vČtšinou posypáváme moĜskými Ĝasami. Jsou výborným
koĜením a souþasnČ zdrojem organického jodu.
Praskání cévek
.þetným projevĤm anorganického zvápenatČní se Ĝadí u mnohých lidí prasknutí
nejmenších vláseþnic v obliþeji.
3URVWXGXMWHVLMHGQRXREOLþeje! Sledujte pozornČtviĜe, okolí nosu a bradu. SpatĜtte tam
þasto malinké krevní cévy, které jsou tenké jako vlasy a prosvítají pod povrchem kĤåe.
Když jsou tyto drobné vláseþnice zaneseny zevnitĜvrstvou anorganických usazenin,
zvČtší se a prasknou. Tím zpĤsobují tmavé nebo svČtlé skvrny. Pokud jsou blokovány
anorganickými usazeninami, nemohou vĤbec nebo jen þisteþnČ sloužit obČhu krve v
tČle. Popraskané vláseþnice dávají obliþeji nejen groteskní vzhled, ale jsou þasto i
bolestivé.
Studené nohy a studené ruce
Mnoho lidí všech vČkových kategorií trpí sníženým krevním obČhem. ZpĤsobují ho
anorganické usazeniny uvnitĜ žil, tepen a vláseþnic, spoleþnČtvoĜtcích krevní obČhovou
soustavu. ýasto jsme se zdravili s osobami, jejichž ruce byly zcela studené, dokonce i za
teplého poþasí. Mnozí mají extrémnČstudené nohy, zvláštČ za chladného poþasí. Lidem
ve vČku kolem 60 let se þasto tvoĜt skvrny z drobných, modrých, prasklých a
rozãtĜených žilek na nohou a jejich kloubech. Skvrny jsou úplnČ tmavé, jako by byly
špinavé, i bezprostĜednČ po koupeli. Špatný krevní obČh mĤåeme nejdĜtve a nejlépe
pocítit na rukou a nohou, kam má krev od srdce nejdelší cestu.
Zanesené a ucpané tČlové trubice zamezují nebo znesnadĖují prĤtok krve. Místo toho,
aby vláseþni-cemi na rukou a nohou protékala krev teplým, zdravým proudem, tak
jenom kape a je stČåt schopna vyživovat tkiĖ a pĜedávat teplo.
Když jsou zaneseny cévy krevního obČhu, trpí pĜirozenČ celé tČlo. Lidé se špatným
krevním obČhem mají potíže s udržením vnitĜního tepla za chladného a sychravého
poþasí. V jejich bytech je pĜetopeno. Když jdou ven, navlékají se do silných svetrĤ,

kabátĤ a dalšího teplého obleþení. Každý nemocný þlovČk má obČhovou soustavu, která
pracuje víceménČ s nízkou výkonností. PĜtþinu lze obvykle, hledat v ucpaných tepnách.
Znovu pĜipomínám, že hlavním zdrojem inkrustací a usazenin je pití vody, nasycené
anorganickými látkami.
7HQNGRSLMHGHVWLORYDQRXYRGXDþerstvé ãĢivy z ovoce a zeleniny, pomáhá udržovat
obČhovou soustavu þistou a zdravou.

obr.23
Cviky pro zdraví nohou
1Čkolik jednoduchých cvikĤ dennČ pĜispívá k udržení nohou v dobrém stavu a ke
zlepšení jejich krevního obČhu.
3Ĝeneste váhu na prsty u obou nohou výponem ve stoji.
2. Uchopte pomocí prstĤ na noze nČjaký drobný pĜedmČt, nejlépe tužku.
1DSQČte nohy a ohýbejte stĜtdavČ chodidla.
4. Kružte nohou ve stále stejné poloze ve smČru hodinových ruþiþek,
pokud možno nČkolikrát, potom v opaþném smČru.
6HGQČte si na podlahu, chodidla pĜiložte k sobČ. ObejmČte rukama
kolena. Odtahujte od sebe stĜtdavČ paty a prsty nohou.
3RVWDYWHVH]SĜtma, rozkroþte se, nohy asi 10 až 12 cm od sebe.
Kolena lehce pokrþte a vytiþejte je. MČjte pĜitom chodidla na podlaze.
&KRćte bosí na mČkké trávČ nebo písku co možná nejþastČji.
Nohám svČdþt dotyky se zemí, které rozproudí a oživí krevní obČh.
8. Zázraþnou úlevou jsou masáže nohou, které mĤžete provádČt u televize nebo rádia
promaþkejte nohy ze všech stran i každý jednotlivý prst a pak provećte tlakovou masáž
chodidel.

Svým unaveným a bolavým nohám mĤåete pomoci také tím, že si lehnete na záda,
položíte pod nohy polštiĜ a tím do nich snížíte nával krve. MĤåete také napnout nohy do
výšky, tĜeba jen na malou chvíli. Odpoþinek nohou je stejnČ dĤležitý jako odpoþinek
celého tČla.
+Xþení v hlavČ, zvonČní v uších
Mnozí lidé jsou sužováni huþením v hlavČ a v uších. Každá hodina bdČní mĤåe být pro
nČ velkým trápením, neboĢ huþení v hlavČ vyþerpává i „silné nervy". Dokonce ve
spánku mohou být provázeni špatnými sny. Huþení se mĤåe stát hotovým peklem po
celých 24 hodin dennČ.
Krevní cévy tepny, žíly, vláseþnice v citlivé soustavČ nitroušních kanálkĤ ztvrdly a
ucpaly se usazeninami z anorganických látek.
Jsou to vápenné usazeniny z tvrdé vody a toxické krystaly kyselin z vaĜené stravy.
Tento stav vyvolává huþení v hlavČ, zvonČní, klepání a šumČní v uších. ýasem se krevní
cévy v uších dále ucpávají, takže dochází k úplné hluchotČ.
Mnoho lidí každoroþnČ ohluchne. NČjaký þas ještČslyší pomocí naslouchacích pĜtstrojĤ,
ale mnozí ztrácejí po nČjaké dobČ sluch navždy.
Lidské ucho

obr.24
Schematické zobrazení þistí lidského ucha
Následky pro oþi
Anorganické látky, jedy a kyselina moþová mají degeneraþní ~þinky na zrak. Oþi jsou
nejdĤležitČjším majetkem tČla. ýasto jsou oznaþovány za zrcadlo duše, ducha a
myšlenek. Je to pravda, oþi þasto odhalují vaše pocity. Jejich lesk se mČní v souvislosti s
duševními vlivy, napĜ. strachem, láskou, nenávistí, ale také ve spojení s tČlesnými
poruchami. Bez oþtbyste žili v úplné temnotČ. Mnozí tak, bohužel, žijí.
Podívejme se na chvíli na tento zázraþný zrakový mechanismus blíže. Oþní bulva je
témČĜ kulovité tČleso se zrcadlem na zadní stranČ, které se nazývá sítnice (retina). Oþní
koule je z prĤsvitné, želatinové hmoty. Okem prochází optický citlivý zrakový nerv,
který je pĜtmou souþistí centrální nervové soustavy. VpĜedu na oku je bikonvexní (na
obČ strany vypouklá) þoþka, která je více klenutá za rohovkou. Bílá viditelná þist oþní

bulvy je složena z vláken, které tvoĜt povlak, obklopující stĜedovou barevnou þist duhovku (iris). Vyskytuje se v odstínech hnČdé, modré, oĜtãkovČ hnČdé nebo šedé
barvy. Duhovka slouží jako clona a reguluje množství svČtla, které prochází zornicí
(panenkou), þernou okrouhlou skvrnou uprostĜed oka. Když je zvenku pĜicházející
svČtlo pĜtliš jasné, zúží duhovka zornici do malého bodu. Je-li svČtlo ménČ intenzívní,
zornice se rozãtĜt.
3UĤĜez pravou oþní bulvou

obr.24
3Ĝtrodní strava zlepší váš zrak
Jak jste poznali, je oko velmi citlivým mechanismem. Všechny krevní cévy, které
pĜivádČjí výživu a kyslík do oka, jsou velmi jemné vláseþnice.
Rok co rok lidé pijí vodu, která kromČ chemických pĜtmČsí obsahuje také anorganické
látky, ke kterým se navíc Ĝadí jedovaté látky a kyselina moþová z denní stravy. Tak jako
se kapka po kapce formují v krápníkových jeskyních stalaktity a stalagmity, tak
deponuje krev þist po þisti anorganické látky a toxické kyseliny do krevních cév oþt.
V citlivých vláseþnicích se tvoĜt usazeniny. LékaĜpĜedepíše brýle. Po nČjaké dobČ jsou
zapotĜebí silnČjší skla. Pak zaþtná zrak dále ochabovat a v mnoha pĜtpadech se þlovČk
ocitá v úplné temnotČ. VČtšina lidí propadá panice, když zaþtná ztrácet zázraþnou
schopnost vidČt. Postižení zkoušejí všechny možné lpþebné metody a recepty, nČkteĜt se
nechají operovat, ale zrak se pĜesto dále ztrácí.
Nezapomínejte, že vaše oþi mají tĜi nebezpeþné nepĜitele: anorganickou vodu, jedovaté
látky z kyselinotvorné potravy a kyselinu moþovou ze stravy s nadmírou živoþišné
bflkoviny.
ýistá krev
.UHYMHNOtþem k našemu zdraví, naší vitalitČ, naší mladosti a našemu životu!
1HGRSXVĢte, aby byla vaše krev zneþištČna anorganickými látkami a toxickými
kyselinami!
Lidské tČlo neustále produkuje zcela novou krev. Zdraví lze získat zpČt dodržením
„zpČtného programu". Musíte být opatrní pĜi výbČru pitné vody a stravy. Vyvarujte se
ode dneška všech potravin, které zatČåují vaši krev! Vaše krev se uzdraví a dá vám

zdravé, vitální a mladistvé tČlo. Záleží jen na vás!
Znalosti, které získáte po pĜeþtení této knihy, vám dopomohou k mladistvČjšímu
vzhledu a delšímu životu. Musíte se stát mistrem a pánem vašeho jídelntþku. Maso je
slabé. V podstatČ mĤåete konzumovat všechny druhy potravy a nápojĤ a vČtšinou je
vaše tČlo pĜijme. Proto byste si mČli knihu nČkolikrát pĜeþtst a zmČnit zpĤsob života a
výživy.
6DPR]ĜejmČ všichni víte, jak vypadá krev je to ponČkud zahoustlá þervená tekutina.
MĤåete ji spatĜit, když si i jen lehce poraníte kĤåi. Drobná krvácení vycházejí z malých
krevních cévek, které zásobují kĤåi po celém tČle krví.
Krev, váš pramen života, je tekutina, která pĜivádí kyslík a živiny ke všem tČlním
buĖkám a snaží se odvádČt z tČla jedovaté odpadní látky. Problémem je, že civilizovaný
þlovČk vpravuje do svého tČla anorganické látky a jedy tak rychle a intenzivnČ, že je pro
krev nemožné, aby se sama oþiãĢovala.
Není však nic dĤležitČjšího, než je tato „krev života". Pokud neobdržíme dostatek
kyslíku a živin, zemĜeme; nebudou-li odstranČny jedovaté odpady z tČla, zemĜeme také.
A to je právČ pĜtþinou toho - je mi líto, že to Ĝtkám, - proþ umíráme pĜedþasnČ, aniž
bychom se dožili svého pĜirozeného konce života! NeudČláme si þas, abychom se
nauþili pĜivádČt do našeho tČla více kyslíku. Nemáme þas, abychom se mohli seznámit
se správnou výživou.
6PUWMH]SĤsobena nahromadČnými jedy, které otráví a zneþistí krev a poškodí krevní
cévy a nervy (viz také kniha dr. Johna H. Tildena: „Toxémií zaþtnají všechny nemoci").
Anorganické látky jsou tČlu na obtíž. Vysoká koncentrace anorganické soli, k tomu tuky
a jedy - to je naše smrt! Našimi nepĜiteli nejsou roky, ale jedovaté látky, které pĜivádíme do tČla. Ty jsou pĜtþinou hrozných škod na našem zdraví a životČ.

Bílé krvinky

obr.25
Bílé krvinky: b) lymfocyty c) basofilní leukocyt d) neutrofilní leukocyty
e) eosinofilní leukocyt f) monocyt. ýervená krvinka a) je uvedena pro srovnání
velikosti.
Abychom se cítili dobĜe, mČli bychom jíst jen takovou stravu, která není v rozporu s
tČlem a duchem. DobĜe se mĤåe cítit jen ten, kdo žije stĜtdmČ,
Sokrates

obr.26
Zobrazení krevního obČhu
Pro lepší pĜehled není uvedena Ĝada krevních cév. Na obrázku jsou znázornČny
jen nČkteré vČtší cévy. Ze stejného dĤvodu jsou vyznaþeny jen tepny v levé
paži a levé noze. Žíly jsou v pravé paži a pravé noze. Tepny jsou bílé a žíly jsou
þerné.

4. kapitola
1HMYČtší tajemství zdraví na svČtČ
„Tajemství zdraví" spoþtvá ve vnitĜní þistotČ!
$E\E\OþlovČk stoprocentnČ zdravý, musí mít tČlo naprosto þisté, bez usazenin
anorganických látek, které jsou obsaženy v mČstské vodČ z vodovodu a ve vodČ z jezer,
rek, studní a pramenĤ. Anorganické látky zneþiãĢují lidské tČlo, zpĤsobují zvápenatČní,
zanášení a ucpávání cévního systému þlovČka a oslabují jeho dĤležité orgány.
7Člo potĜebuje absolutnČ þistou vodu. Nejlepší vodu získáme pĜtmo ze syrových,
organicky vypČstovaných plodĤ ovoce a zeleniny. Je to voda, která nám daruje život voda, nabitá sluneþní energií a vitálními vitamíny, organicky vázanými mineráliemi a
zázraþnými enzymy.
Enzymy pomáhají pĜi vybudování obrany proti nemocem. Dále pomáhají vyplavit
nashromáždČné anorganické, mrtvé látky a rozpouštČt jedy, které se usadily hluboko v
tkáních a orgánech tČla.
ýerstvé ovocné a zeleninovpãĢivy þistí tČlo
Syrové ovocné a zeleninové ãĢivy jsou þisticím prostĜedkem pro vnitĜní tČlesné orgány
a krev. Proto je nazýváme „vodou zdraví a mládí". Sluneþní paprsky vysílají miliardy
fotonĤ do celé rostlinné Ĝtãe. Tuto sluneþní energii mĤåeme využít a dosáhnout tak
kypícího zdraví, neohraniþené vitality a tČlesné zdatnosti. Sluneþní energie z ovoce a
zeleniny mĤåe bojovat proti hromadČní anorganických, mrtvých látek a jedĤ, které se
shromaåćují v tČle. Ovocné a zeleninové ãĢivy jsou pĜirozeným þisticím prostĜedkem
lidského tČla. PĤsobí jako „metla" a vymetají odpadové a jedovaté látky z tČla. Pijte
dennČjeden nebo více litrĤ ovocné a zeleninové ãĢivy (þerstvČ vylisované), obohacené
o sluneþní energii.
JeštČ lépe: jezte syrové ovoce, saláty a zeleninu
=DMGČte do obchodu s biologickými potravinami nebo specializovaného obchodu s
elektrickými spotĜebiþi a kupte si odãĢavovaþ a mixér. Oba pĜtstroje jsou dĤležité pro
váš program oþisty tČla od anorganických látek a jedovatých odpadĤ. Bude to
pravdČpodobnČ nejlepší investice, jakou kdy ve svém životČ uskuteþníte. Pomocí
odãĢavovaþe mĤåete získat mnoho druhĤ ovocných a zeleninových ãĢiv.
Ovocné ãĢivy hrají dĤležitou úlohu pĜi výstavbČ þistého tČla a tvorbČ þisté krve.
Jableþná, ananasová, tĜešĖová, ostružinová, pomeranþová, grapefruitová, švestková,
mandarínkova a jahodová ãĢiva - všechny jsou opravdovým nektarem bohĤ.
• Mrkev, celer a syrový špenát tvoĜt zázraþnou kombinaci.
• Ze ãĢivy mrkve, þervené Ĝepy a celeru získáte koktejl,
bohatý na organický sodík.

• Míchaná jableþná a rebarborová ãĢiva je vysoce kvalitním
a zdravým nápojem.
• Zelené feferonky a ãĢiva z rajþat jsou vnitĜním þisticím prostĜedkem.
• Syrový špenát s ĜeĜichou potoþní poskytne vaší krvi hojnost
organického železa.
• Petrželová a mrkvová ãĢiva jsou chutnou zdravou kombinací!
âĢiva ze zelí (Stanford University Medical School objevila, že ãĢiva pomáhá lpþit
vĜedy), dále cibulová, þesneková ãĢiva, ãĢiva z þerstvého hrášku vþetnČlusku, z bílé
Ĝepy, z hlávkového salátu, kapusty a endívie - všechny tyto ãĢivy jsou naplnČny
sluneþní energií, vitamíny,
vitálními látkami a enzymy.
3LMWHãĢivu pomalu - v malých doušcích! âĢivy se nemají nikdy rychle vypít!
1HFKĢ je pĜtrodní strava vaším lékem
&RVHYHVNXWHþnosti dČje s potravou v lidském tČle? Jaký vztah má potrava k dlouhému
životu a dobrému zdraví, resp. k nemoci, bolestem a tČlesnému utrpení? Jakou roli mĤåe
hrát pĜtrodní strava pĜi oþistČ tČla od anorganických a toxických látek?
To jsou otázky, které je tĜeba dĤkladnČ a do detailu pochopit, dĜtve než se budeme
snažit porozumČt úloze výživy v životních pochodech. Úloze, která má nejvČtší význam
také pro prevenci pĜed onemocnČním, pro znovuzískání zdraví a prodloužení délky
života. Vyvážená pĜtrodní strava pĜivádí do tČla živiny, energii a sílu. Takovou stravu
tvoĜt ze 3/5 syrové ovoce a zelenina, z 1/5 protein (bílkovina), pokud možno rostlinného
pĤvodu. 1/3 zbývající pČtiny je pĜtrodní cukr, napĜ. med; další tĜetinou z pČtiny jsou
škroby, napĜ. syrové obilí nebo hnČdá rýže; poslední tĜetinou z pČtiny jsou nenasycené
tuky z bodlákového, olivového nebo sluneþnicového oleje. Tato vyvážená strava
prospČje zásadním zpĤsobem vašemu tČlu a navíc zaruþt jeho vnitĜní þistotu.
Chcete-li si udržovat tČlo vnitĜnČ þisté, mČli byste ze svého jídelntþku úplnČ vyškrtnout
mrtvé, prĤmyslovČ vyrobené potraviny, ochuzené o vitální lát-ky:
9\VWĜthejte se veškeré potravy bez živin!
1. bílá hladká a celozrnná mouka a výrobky z ní, obilné vloþky nebo
jiné potraviny z obilí;
2. SHþené brambory, pomfrity, bramborové lupínky;
3. rafinovaný bílý a hnČdý cukr a výrobky z nČho,
napĜ. bonbony, þokoláda, zmrzlina;
4. káva, þaj, alkohol, cola a jiné sladké nápoje;
5. bílá loupaná rýže, kroupy, ovesné vloþky;
NXFK\Ėská sĤl vĤbec nepatĜt do naší vyvážené výživy.

SĤl je obsažena:
a) ve zpracovaných sýrech, slaných zeleninových a rybích konzervách
v plechovkách;
b) v upraveném masu, jako jsou napĜ. salámy, šunka, slanina - všechno obsahuje koncentrované roztoky soli;
c) v uzených rybách a jiných uzených potravinách.
Když nemáte hlad, tak radČji nejezte!
Ponechte na svém tČle, aby si tČlesnými
aktivitami zasloužilo svoji potravu!
„AĢ je potrava vaším lékem a lék vaší potravou!"
Hippokrates
KRQ]XPDFHYHONpKRPQRåVWYtPDVDSĜLQiãtĜDGX]OêFKQHPRFtDPQRKRãSDWQêFK
FKWtþĤ
3RUSK\ULHVSĜQO
Zotavení vašich 260 chuĢových pohárkĤ
-H]DSRWĜebí mít silnou vĤli, chce-li þlovČk zmČnit své zvyklosti v jídle, tzn. místo mrtvé
stravy jíst potravu živou, organickou. Po urþitou dobu bude nadále pĜetrvávat vaše chuĢ
na nezdravou stravu, kterou jste dosud konzumovali. Ale když budete vytrvalí pĜi
výbČru pĜtrodních potravin, zmizí touha po nezdravých, mrtvých potravinách. ýasem
vás už ani nenapadne „urážet" své tČlo tím, že byste mu dodávali rafinované,
zpracované a prĤmyslovČ vyrobené civilizaþní potraviny.
Budete se cítit jako znovuzrození! Nemáte zapotĜebí být napĤl živí a napĤl nemocní!
Naleznete dosud nepoznané potČãení z pravé chuti živé, organické potravy. Budete moci
rozlišovat koĜenČné nuance, jakmile se vašich 260 chuĢových pohárkĤzotaví z
ochablosti, zpĤsobené solí, a bude opČt správnČ fungovat. (Viz Harvey a Marilyn
Diamond „Fit pro život I. a II.")
1HMH]WHSĜtliš mnoho masa
Maso je bohatým zdrojem proteinu (bílkoviny). Ve skuteþnosti ho odborníci z oblasti
výživy nazývají protein þ. 1. Proteiny z Ĝtãe rostlinné jsou nazývány podle staré vČdy o
výživČ jako „proteiny druhé tĜtdy". Maso je však hlavním zdrojem kyseliny moþové a
cholesterolu. ObČ tyto látky jsou zdraví škodlivé.
Asi po 65 letech bádání v oblasti pĜtrodní výživy jsem došel k následujícím závČrĤm
ohlednČ konzumace masa:
=DĜadíte-li do svého jídelntþku maso, nemČlo by to být víckrát než jednou týdnČ. Podle
mého názoru je þerstvá ryba nejlepší živoþišnou bílkovinou. Po ní následují kuĜata a
krocan z pĜtrodního chovu ale nejezte kĤåi, neboĢ ta obsahuje mnoho cholesterolu. Na
tĜetím místČ je jehnČþt a hovČzí maso. Nejsem zastáncem konzumace vepĜového masa a
nejrĤznČjších vepĜových masných výrobkĤ (salám a šunka). Podotýkám, že vepĜ je
jediné zvtĜe, které mĤåe trpČt, stejnČ jako þlovČk, arteriosklerózou a kornatČním cév.
Faktem je, že tČlo vepĜHje natolik plné cholesterolu, že za chladného poþasí mĤåe

ztvrdnout a ztuhnout do té míry, že vypadá, jako by bylo zmrzlé. KromČtoho mĤåe být
vepĜ infikován nebezpeþnými parazity. Jak jsem již výše uvedl, jsou šunka, slanina,
párky, játrový salám, métský salám a ostatní druhy uzenin konzervovány vysoce
koncentrovanými anorganickými solemi a jinými škodlivými látkami. Jsou to všechno
mrtvé potraviny a nemČly by se proto podílet na správné výživČ.
Pijte pouze destilovanou vodu
.URPČ ovocných a zeleninových ãĢiv nepijte jinou vodu, než destilovanou!
9VRXþasném zneþištČném a jedovatými zplodinami zamoĜeném svČtČ je destilovaná
voda nejþistší vodou, jakou byla dĜtve voda deãĢová. Bohužel, deãĢová voda je dnes
silnČ zneþištČna škodlivými zplodinami z aut, továren a elektráren. Destilovaná voda
neobsahuje žádné pevné látky jakéhokoliv druhu. Je složena jen z vodíku a kyslíku.
Nejsou v ní žádné organické, ani anorganické látky. MĤåe se nalévat rovnČå do
elektrických napaĜovacích žehliþek a autobaterií. Destilovaná voda nezanechává v tČle
žádné usazeniny. Neobsahuje žádnou sĤl ani sodík. Je to dokonalá voda pro zdravé
fungování velkého tČlového filtru - ledvin. Je perfektní tekutinou pro krev a ideální pro
správnou funkci plic, žaludku, jater a jiných dĤležitých orgánĤ v tČle. Proþ? Protože je
prosta všech anorganických látek. Je tak þistá, že se používá v lékárnách pĜi pĜtpravČ
tekutých lékĤ.
1HYČĜte pohádkám, když nČkdo vypráví, že destilovaná voda je vodou mrtvou!
SamozĜejmČ, ryby v destilované vodČ žít nemohou. Ryby potĜebují k životu ve vodČ
rostlinstvo. A rostliny potĜebují k životu minerální látky.
-DNMHWRVGHãĢovou vodou?
'HãĢová voda je ideální destilovanou vodou - ale v souþasné dobČ je náš vzduch tak
zneþištČn, že zamoĜuje a otravuje pĜtrodní vodu i v oblacích.
Jedna z mých teorií je, že v bibli zmiĖované národy s fantastickou délkou života pily jen
deãĢovou vodu. DeãĢová voda je destilovaná voda z oblakĤ.
Dnes však žijeme ve vČku zneþištČného životního prostĜedí. Dokonce i dpãĢ z oblohy je
zamoĜený.
Stroncium 90 z atomových bomb pĜemČĖuje dešĢovou vodu ve smrtelný jed.
PrĤmyslová zaĜtzení vypouštČjí do vzduchu jedy - oxid siĜiþitý, olovo, oxid uhelnatý a
stovky dalších zneþiãĢujících látek. V souþasné civilizaci nepĜichází používání deãĢové
vody proto v úvahu. Abychom mohli v tomto otráveném svČtČ pĜežít a ochránit se pĜed
zniþením našeho života, tj. pĜed úplným ztvrdnutím mozku, tepen, kloubĤ a tkání,
musíme pít pouze destilovanou vodu.
1HFKFHPHSĜece, aby naše mozkové tepny a ostatní cévy byly jako z kamene. S
takovým stavem se mĤåeme setkávat dennČ u pĜedþasnČ zestárlých lidí, kteĜt jsou úplnČ
senilní. ýasto slyšíme slovo „fosilie". Tím jsou mínČny pravČké zkamenČlé zbytky
]YtĜat, která kdysi v dávných dobách žila na naší planetČ. Jakmile vypijeme jen jednu
sklenici obyþejné vody z vodovodu, rozbČhne se v našem tČle proces kornatČní. Pokud
þlovČk zemĜe na arterio-sklerózu, pak dosáhl absolutního konce.
Jednou jsme slyšeli, jak nČkdo Ĝtká: „Stará fosilie John Smith zemĜel v noci na
arteriosklerózu." PĜestože byla tato poznámka hrubá, vystihla pravdu. V našem životČ
mĤåeme sice jakžtakž uniknout smrtícím degenerativním a nakažlivým nemocem, ale

neustále budeme ohrožováni velkým vrahem lidstva - kornatČním tepen.
Každý je stavitelem svého chrámu, který nazýváme tČlo... Všichni jsme sochaĜi a maltĜi
a naším materiálem je naše maso, krev a kosti. Každá noblesa zaþtná nejprve
zušlechtČním rysĤ obliþeje. Každá špatnost nebo smyslnost je dČlá hrubými.
Henry David Thoreau

obr.27
Na obrázku jsou znázornČny tĜi stupnČ kornatČní tepen v mozku. Jakmile se
prĤtok krve zmenší, zaþnou se vytviĜet shluky usazenin, které tepnu zcela
uzavĜou.
„Život je jak puška. MĤåete s ní mtĜit jen na jeden cíl. RozhodnČte se pro svĤj cíl:
zdraví!"
Paul C. Bragg
ZabránČní procesu kornatČní tepen
8þiĖte ještČ dnes zásadní rozhodnutí, že budete pít jen þistou destilovanou vodu. Když
ji nedostanete u svého dodavatele vody, zkuste to v lékárnČ. Lékárny vedou bČånČ
destilovanou vodu pro lidi, kteĜttrpí srdeþními potížemi nebo pĜestáli infarkt. Neþekejte
ale až do té doby, než se vám nČco podobného pĜihodí. Když se vám nepodaĜt
destilovanou vodu nikde sehnat, kupte si malý destilaþní pĜtstroj a destilujte si vodu
sami. Možná namítnete, že je to pĜtliš namáhavé - ale rozhodnČ to není zdaleka tak nepĜtjemné v porovnání s kornatČním tepen a nedostatkem kyslíku ve vašem tČle.
Myslete na to, že vaše krev roznáší kyslík do všech þistí tČla. Pokud vaše tepny
pĤsobením anorganických látek zaþnou kornatČt, þeká vás velké utrpení. Nedostatek
kyslíku je vážným problémem pro vaše tČlo.
Naše „cesty za zdravím" kolem svČta
%Čhem Ĝady našich „cest za zdravím", které jsme podnikali po celém svČtČ, jsme

vČtšinou našli destilovanou vodu..., ale pokud tomu tak nebylo nebo jsme o kvalitČ vody
pochybovali - pak bylo nutné obejít se bez vody a po nČjakou dobu konzumovat jen
ãĢivy z þerstvé syrové zeleniny a ovoce. Stále jsme mČli u sebe malý ruþní odãĢavovaþ
na pomeranþe, abychom si mohli kdykoliv vylisovat pomeranþovou ãĢivu.
Velká oþista tČla pomocí melounĤ
K rozpuštČní anorganických látek a k jejich vylouþení z tČla se nejlépe hodí oþiãĢovací
kĤra pomocí melounĤ.
Jako mladík jsem onemocnČl na následky pití velmi tvrdé vody. Krystaly této tvrdé
vody ucpaly cévní systém mého tČla. Když jsem se dozvČdČl pravdu o svém vážném
cévním onemocnČní, zaþal jsem experimentovat s ovocem a zeleninou, abych zjistil, co
má nejvČtší vliv na rozpouštČní škodlivých látek v tČle. Bylo to dlouhé hledání, ale
koneþnČ se dostavil toužebnČ oþekávaný výsledek. Melouny a jejich ãĢiva byly
nej~þinnČjší. NČkolikrát roþnČprovádím melounovou kĤru, která spoþtvá v tom, že
týden až deset dní nejím nic jiného než melouny a piji
PHORXQRYRXãĢivu. Každé ráno si odeberu vzorek ranní moþe, naplním ji do malé
lahviþky, kterou zapeþetím, napíši na ni datum a postavím ji na polici, kde zĤstane stát 6
až 12 mČsícĤ. ýasem se usadí minerální látky na dnČ lahviþky v dĤsledku jejich
specifické váhy. Jako biochemik dĤkladnČ analyzuji tyto substance a nacházím uhliþitan
vápenatý, uhliþitan horeþnatý a jiné anorganické látky.
=WRKRWRGĤvodu provádím nČkolikrát roþnČ melounovou kĤru. KromČ toho jím
melouny prĤbČånČbČhem sezóny. V zimČ jsem za nČ þastokrát zaplatil vysokou cenu,
když jsem si je nechal pĜivézt z teplých krajin. Považuji to ale za dobrou záruku zdraví.
V létČ piji každý den prĤmČrnČ témČĜ litr melounovpãĢivy. Výsledkem je mĤj krevní
tlak, který je srovnatelný s tlakem pČtadvacetiletého muže - hodnota 120 na 80, mĤj tep
je 60 úderĤ za minutu. Každým rokem si nechávám srdeþním specialistou vyšetĜit srdce
a cévy. Nemám dosud ani nejmenší známku arteriosklerózy. Mohu podnikat
vytrvalostní bČh, bČhat rychle, plavat, jezdit mnoho kilometrĤ na kole. Mám hebké,
elastické tepny a krevní cévy. Na þele nemám žádné vystouplé žíly, jaké jsem vidČl u
lidí, kteĜt nedosáhli ještČ ani tĜetiny mého vČku. Mohu stát 30 minut na hlavČ, aniž
ztratím rovnováhu. TČším se perfektnímu sluchu a dobrému zraku. Neustále svádím boj
s nejhorším nepĜttelem - kornatČním tepen a doufám, že zĤstanu ještČ mnoho a mnoho
let vítČzem.
„Za zdravého ducha ve zdravém tČle bychom se mČli modlit."
Juvenalius
0RMHSĜedpovČć
Jsem jen malým hlasem, který volá na poušti a propaguje uþení o pití destilované vody,
aby varoval lidstvo pĜed nebezpeþtm vody, která je plna chemických a anorganických
látek. Žil jsem již dlouhý život. Za tu dobu jsem vidČl umírat na arte-riosklerózu své
pĜtbuzné, osobní pĜitele a také nČkolik mnČ velmi milých zvtĜat. VČĜtm, že jsem se svou
teorií o nebezpeþt vody, obohacené o anorganické látky, pĜedbČhl dobu o 100 let.
Jednou snad lidstvo pozná nebezpeþt bČåné vody. Potom bude používána jenom voda

destilovaná. To bude nejvČtší pokrok ve prospČch zdraví, kterého kdy lidstvo dosáhlo.
Nezáleží na tom, jak dalece þlovČk stĜeží své zvyklosti v jídle, kolik vypije ovocné a
zeleninovpãĢivy, zda dodržuje dietu se syrovou stravou þi je vegetariánem, zda se Ĝtdí
vČdecky podloženou dietou - pokud pije nadále vodu z pramenĤ, studní, Ĝek nebo jezer,
je na nejlepší cestČ k tomu, stát se fosilií (zkamenČlinou).
Za uplynulých 60 let jsem poznal všechny významné odborníky z oblasti výživy,
pĜtrodního lpþitelství atd., ale všichni pih' smrtonosnou, anorganické látky obsahující
vodu - jen málokteĜt z nich se dožili vysokého vČku!
StejQČ tomu bylo i u velkých sportovcĤ v posledních 60 letech. Byli na vrcholu slávy,
pili smrtící anorganickou vodu a umírali ve stejném vČku jako lidé, kteĜt nesportovali.
Znal MVHPRVREQČ známého tenistu Billa Tildena. Na vrcholu jeho kariéry ho nemohl
nikdo na svČtČporazit. Nenaslouchal ale mému malému, skromnému hlasu, který ho
pouþoval o nebezpeþnosti a smrtícím ~þinku anorganické pitné vody. Ohrazoval se tím,
že všichni ostatní lidé kolem nČho pijí normální vodu a tak nemá dĤvod, proþby ji nepil
také. Veškerý jeho sportovní talent a stateþnost ho však neubránily pĜed srdeþním
infarktem. Nedožil se ani šedesáti let. Pitva potvrdila, že jeho srdeþní tepny byly silnČ
zkornatČlé.
6DQGRZQHMVLOQČjší muž své doby, patĜil též k mým pĜitelĤm. Kdykoliv jsem ho
navštívil v jeho studiu v LondýnČ, pĜedvádČl mi svoje svaly a vykládal mi, jak je silný.
Pil ale londýnskou vodu z vodovodu a v 58 letech dostal srdeþní infarkt. Jeho velká síla
a silné svaly ho nemohly zachránit.
6WiĜt þlovČka je závislé na stavu jeho tepen. Toto zjištČní se nedá obejít.
%Čhem korejské války bylo v krátké dobČ zabito 300 mladých amerických vojákĤ. U
všech byla provedena pitva. Co myslíte, že lékaĜi zjistili? Všichni mladí vojáci již mČli
pĜtznaky arteriosklerózy. Tato skuteþnost je vČdecky zdokumentována. Jednalo se o
muže mladší 23 let, kteĜt byli v takzvaném rozkvČtu života, a pĜesto se neubránili
degeneraci tepen.
3UĤmČrný vČk - délka života
9VRXþasné dobČ je odhadována prĤmČrná délka života nyní narozeného dítČte
mužského pohlaví na 68 let a ženského asi na 72 let. Jaká je souþasná délka života
prĤmČrného Ameriþana? U muåĤ 60 let a u žen 64 let.
Z výše uvedeného vyplývá, že muž ve 30 letech a žena v 32 letech dosáhli již polovinu
svého života. NČkteĜt se nedožijí ani 60, popĜ. 64 let. Staþt otevĜtt noviny a sledovat vČk
lidí, kteĜt pĜedþasnČ umírají.
Ve Spojených státech amerických a ostatních západních zemích vypukla epidemie
srdeþních onemocnČní.
Podívejte se na tuto udivující skuteþnost zblízka:
Šance, že zemĜe prĤmČrný dospČlý Ameriþan nebo západní Evropan na nČjakou pĜtmou
nebo nepĜtmou formu srdeþní nemoci, je vČtší, než pomČr 2:11. Vy, jako jednotlivec,
mĤåete tuto šokující skuteþnost zmČnit tím, že ode dneška pĜestanete pít normální vodu,
používat sĤl a konzumovat stravu, zatíženou nasycenými tuky. HlavnČ musíte zaþtt pít
jen ovocné a zeleninové ãĢivy nebo destilovanou vodu a konzumovat vyváženou
pĜtrodní stravu.

„Jestliže mne nČkdo pĜesvČdþt, že se mýlím nebo špatnČ jednám, tak rád zmČním svĤj
názor nebo chování, neboĢ jsem na cestČ hledání pravdy. Škodu nadČlá ten, kdo
setrvává ve své hlouposti."
0DUFXV$XUHOLXVĜtmský císaĜ
Pohyb je pro zdraví velice dĤležitý
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Pro udržení mladistvých tepen je pohyb velice dĤležitý. Chcete-li dlouho žít, musíte
trénovat vytrvalost srdce a cév a souþasnČ plnit program pružnosti a vliþnosti tepen.
Prvním krokem je pĜivádČní vČtšího množství kyslíku do tČla, aby se podpoĜilo
rozpouštČní usazenin. Každá tČlesná aktivita, která pĜivádí do tČla více kyslíku, pomáhá
prodlužovat život. Choćte ven na vzduch, bČhejte, plavte nebo jezdČte na kole a
podnikejte dlouhé tĜt až þtyĜkilometrové procházky.
Udržujte se biologicky mladí pohybem a pĜtrodní výživou

obr.28

%Xćte svým vlastním pánem
Nepijte vodu, která obsahuje chemikálie a anorganické látky. Nejezte potraviny, které
byste nemČli jíst. Bućte silnČjší, než je vaše tČlesná žádostivost. Nepodléhejte žádnému
pokušení.
Velmi brzy zjistíte, že vaše nezdravé touhy zmizí. SkuteþnČ zdravý þlovČk se umí vždy
sebeovládat. NejvČtším triumfem je vítČzství nad sebou samým. NemČjte strach, že
budete oznaþeni za „komického blázna" nebo „podivína", protože chcete v zájmu
zdravého zpĤsobu života zmČnit své zvyklosti v jídle a pití. PravdČpodobnČ nikdy
neexistovala nová idea, která pĜinesla lidstvu požehnání a nebyla nejprve zesmČãnČna.
VzpomeĖte si vždycky na následující pádné dĤvody k setrvání u vašeho programu
zdraví!
• Nezvratné pĜtrodní zákony.
• Váš zdravý lidský rozum, který vám Ĝtká, že jednáte správnČ.
• Váš cíl - zlepšit zdraví a prodloužit si život.
• Vaše rozhodnutí zabránit nemocem, abyste mohli lépe vychutnat život.
6WDĖte se umČlcem života a zĤstanete mladistvČsvČåt v každém vČk
a udržíte si duševní a tČlesné schopnosti. Budete svČåt, þilí, aktivn
a užiteþní daleko nad rámec všedních dnĤ.
1HMYČtším pokladem života je ziĜtcí zdraví
Zdraví nelze niþtm nahradit! Kdo ho vlastní, je bohatší než král!
3RKRGDEH]SHþt a štČstí pro vás
0Ĥåete si pĜedstavit nČco lepšího, než je pĜesvČdþení, že se nikdy nestanete obČtí
anorganických látek, jedĤ a kyseliny moþové? Že budete schopni zabránit substancím,
vyvolávajícím nemoci, aby vnikly do vašeho tČla? Nebude pro vás obrovským
ulehþením,
když tento strach zmizí z vašeho života?Jak nádherný je pocit z pozitivního
pĜesvČdþení, že budete žít tak dlouho, jak budete chtít a že mĤåete poradit svým dČtem,
pĜtbuzným a pĜitelĤm, jak lze žít v pohodČ, bezpeþt a bez obav z lidských nemocí a
pĜedþasné smrti. Vypuzení pocitu životního strachu z vašeho vČdomí se vám zdá jistČ
„pĜtliš krásné, než aby bylo pravdivé." Ale tento bájeþný stav je nejen možný, ale pro
každého dokonce i lehce dosažitelný. Musíte mít jen pevnou vĤli a Ĝtdit se zásadami,
uvedenými v knize.
-VHPKOXERFHDXSĜtmnČ pĜesvČdþen o tom, že všechny druhy nemocí a bolestí si
zpĤsobujeme sami. MĤåete jim lehce zabránit tím, že pĜestanete pít vodu, obsahující

chemikálie a anorganické látky, a nebudete pĜijímat sĤl ve všech jejích formách, a
naopak budete konzumovat pĜtrodní potraviny a absolvovat dennČ pevný program
tČlesného pohybu.
Prevence je lepší než lpþba
Žijeme neustále ve strachu z nemocí a smrti, aþkoliv si to málokdy jasnČ uvČdomujeme.
Toto podezírání bychom jistČ rozhoĜþenČ odmítli a tvrdili, že se smrti nebojíme. Avšak
mnozí z nás pĜipouštČjí, že mají strach ze smrtelnČ probíhajících nemocí nebo z toho, že
v dĤsledku nenadálé nemoci by poklesla jejich souþasná výkonnost.
Bojíme se vČtšinou vČcí, kterým nerozumíme, neboĢ jsme se nauþili oþekávat
katastrofy, které vznikají z nepĜedvídatelných pĜtþin. Kdybychom MDVQČ poznali, co je
nemoc a odkud pĜichází, kdybychom znali její pĜtþiny - þeho bychom se pak mČli
obávat, než sebe samých?
3Ĝedcházet nemocem znamená vyhýbat se jejich každodenním potenciálním pĜtþinám.
A jak jsem již uvedl, pĜtþina nemocí tkví v pĜecpávání tČla mrtvou stravou, chemickými
a anorganickými látkami, solí a stoupajícím množstvím toxických, kyselinu obsahujících koneþných produktĤ z trávení a látkové výmČny. Nemoci mají tedy svĤj
poþitek ve stavech, které mĤåeme sami kontrolovat. Když by mohly být nemoci lpþeny
odklonem od špatného zpĤsobu výživy, nemohlo by se jim zcela pĜedcházet správnými
návyky? Prevence je zdarma, ale ušetĜt mnoho bolestí, utrpení a výdajĤ. Uvažujeme-li
logicky, musíme uznat, že jediná rozumná metoda udržení zdraví spoþtvá v pĜedcházení
pĜtþin nemocí, a ne v þekání, až nČjaká nemoc propukne.
Prevence je jediná cesta, která nám dopomáhá k tomu, abychom zĤstali mladiství,
vitální a zdatní. Chceme-li se vyhýbat nemocem, musíme mít základní znalosti o našem
tČle. TČlo sestává z milionĤbunČk, které se nacházejí v elektrolytickém roztoku. Roztok
obsahuje vápník, hoĜþtk, draslík, sodík, fosfor, chloridy a sírany, dále stopové prvky
jako napĜ. mČć a zinek. Jsou to všechno organicky vázané mi-nerálie, neboĢ tČlo
nemĤåe pĜijímat anorganické látky k výstavbČ svých bunČk. Tyto látky se udržují v
rozpuštČné formČ ve vodČ. TČlo je složeno asi ze 70 % z vody. Proto mĤåeme vydržet
delší dobu bez potravy, ale bez vody mĤåeme žít jen asi 72 hodin.
Z toho vidíte, jak je dĤležité, aby tČlo dostávalo nejen dostatek vody, ale aby to byla
voda naprosto þistá. Avšak pĜevážná vČtšina lidstva pije normální vodu s chemickými
pĜtsadami a anorganickými látkami.
7Člo si nemĤåe samo vybírat, ale musí pĜijmout to, co mu nabídnete. Když dáte svému
tČlu vodu, která obsahuje chemické a anorganické látky, musí se s tím vyrovnávat.
UskladĖuje je proto ve vašich tepnách, žilách, kloubech, oþtch, uších, nosu, hrtanu,
žluþníku a ostatních dĤležitých orgánech.
Jakou zátČå mĤåe a pĜesto pĜežít?
WČlo vydržet
Po mnoho let se zdá, že vaše tČlo situaci zvládá. VždyĢ je takovým zázraþným
nástrojem, který mĤåe pĜijmout spoustu jedu, a pĜesto funguje. Ale jednou pĜijde den,
kdy vám kameny, kterými tČlo zatČåujete, zpĤsobí trápení - veliké trápení: bolesti,
soužení, utrpení a strach ze smrti. Lidé, kteĜt se pĜtrodČ vysmívali do tviĜe, nyní zoufale
kĜiþt bolestmi: „Pomozte mi!", „Zbavte mne tČch hrozných bolestí!" Jsou to lidé, kteĜt

se chtČjí lpþit. Lpþit? Nikdo je nemĤåe z niþeho vylpþit. Jen biologické funkce vlastního
tČla mohou dosáhnout uzdravení. Neþekejte, až se bolest zmocní vašeho zázraþného
tČla. MĤåe už být pozdČ. Hned dnes si navrhnČte program zdraví a zaþnČte pĜesnČ podle
nČho žít. Máte ve svém životČ jen jedno tČlo.
Chcete-li žít ve zdraví a bez nemocí, musíte se vČrnČ Ĝtdit zákony pĜtrody. Jsou to dobré,
laskavé zákony. PĜtroda chce, abyste mČli zdravé, aktivní, mladistvé tČlo. Je vaším
vrozeným právem, abyste se mohli den po dni tČãit ze ãĢastného života.
2GPČnou za dodržování velkých, dobrých pĜtrodních zákonĤ bude krásný pocit zdraví a
štČstí, který jednoho rána po probuzení pocítíte. Pryþ je chronická únava, pryþ jsou
bolesti hlavy. Zmizely všechny bolesti. PociĢujete novou vitalitu v celém svém tČle.
Máte pružnou chĤzi, jiskĜtcí oþi a zdravou pokožku.
Našli jste nejvČtší a nejcennČjší poklad na celém svČtČ - ziĜtcí, nádherné zdraví. S tímto
pocitem nyní usínáte hlubokým spánkem jako nemluvnČ. Psychické i fyzické zdraví
patĜt od této chvíle vám.
Bože, dopĜej mi trpČlivosti,
abych snášel vČci, které nemohu zmČniti,
odvahy,
DE\FKPČnil vČci, které mohu zmČniti,
a moudrosti,
abych jedno od druhého rozeznal.
Trvalá mladistvá svČåest patĜt vám
/RQJIHOORZĜtká: „V mládí se srdce raduje a zpívá" - z toho mĤåeme vyvodit myšlenku,
že když jsme pĜekroþili urþitý vČkový práh, srdce se již nemĤåe více radovat a zpívat.
Mládí v nejširším smyslu slova by se nemČlo vztahovat jen na poþet let, nýbrž na stav
vlastního bytí. Je to skuteþnČ záležitost vlastní volby, jak si þlovČk stanoví hranici mezi
mládím a zaþitkem „stĜedního vČku". NČkteĜt lidé mohou být oznaþováni ještČ za
mladé, i když jim už je osmdesát i více let.
Každý þlovČk si pĜeje zĤstat mladým, ale ne všichni jsou ochotni za to zaplatit. Cenou
za dlouhou mladistvost je neustálé dodržování pĜtrodních zákonĤ. Podle nich se musíte
chovat již teć. Proto opakuji ještČ jednou:
-

1HSLMWHYRGX]QHþištČnou chemikáliemi a anorganickými látkami.
Nejezte sĤl.
Pijte destilovanou vodu.
Jezte vyváženou pĜtrodní stravu.
ProvádČjte dennČ tČlesná cviþení.

Dbejte na správné dýchání, osobní hygienu a pozitivní myšlení. Bez zdravého tČla není
ovšem pozitivní myšlení možné. Nyní již tedy víte, že nejškodlivČjší vČcí, která vám
mĤåe uloupit mladistvou svČåest, jsou nerozpustné anorganické látky a sĤl, pozvolna
prostupující vaší tČlesnou tkání. Usazeniny se tvoĜt nejprve na vnitĜních stČnách tepen,
snižují postupnČ jejich pružnost a zužují jejich prĤsvit. Tím je také ohrožena výživa

tkání, která jimi prochází. Následkem toho se zpomalují všechny tČlesné funkce, až
nČkteré z nejdĤležitČjších orgánĤ nemohou pracovat vĤbec
a pak nastupuje pĜedþasná senilita s následnou pĜedþasnou smrtí.
3Rþitek tvorby usazenin a tvrdnutí tepen je prvním stupnČm pĜedþasného stárnutí, bez
ohledu na poþet let, které jste již prožili.
Jen každý sám za sebe mĤåe záhy uþinit rozhodnutí, zda dosáhne koneþné stanice nebo
zda chce vést zdravý, plnohodnotný, dlouhý a aktivní život.
Váš boj o život je bojem za zachování tepen bez anorganických usazenin. ChraĖte tČlo
pĜed chemikáliemi a anorganickými solemi z pitné vody. PĜestaĖte používat sĤl a jezte
vyrovnanou stravu, kteriQHY\WYiĜt žádné toxické krystaly v podobČ usazenin, které
mohou zastavit krevní obČh.
Nyní již víte, co vím já. Myslím, že jsem rozluštil nejvČtší tajemství zdraví na svČtČ,
týkající se celého lidstva. Dejme životu podobu zdravého, napínavého dobrodružství.
Zdraví a spokojený život jsou naším cílem. Zdraví je bohatství. ÚspČch mají ti, kteĜt se
vþas a dĤslednČ zaþnou snažit o docílení perfektního a mladistvého zdraví.

obr.29
Volba cesty závisí na každém jednotlivci.
Naše upĜtmná SĜiní vám všem, milí pĜitelé, kteĜt jste knihu pĜeþetli:
Náš StvoĜitel nám pĜedurþil pĜirozený život. Ano, chtČl, abychom všichni kriþeli
jednoduchou cestou pĜirozeného zpĤsobu života. K tomu nabádáme v našich knihách a
na našich pĜednáškových cestách. Naše modlitby za zdraví a štČstí se týkají i vás a
vašich blízkých. Zdraví a štČstí jsou vrozeným právem, které nám všem dal BĤh... ale
musíme dodržovat pĜtrodní zákony. BĤh je stanovil k udržování našeho drahocenného
zdraví, jak tČlesného, tak i duševního.
autor
Mnoho lidí kriþt životem a dopouští se pĜitom þisteþné sebevraždy. Niþt si své zdraví,
mládí, krásu, talent, energii a tvĤrþt schopnosti. Je þasto vskutku obtížnČjší nauþit se,
jak být dobrý k sobČ samému, než se nauþit, jak být dobrý k jiným.
autorka
„ Ukaž mi svoji cestu, ó Pane, a već mne po správné stezce."
Žalm 97:11

Život je neustálým uþením, jak Ĝešit problémy, ale nejdĤležitČjší vČcí pĜitom je
vČdČt, kde se má zaþtt. Žádné výmluvy - zaþnČte se svým programem zdraví ještČ
dnes!
5. kapitola
Dodatek
Od prvního uveĜejnČní naší knihy došlo k takové poptávce, že zatímco píšeme tyto
Ĝidky, je v knihkupectví v prodeji již 23. dotisk prvního vydání. Myslíme si, že kniha
sehrála velkou úlohu v dalším rozãtĜení obecných poznatkĤ o narušování životního
prostĜedí a ekologie.
Lidstvo náhle zjistilo, že nemĤåe dále niþit planetu Zemi a pĜitom pĜežít.
V našem dodatku vám pĜedkládáme dĤležité, nové informace k tomuto závažnému
tématu.
Nová éra osobní ekologie
Ohrožení našich pĜtrodních zdrojĤ je totožné s ohrožením našeho zdraví a našeho
života. Biologie byla vypuzena technikou. Pokraþující mechanizace a industrializace
naší spoleþnosti byla zprvu pĜijímána jako požehnání, neboĢ pĜinesla komfort a nástroje
k ulehþení práce. Mezitím se ale ukázalo, že je „trojským konČm", neboĢ pĜivedla pĜtmo
do našich domovĤ nepĜttele, který nás niþt.
Biochemici jsou šokováni laboratorními výsledky
Biochemici jsou znepokojeni výsledky laboratorních testĤ, neboĢ jejich pokusy
odhadují vzrĤstající množství usazenin anorganických tČåkých kovĤv našich tČlech.
Nebezpeþné následky pĜibývajícího zneþištČní ovzduší a vody ukazují názornČ tato
þtsla:
- WHVWĤ vykazuje otravy rtutí;
- WHVWĤ vykazuje otravy olovem;
- WHVWĤ vykazuje otravy arzenem;
- WHVWĤ vykazuje otravy nahromadČním zinku.
2WUDYDWČla potravou a vodou
5WXĢ... olovo... arzen... zinek... nikdo z nás nepĜijímá úmyslnČ tyto anorganické látky a
jedy do svého tČla. Anebo pĜece? Jak je to možné?
Lidé, kteĜt si cení svého zdraví, pijí vodu a ovocné nebo zeleninové ãĢivy a jedí
organickou, vitální stravu. Avšak tragickou pravdou je, že i tyto plodiny jsou
zneþištČny, neboĢ pĜevážná þist vzduchu, vody a pĤdy je zamoĜena prĤmyslovými a
zemČdČlskými škodlivými látkami. Jsme vystaveni radioaktivním srážkám.
$OHFRVHGČje s každodenním spadem anorganických emisí z továrních komínĤ,
elektráren a aut? Co je s jedovatými prostĜedky na hubení škĤdcĤ, s prĤmyslovými
hnojivy a potraviniĜskými pĜtsadami? DeãĢová voda, napĜtklad, byla dĜtve považována

za þistou - ale dnes již nikoli. Je zĜejmČ þistá v okamžiku, když opouští mraky. Ale když
prochází vzduchem, zneþištČným prĤmyslovými a automobilovými výfukovými
zplodinami, pak dochází k jejímu zamoĜení nejrĤznČjšími zneþiãĢujícími látkami - od
dehtu a uhlíku až po stroncium, arzen, selen, beryllium, mČć, olovo, rtuĢ a fluoridy!
9RGDE\PČla být vlastnČ opatĜena výstražnou znaþkou „Zdraví škodlivá!"
Když jsou tyto jedy, pĜedevším smrtící fluoridové plyny, absorbovány do zemČ, stává se
i ta jedovatou. Anorganické látky jsou z pĤdy pĜijímány rostlinami a pomocí procesu
fotosyntézy se pĜemČĖují v organické látky, které pak v potravČ pĜijímají zvtĜata i lidé.
Tato pĜemČna z anorganického stavu na organický zvyšuje koncentraci tČchto
jedovatých komponent až o 500 %. K tomu se Ĝadí ještČ kombinace jedovatých
pĜtpravkĤ na hubení škĤdcĤa umČlá hnojiva. Obilí, zelenina a ovoce do sebe jedy
vstĜebávají. StejnČ je tomu u masa ze zvtĜat, která se živí zamoĜenou trávou a
zneþištČným krmivem. Nedivme se proto, že je tolik lidí nemocných.
Aminokyseliny jsou nezbytné pro život
Je známo, že aminokyseliny pĤsobí jako životonosné prvky od zárodeþné buĖky života
až ke složitému žijícímu organismu. Jsou odpovČdné za tvorbu proteinĤ, stavebních
kamenĤ tČla, jakož i za hormony a enzymy, které jsou nezbytné pro myšlení, pamČĢ,
dýchání a svalovou þinnost.
Biologická vČda izolovala asi tĜicet druhĤ aminokyselin. VČtšina z nich se tvoĜt uvnitĜ
našeho tČla. Ale jsou i takové, které musí být dennČ do tČla pĜivádČny pomocí potravy.
Tyto aminokyseliny jsou absolutnČ nezbytné k životu - život bez nich nemĤåe být
„živoucím".
Objevení aminokyselin bylo rozhodujícím vČdeckým prĤlomem. Nyní stojíme na prahu
dalšího poznání - odhalení látek, niþtcích tyto stavební kameny života. K tvorbČ a
výstavbČ nejdĤležitČjších aminokyselin jsou potĜebné urþité chemické látky v tČle. Ty
jsou niþeny substancemi, které se jako anorganické „tČåké kovy" vyklubaly z
prĤmyslových a zemČdČlských škodlivin. Podstatný význam pro tvorbu aminokyselin
uvnitĜ tČla mají organické stopové prvky, které jsou tam pĜivádČny prostĜednictvím
ovoce, zeleniny a obilí, nepĜtmo též syrovým mlékem (výrobky ze syrového mléka) a
þerstvým masem. Bohužel jsme v souþasné dobČo tyto dĤležité prvky pĜipravováni. V
prĤmyslovČvyrábČných potravinách se dnes nenacházejí žádné organické stopové
prvky, ba naopak jsou v nich niþeny. Takové potraviny jsou zbaveny své výživné
hodnoty.
3Čstují se na chudých pĤdách, které jsou neustále zneþiãĢovány umČlými hnojivy a
pesticidy. Výsledkem jsou sice dobĜe vypadající, ale mrtvé, denaturované tržní výrobky
a ménČ hodnotný chov dobytka.
Ochranná akce v osobní ekologii
Na základČ otravy vzduchu a vody anorganickými „tČåkými kovy" a následkem ztrát
denního množství stopových prvkĤ, zpĤsobených ménČ hodnotnou a otrávenou pĤdou,
není pĜekvapením, že nedávno provedené testy vykázaly nebezpeþnČ nízkou pĜttomnost
aminokyselin v lidském tČle. Co mĤåeme podniknout ke své ochranČ? Již nyní mĤåeme
pĜijmout tato opatĜení:

3RNXVWHVHGR]YČdČt více podrobností o aminokyselinách
a rĤzných enzymech, které je aktivují. VČnujte pozornost jedĤm,
které je mohou niþit.
2. Nechte si u vašeho lékaĜe udČlat dva testy:
D QDUWXĢ, arzen, olovo, fluor, stroncium a další „tČåké kovy";
E SRPČrnČ nový test, který byl oznaþen jako „Test výskytu
30 aminokyselin".
3ĜimČjte své pĜátele a pĜtbuzné, aby využili pomoci lékaĜĤ a nechali
se vyšetĜit, dĜtve než se ~þinky uvedených jedĤ pĜemČní v nemoci.
4. Pokuste se získávat organické potraviny z oblastí, které jsou ponČkud
chránČny pĜed zneþištČným ovzduším a kde je pĤda organicky hnojena.
ěićte se radami knihy ohlednČ pitné vody. Pijte jen destilovanou vodu.
Politické akce na ochranu životního prostĜedí
Na základČ probuzeného veĜejného mínČní v minulých letech slíbily politické síly a
jejich zastupitelské orgány - od místních až po státní, že budou Ĝešit problémy životního
prostĜedí. Byly vyþlenČny milionové þistky na obsáhlé „studie", vytištČna Ĝada
publikací a proneseno mnoho projevĤ. Avšak dodnes pĜetrvávají neustále se zvČtšující
problémy zneþištČní ovzduší a vážnČ narušené ekologie. Kvalita vzduchu v našich
mČstech se blíží ke stavu krizové situace. Naše prameny pitné vody, naše Ĝeky, jezera a
moĜská pobĜeží budou pĜi pokraþujícím zneþiãĢování daleko za hranicí bezpeþnosti.
Všude na svČtČ se vČdci shodují v tom, že existuje reálné nebezpeþt sebezáhuby lidstva,
jestliže nepĜestaneme zneužívat dĤležité systémy udržování života. Varují, že
„odpoþttávání" k zaþitku záhuby již zaþalo. Tyto varovné hlasy mnozí poli tikové
jakoby neslyšeli. Existuje ale hlas, kterého si hledí každý politik - je to spoleþný hlas
probudivších se voliþĤ, kteĜt požadují þiny. To je jediný hlas, který je slyšitelný i pĜes
cinkot volebních darĤ velkých zájmových sdružentSUĤmyslu, zemČdČlství,
zpracovatelského prĤmyslu a financí.
Aby bylo dosaženo žádaného výsledku - politické akce na každé úrovni, musí být hlasy
voliþĤ silné a sjednocené.
&RPĤåe udČlat jednotlivec?
-HMHGQRSRþttáte-li do deseti nebo do milionu, vždy musíte zaþtt od jedniþky. To platí i
o poþitku každé politické akce. ZaþnČte sami u sebe, u své rodiny, svých pĜitel a
sousedĤ! Zmobilizujte váš spolek, náboženskou obec i jiné skupiny. Odebírejte místní
noviny a pište do nich pĜtspČvky. Telefonujte do vaší místní rozhlasové a televizní
stanice a pište jejich pĜtslušným vedoucím. Z~þastĖujte se obþanských schĤzí a
pĜednášejte tam svoje názory.
Když jste vyburcovali své bydlištČ nebo svoji obec, rozšiĜte aktivitu dále do okolí - na
celou zemi a celý národ. Pište a telefonujte zemským a státním ~ĜedníkĤm, svým

poslancĤm. Nedbejte na sliby nebo pČkná slova. Žádejte þiny - bućte neústupní tak
dlouho, dokud jich nedosáhnete. Záleží na každém z nás, zda bude tlaþit na politické
vedení, aby bylo naše životní prostĜedí þisté a byla opČt obnovena pĜirozená ekologie.
To jsou úkoly, kterých se musíme ujmout, chceme-li se dožít 21. století.
2EMDVQČme nČkolik omylĤ
Prakticky všichni lidé na svČtČ, kteĜt pĤsobí v oblasti zdraví, se shodují v názorech na
základní faktory zneþiãĢování životního prostĜedí a na ekologii. Máme však ještČ urþité
nejasnosti ohlednČ dalších následkĤ. NapĜtklad v oblasti výživy docházelo k mnohým
kontraverzím mezi stoupenci rĤzných metod výživy, pĜiþemž každý tvrdil, že zastupuje
to nejsprávnČjší uþení. Proto jsem pocítil potĜebu, vČci vysvČtlit. Jako nejstarší
biochemik a specialista na výživu, s vlastní zkušeností v ĜadČ rozdílných teorií výživy,
jsem pĜedal své zkušenosti všem zájemcĤm v nedávno vydané knize „Healthful Eating
Without Confusion" (Jíst zdravČ bez omylĤ).
2EUDĢte se na „Gesellschaft fĤr naturliche Le-benskunde e. V." (Spoleþnost pro pĜtrodní
nauky o životČ), 2863 Worpswede, Heinrich-Vogeler-Weg 8, kde je možné získat další
zdravotnickou literaturu, uspoĜidat seminiĜe o zdravém zpĤsobu života a podat bČåné
rady þlenĤm.
&RMHÄþistá voda"?
3RSĜeþtení knihy jste si jistČ uvČdomili všechna pro a proti, pokud jde o „destilovanou
vodu" ve srovnání s minerální nebo podzemní vodou. NČkteĜtautoĜi a pĜednášející
lektoĜi vyvolali neãĢastným zpĤsobem zmatek kolem destilované vody. Nazvali ji
„mČkkou vodou" - tedy vodou, která byla upravována vodním zmČkþovadlem. To není
správné.
0Čkká voda má vysoký obsah sodíku, vápníku a jiných anorganických látek. Na
základČ této mylné informace - provedlo hned nČkolik zdravotnických þasopisĤ
zavádČjící srovnání, pĜi nichž šlo o pokus zkonstruovat tažení proti destilované vodČ.
Tak napĜ. byla uveĜejnČna srovnání dvou skupin lidí. Jedni mČli jen malé srdeþní a
obČhové problémy a bydleli v odlehlých oblastech se zdroji tvrdé podzemní vody.
PĜitom nebyla vzata v úvahu dĤležitá okolnost, že tito lidé jedli spíše pĜtrodní stravu a
že žili v uvolnČném venkovském prostĜedí. Tato venkovská skupina byla jen na bázi
vody srovnávána s lidmi, kteĜt bydleli v pĜeplnČných velkomČstech. Zde byla k
dispozici jen chemicky upravená voda z vodovodu, která ještČ navíc protékala
domácími zmČkþovacími pĜtstroji (omylem byla tato voda oznaþena za „destilovanou").
9Čtší procento lidí z mČsta trpČlo vysokým krevním tlakem a jinými srdeþními
obČhovými potížemi. Nebyl brán zĜetel na to, že mČstské obyvatelstvo bylo vystaveno
vČtšímu stresu a že muselo konzumovat stravu bez vitálních látek a prĤmyslovČ
zpracované potraviny z regálĤ supermarketĤ. To všechno byly dĤležité faktory,
ovlivĖující srdeþní a obČhová onemocnČní.
Tito samozvaní „badatelé" chybČli patrnČ ve škole, protože se dopouštČli základních
chyb! ýteniĜi si takových skuteþností vČtšinou nevšimnou, a tak mĤåe dojít k
zbyteþnému pomatení. Nenechte se proto zmást takzvanými „experty", kteĜt vás chtČjí
pouþovat o vodČ a zvyklostech v jídle.

Co je destilovaná voda?
9NQL]HMVHP]GĤrazĖoval, že destilovaná voda je jedinou þistou vodou - jedinou vodou,
kterou byste mČli konzumovat. Jak jsem již výše vysvČtlil, není „mČkká voda" totožná s
destilovanou vodou. Také „filtrovaná voda" nebo „ionizovaná voda" nejsou
destilovanou vodou. Existuje pouze jedna metoda, pomocí níž lze vyrobit 100%
destilovanou vodu, a to je destilace párou. PĜi destilaci se odpaĜt jen þistá voda - H2O a
všechny anorganické látky a jiná zneþištČní zĤstávají mimo. Prozkoumali jsme na trhu
dostupné pĜtstroje a vybavení na výrobu destilované vody a máme pĜehled o nových
pĜtstrojích.
.RPHQWiĜe
Podle mého názoru je Šokující pravda o vodČmezníkem v takzvané „literatuĜe o zdraví"
a v oblasti všeobecné interní medicíny vĤbec. Po tČåkém srdeþním infarktu pĜed 13 lety
jsem podstoupil pĜtsnou dietu s destilovanou vodou, organickou stravou, vitamínovou
terapií a tČlesným cviþením. Výsledek pĜedþil všechna moje oþekávání. Ve svých 67
letech se cítím lépe, než když mnČ bylo 47 let. Moje tepny jsou elastiþtČjší, moje klouby
pohyblivČjší, mĤj zrak jasnČjší, moje nervy klidnČjší a moje hlava þistČjší. Moje vlastní
zkušenosti potvrzují Vaše poznatky. Jsem pĜesvČdþen, že destilovaná voda byla nejdĤležitČjším faktorem v mém omlazovacím programu.
Ben H. Martin, Lakewood, Calif.
6UGHþné díky za Vaši pozitivní recenzi mých knih v nedávném vydání Vašeho þasopisu
o zdraví. JeštČjednou Vám k Vaší knize blahopĜeji. Doporuþuji tuto knihu jako
nezbytnou pomĤcku všem svým pacientĤm. V souvislosti s tématem bych chtČl podotknout, že u obyvatel Hunzy hraje dĤležitou roli v jejich obdivuhodné vitalitČ destilovaná
voda. Tito lidé jedí ovoce a zeleninu pĜevážnČ v syrovém stavu. Navíc se všechno
pČstuje na organické pĤdČ. Ovoce a zelenina obsahují 90 % destilované vody samo]ĜejmČ od pĜtrody svým zpĤsobem destilované - jak hezky Ĝtkáte.
.URPČ toho pijí vodu z ledovcĤ, která obsahuje jen malé množství anorganických látek.
Hlavním nápojem je víno, které je také destilovanou vodou. A tak je v odlehlé zemi
HunzĤ celková spotĜeba destilované vody o 90% vČtší než v naší západní civilizaci.
Dr. Allen E. Baník, Keamey, Nebraska
3Ĝeþetl jsem Vaši knihu a pokládám ji za šokující. Mnohokrát dČkuji za vysvČtlení.
Vaše výzkumy by se mČly stát souþistí získávaných vČdomostí na každé lékaĜské škole
a ve všech zdravotních zaĜtzeních.
Dr. Chrís R. Linville, New Brunswick N. Y.
V minulých letech jsem se vČdecky zabývala korna-tČním tepen a s ním spojenými
problémy stárnutí. Vaše kniha je nejlepší a nejrozumnČjší, jakou jsem z této oblasti kdy
þetla.
Betty Watts, Pasadena, Calif.
Poté, co jsem pĜeþetl Vaši knihu, konzumuji již 5 mČsícĤ pouze destilovanou vodu.

TrpČl jsem bolestmi v kotnících a usazeninami vápníku v levém rameni. To všechno
zmizelo, také se podstatnČ zlepšilo moje trávení.
C. A. McFeaters, Haineville, Penn.
'RWD]\DRGSRYČdi
' GRWD]2 RGSRYČć)
'0Ĥåe destilovaná voda prospČt mé pokožce na obliþeji?
O.: Hladké, pevné a ziĜtcí pleti mĤåete dosáhnout dvČma rĤznými zpĤsoby - pitím
destilované vody pro vnitĜní oþistu a jejím použitím pĜi vnČjším þištČní pleti. Tvrdá
voda uzavírá póry a má sklon k jejich ucpávání. K dĤkladnému, zdravému vyþištČní
pleti byste mČl používat destilovanou vodu a pravé mýdlo (z Vašeho obchodu s
biologickými potravinami). Destilovaná voda se výbornČ hodí též k mytí vlasĤ.
D.: Mám problémy s nadváhou. PomĤåe mi pití destilované vody snížit moji váhu?
O.: Nejprve musíte ze svého jídelntþku zcela vyškrtnout sĤl. Hlavní dĤvod nadváhy
spoþtvá v zadržování vody v tkáních. Hromadí se tam proto, neboĢ sĤl nemĤåe být
lidským tČlem zpracována a udržuje se v nČm v rozpuštČném stavu ve vodČ. Tvrdá voda
tento stav zhoršuje, protože v ní obsažené nezpracované anorganické látky ochromují
vyluþovací soustavu. ýistá, destilovaná voda umožní Vašemu tČlu, aby lépe fungovalo,
vþetnČ lepšího vyluþování nahromadČných škodlivých anorganických substancí.
Destilovanou vodu snáší velice dobĜe zvláštČ játra a ledviny. Oba orgány jsou nejvíce
namáhány kuchyĖskou solí a tvrdou vodou.
D.: Je destilovaná voda vhodná pro kojence?
O.: Je nejen vhodná, ale je i doporuþována lékaĜi. Destilovaná voda by se nemČla užívat
jen vnitĜnČ, ale také zevnČ. Tak napĜ. vyrážka a jiné kožní problémy mohou být
vyvolány zbytky z tvrdé vody v plenkách u kojencĤ nebo dokonce v þerstvČ vypraném
prádle.
D.: Jaký je Váš názor na lpþbu artritidy pomocí medu a octa podle dr. Jarvise?
O.: Je to výborná lpþebná metoda - jen by se mČla ještČ používat s destilovanou vodou.
Ze 1/4 šálku jableþného octa a asi 4 l destilované vody, oslazené medem, získáme
nápoj, po kterém jsou i „bohové fit". PomĤåe Vám, abyste se cítili božsky. Ale
nezapomínejte, že trvalo léta, než se Vaše artritida vytvoĜila. Neþekejte zázraky pĜes
noc! Bućte trpČliví jako matka PĜtroda a spolupracujte s ní.
D.: Mohou domácí zvtĜata a lesní zvČĜ rozlišovat vodu?
O.: Ano! Když postavíte 9 rĤzných druhĤ vody napĜtklad pĜed kozu, zvolí si
destilovanou vodu.
1DSOĖte destilovanou vodou Vaše ptaþt „koupalištČ" a stejní ptáci se k Vám budou
každým rokem vracet. Nejeden závodní kĤĖ prohrál, protože trenér nenapájel své
plnokrevníky destilovanou vodou.
'3Ĥsobí tvrdá voda na každého þlovČk stejnČ?

21H$þkoliv jsou všechny lidské organismy v podstatČ stejné, pĜece jen neexistují
dva zcela identiþtí lidé. Usazeniny anorganických látek z tvrdé vody mají sklon k
vyhledávání nejslabších míst a vytviĜení nejrĤznČjších symptomĤ - aĢ je to zácpa uvnitĜ
stĜev, kameny v ledvinách, arterioskleróza tepen, artritida kloubĤ atd. Pokud jsou
poškozeny funkce nČjaké þisti tČla, je tím zasažena a poškozena celá soustava. RĤzné
symptomy jsou dĤkazem velkého poškození. Vaší nejlepší ochranou proti všem
„symptomĤm stiĜt" je pití destilované vody.
D.: Pijí sportovci destilovanou vodu?
2&K\WĜt ano. Connie Mack, známý manažer fotbalového klubu „Yankee" v New
Yorku, bČhem svého tĜicetiletého pĤsobení nedovolil svým hriþĤm vypít ani kapku
tvrdé vody. Connie Mack sám tuto zásadu dodržoval a dožil se v plném zdraví vČku 90
let.
D.: Nedávno jsme instalovali domácí zmČkþovaþvody. Jak toto zaĜtzeiií ovlivĖuje
vodu, aby byla vhodná k pití?
O.: Nepijte tuto vodu!
=PČkþovaþ vody neodstraĖuje anorganické látky, ale udržuje je v ionizovaném stavu.
VytviĜtsice více mýdlové pČny, ale zanechává stejné usazeniny minerálních látek jak
ve vodovodním potrubí v domácnosti, tak v cévách lidské obČhové soustavy!
Voda - SRKOHGQDVRXþasnou situaci
Destilovaná voda je nejlepší a nejþistší vodou, jaká je narvČte k dispozici. Hodí se
výbornČ k detoxikaci, k postním programĤm (viz též moje kniha „Zázrak pĤstu") a k
þištČní bunČk, orgánĤ a tČlních tekutin, neboĢ pomáhá vyplavovat Ĝadu škodlivých
substancí.
Voda z chemicky ošetĜovaných veĜejných vodních zdrojĤ a dokonce z mnoha studní a
pramenĤ je vČtšinou upravována chemickými látkami a stopovými prvky.
Podle druhu vodovodního potrubí, kterým voda protéká, je voda v našich domovech,
~Ĝadech, školách, nemocnicích atd. plná zinku (ze zastaralých galvanizovaných potrubí)
nebo mČdi a kadmia (z mČdČného potrubí). Tyto stopové prvky jsou ve velkém
množství uvolĖovány chemickou reakcí vody na kovy potrubí.
ýistá voda - pĜedpoklad zdraví
$QRþistá voda je mimoĜidnČ dĤležitá pro zdraví. Buć je to voda z pĜtrodních ãĢiv ze
zeleniny a ovoce nebo voda nejvyšší þistoty, získaná destilací.
Vaše tČlo pro vás nepĜetržitČ pracuje... tím, že odbourává staré kostní a tkiĖové buĖky a
nahrazuje je novými. Když se tČlo zbaví starých minerálních látek a dalších produktĤ z
odbouraných bunČk, pak mu musí být znovu dodány základní prvky pro výstavbu
nových bunČk. VČdci pĜicházejí teprve dnes na to, že rĤzné zubní problémy, rĤzné
druhy artritidy a také nČkolik druhĤ kornatČní tepen souvisí s poruchami množství
vápníku, fosforu a hoĜþtku v tČle. Nemoci mohou být zpĤsobeny rovnČå nerovnomČrným pomČrem rĤzných minerálních látek navzájem.
Každé zdravé tČlo potĜebuje v sobČ mít správný pomČr všech prvkĤ z potravy. Pro
þlovČka je stejnČtak špatné, když má málo jednoho nebo hodnČdruhého prvku. TČlo

potĜebuje pĜimČĜený podíl fosforu a hoĜþtku, aby mohl být udržen v rozpuštČném stavu
vápník, kterého je potĜeba pĜi výstavbČ nových kostních a zubních bunČk. Ve stravČ
nesmí být pĜtliš mnoho nebo naopak pĜtliš málo vápníku, neboĢ pak by byly staré kostní
buĖky odbourány, ale nové by se nemohly ještČ vytvoĜit. KromČ toho již víme, že diety,
které jsou pro þlovČka nevyvážené a nepĜimČĜené, mohou tČlo ochudit o vápník, hoĜþtk,
draslík a jiné hlavní i vedlejší látky.
Obsahuje-li naše výživa vysoký podíl masa, ryb, vajec, obilovin, oĜechĤ nebo semínek,
mĤåe dojít k nevyváženému, nadmČrnému zásobení tČla fosforem. Tento stav zpĤsobuje
uvolĖování vápníku a hoĜþtku z kostí a tČlních tkání a jejich vyluþování moþt. Výživa s
vysokým podílem tukĤ vede ke zvýšenému pĜtjmu fosforu stĜevy oproti pĜtjmu vápníku
nebo jiných základních minerálních látek. PĜtliš tuþná strava, jakož i strava, obsahující
hodnČ fosforu, mĤåe zpĤsobit ztráty vápníku, hoĜþtku a jiných základních organických
látek.
Výživa, ve které pĜevažuje ovoce a ovocné ãĢivy, mĤåe vést k pĜedávkování tČla
vápníkem, takže jsou moþt z tČla tentokrát vyluþovány vápník a hoĜþtk. Naproti tomu
nedostatek vápníku a hoĜþtku mĤåe zpĤsobit napĜtklad nejrĤznČjší problémy v tČle, jako
jsou kazivost zubĤ, osteoporóza (Ĝtdnutí kostí, mČknutí kostí), svalové kĜeþe,
hyperaktivita, svalový tĜes, poruchy spaní a citlivý, podráždČný mČchýr, který mĤåe mít
za následek þasté pomoþování. RovnČå nedostatek jiných organických látek nebo jejich
nerovnováha mohou vyvolat Ĝadu dalších problémĤ. Proto je dĤležitá vnitĜní oþista tČla
a detoxikace, kterých dosáhneme pĤstem a pitím destilované vody nebo alespoĖ þisté
vody, obsahující málo anorganických látek, nebo ještČ lépe pitím ãĢiv z þerstvé,
organicky vypČstované zeleniny a ovoce. SouþasnČ je dĤležité, aby bylo tČlo
zásobováno novými organickými látkami.
7RKRPĤåeme dosáhnout jen pestrou výživou, která se skládá ze zdravé zeleniny, vþetnČ
moĜských Ĝas pro dospČlé a ze zdravého mateĜského mléka pro dČti. DČti a dospČlí, kteĜt
nejsou alergiþtí na mlpþné výrobky, mohou pít také nezávadné kozí a kravské mléko.
Nedoporuþujeme však pít pasterizované a homogenizované mléko. Vysoce pasterizované mléko nemá žádnou výživnou hodnotu. Navzdory všem možnostem výživy
v našich takzvaných civilizovaných kulturách mají dospČlí i dČti nebo jiných základních
minerálních látek. PĜtliš tuþná strava, jakož i strava, obsahující hodnČ fosforu, mĤåe
zpĤsobit ztráty vápníku, hoĜþtku a jiných základních organických látek.
Výživa, ve které pĜevažuje ovoce a ovocné ãĢivy, mĤåe vést k pĜedávkování tČla
vápníkem, takže jsou moþt z tČla tentokrát vyluþovány vápník a hoĜþtk. Naproti tomu
nedostatek vápníku a hoĜþtku mĤåe zpĤsobit napĜtklad nejrĤznČjší problémy v tČle, jako
jsou kazivost zubĤ, osteoporóza (Ĝtdnutí kostí, mČknutí kostí), svalové kĜeþe,
hyperaktivita, svalový tĜes, poruchy spaní a citlivý, podráždČný mČchýr, který mĤåe mít
za následek þasté pomoþování. RovnČå nedostatek jiných organických látek nebo jejich
nerovnováha mohou vyvolat Ĝadu dalších problémĤ. Proto je dĤležitá vnitĜní oþista tČla
a de-toxikace, kterých dosáhneme pĤstem a pitím destilované vody nebo alespoĖ þisté
vody, obsahující málo anorganických látek, nebo ještČ lépe pitím ãĢiv z þerstvé,
organicky vypČstované zeleniny a ovoce. SouþasnČ je dĤležité, aby bylo tČlo
zásobováno novými organickými látkami.
7RKRPĤåeme dosáhnout jen pestrou výživou, která se skládá ze zdravé zeleniny, vþetnČ
moĜských Ĝas pro dospČlé a ze zdravého mateĜského mléka pro dČti. DČti a dospČlí, kteĜt

nejsou alergiþtí na mlpþné výrobky, mohou pít také nezávadné kozí a kravské mléko.
Nedoporuþujeme však pít pasterizované a homogenizované mléko. Vysoce pasterizované mléko nemá žádnou výživnou hodnotu. Navzdory všem možnostem výživy
v našich takzvaných civilizovaných kulturách mají dospČlí i dČti nebo jiných základních
minerálních látek. PĜtliš tuþná strava, jakož i strava, obsahující hodnČ fosforu, mĤåe
zpĤsobit ztráty vápníku, hoĜþtku a jiných základních organických látek.
Výživa, ve které pĜevažuje ovoce a ovocné ãĢivy, mĤåe vést k pĜedávkování tČla
vápníkem, takže jsou moþt z tČla tentokrát vyluþovány vápník a hoĜþtk. Naproti tomu
nedostatek vápníku a hoĜþtku mĤåe zpĤsobit napĜtklad nejrĤznČjší problémy v tČle, jako
jsou kazivost zubĤ, osteoporóza (Ĝtdnutí kostí, mČknutí kostí), svalové kĜeþe,
hyperaktivita, svalový tĜes, poruchy spaní a citlivý, podráždČný mČchýr, který mĤåe mít
za následek þasté pomoþování. RovnČå nedostatek jiných organických látek nebo jejich
nerovnováha mohou vyvolat Ĝadu dalších problémĤ. Proto je dĤležitá vnitĜní oþista tČla
a detoxikace, kterých dosáhneme pĤstem a pitím destilované vody nebo alespoĖ þisté
vody, obsahující málo anorganických látek, nebo ještČ lépe pitím ãĢiv z þerstvé,
organicky vypČstované zeleniny a ovoce. SouþasnČ je dĤležité, aby bylo tČlo
zásobováno novými organickými látkami.
7RKRPĤåeme dosáhnout jen pestrou výživou, která se skládá ze zdravé zeleniny, vþetnČ
moĜských Ĝas pro dospČlé a ze zdravého mateĜského mléka pro dČti. DČti a dospČlí, kteĜt
nejsou alergiþtí na mlpþné výrobky, mohou pít také nezávadné kozí a kravské mléko.
Nedoporuþujeme však pít pasterizované a homogenizované mléko. Vysoce pasterizované mléko nemá žádnou výživnou hodnotu. Navzdory všem možnostem výživy
v našich takzvaných civilizovaných kulturách mají dospČlí i dČti YWČle pĜtliš malou
hladinu minerálních látek. Je to zpĤsobeno konzumací kávy, þaje, nápojĤ, obsahujících
kyselinu uhliþitou, dále dlouholetou špatnou výživou, která zahrnuje pĜtliš cukru a
jiných sladkostí. Dalšími viníky jsou výrobky z bílé hladké mouky a pĜesolené
potraviny. Lidský organismus mĤåe být vyveden z rovnováhy rovnČå Ĝadou dalších
faktorĤ. PatĜt k nim trvalý stres, jedy z ovzduší a z vody, nemoci, zpĤsobené úrazy a
pĜedporodními chybami matky ve výživČ nebo v životním stylu (týká se též otce!).
3LMWHSRX]Hþistou vodu
- 9VRXþasné dobČ je na trhu více než 12OOO.chemikálií. 500 jich
roþnČ pĜibývá. Je jedno,kde žijete, zda ve mČstČ þi na vesnici, mnohé z tČchto
chemikálií se mohou dostat do vaší pitné vody.
- 1LNGRQDVYČtČ neví, jaké následky mohou tyto chemikálie zpĤsobit,
neboĢ tvoĜt tisíce rĤzných kombinací. Je to, jako bychom pĜipravovali barevnou
smČs. Jedna kapka mĤåe zmČnit celou barvu.
- Dosud nám chybí metody, kterými bychom nČkteré z tČchto chemikálií mohli
rozpoznat. Uplyne ještČ Ĝada let, než je nalezneme.
- 7Člo se skládá ze 70% z vody. MČli byste si proto velmi peþlivČ vybírat vodu, kterou
pijete?Mužstvo amerického námoĜnictva pije destilovanou vodu již po
nČkolik generací.
Destilovaná voda neobsahuje žádné chemikálie a minerální látky.
Destilací se odstraní (pokud je to možné) všechny chemikálie a neþistoty z vody.
Pokud se destilací voda nevyþistí,

neexistuje v souþasné dobČ jiná metoda, která by to dokázala.
7Člo potĜebuje vitální, organické látky, které ale nemusí pĜijímat jen z vody.
Neexistuje jediný labilním dodavatelem vitálních látek, neboĢ je v rĤzných krajinách
rĤzná. NejspolehlivČjším zásobovatelem organickými látkami je naše potrava, ne voda.
Destilovaná voda se používá k nitrožilní výživČ, inhalaþní terapii, receptĤm a
pĜedpisĤm pro kojence. NeĜtká nám zdravý lidský rozum, že je destilovaná voda vhodná
pro každého?
Tisíce destilaþních pĜtstrojĤ se prodaly ve Spojených státech amerických a mnoha
dalších zemích jednotlivým zájemcĤm, rodinám, zubaĜĤm,nemocnicím, zdravotnickým
zaĜtzením a vládním ~ĜadĤm. Tito informovaní a inteligentní spotĜebitelé chrání své
zdraví tím,že pijí destilovanou vodu.
- Pomyslíme-li na všechny chemikálie, zneþiãĢující a zamoĜující látky
v naší vodČ, je logické, že by se pitná voda mČla þistit pomocí pĜtrodní
metody -destilací.
Celkové zdraví pro celého þlovČka
V nejširším slova smyslu je „celkové zdraví pro celého þlovČka" kombinací tČlesných,
duševních, citových, sociálních a duchovních souþistí. Schopnost jednotlivce efektnČ se
~þastnit dČní ve svém okolí závisí na tom, jak hladce do sebe zapadají jednotlivé
souþisti, aby vytvoĜily celek. Ze všech kvalit, které se podílejí na vytviĜení dokonalé
osobnosti, je nejvíce potĜebné dobĜe vyvinuté, v každém ohledu zdravé tČlo.
ýlovČk mĤåe být jen tehdy tČlesnČ zcela fit, pokud se projevuje jako zdatná osobnost a
bez jakýchkoliv bolestí a zdravotních obtíží. Znamená to, že má bezbolestné, neúnavné
a mladistvČ svČåt tČlo. MČl by mít dostatek svalové síly a vytrvalosti, aby mČl vždy
správné držení tČla.
Dále by mČl þlovČk splĖovat tato kritéria:
• úspČãnČ plnit povinnosti, plynoucí z potĜeb okolí;
• umČt zvládnout naléhavé situace;
• mít dostatek energie, aby si po denní práci umČl RGSRþinout a plnit sociální
povinnosti;
• dostát požadavkĤm okolí bezvadným fungováním svých vjemových orgánĤ;
• být schopen se rychle regenerovat z únavy, napČtí, stresu a zátČåe bez pomoci
stimulaþních prostĜedkĤ;
• tČãit se ze zdravého, pĜirozeného noþního spánku a ráno se pak cítit
þerstvý, svČåt a fit pro nastávající práci.
Udržovat tČlo v dobré kondici a výkonnosti není úkolem pro þlovČka neinformovaného
nebo nedbalého. Musíme mít pro tČlo porozumČní, dbát na zdravé návyky, na správnou
výživu a disciplinovaný život. Výsledkem takového zpĤsobu života je dobrý tČlesný a
duševní stav, ziĜtcí zdraví, mladistvá svČåest, spokojenost, radost ze života a vysoká
výkonnost.
Paul C. Bragg a Patricia Braggová

LékaĜ budoucnosti již nebude pĜedepisovat léky, ale bude své pacienty uþit, jak peþovat
o lidské tČlo, pĜesvČdþovat je o správné výživČ a upozorĖovat je na pĜtþiny nemocí a
možnosti prevence.
Thomas A. Edison
Desatero pro zdraví
• Respektuj své tČlo jako nejvyšší dar tvého života.
• Vyhýbej se všem nepĜtrodním potravinám, které již neobsahují vitální
látky, jakož i všem povzbuzujícím nápojĤm.
• Zásobuj své tČlo jen pĜtrodními, nezpracovanými, živými potravinami.
• Prodlužuj ve zdraví svĤj život, abys mohl láskyplnČ pomáhat a nabízet
své služby ostatním.
• Regeneruj své tČlo vyváženou aktivitou a odpoþinkem.
• ProþiãĢuj své buĖky, svoji tkiĖ a krev pobytem na þerstvém vzduchu
a slunci.
• Nekonzumuj potravu, pokud nejsi tČlesnČ nebo duševnČ v poĜidku.
• UtviĜej svoje myšlenky, slova a pocity jasnČ, klidnČ a pozitivnČ.
• Obohacuj si svoje znalosti o pĜtrodních zákonech, žij podle nich
a vychutnávej plody své životní práce.
• Već sám sebe a své bližní kupĜedu tím, že budeš dodržovat všechny
pĜtrodní zákony.
Tvoje vrozené právo je zdraví - peþuj o nČ!
1DMGČte si þas na YČci
1DMGČte si þas na práci - je to cesta k úspČchu.
1DMGČte si þas k pĜemýšlení - je to zdroj síly.
1DMGČte si þas na hraní - je to tajemství mládí.
1DMGČte si þas na þtení - je to základní kámen k vČdČní.
1DMGČte si þas k bohoslužbČ - je to cesta k úctČ, která vám smyje prach zemČ z oþt.
1DMGČte si þas, abyste pomohli pĜitelĤm a mohli se z toho radovat - je to zdroj štČstí.
1DMGČte si þas na lásku - je to svátost života.
1DMGČte si þas ke snČní - povznese to duši ke hvČzdám.
1DMGČte si þas smát se - je to zpČv, který pomáhá vypoĜidat se s bĜemeny života.
10. 1DMGČte si þas pro krásu - je všude v pĜtrodČ.
11. 1DMGČte si þas pro zdraví - je skuteþným blahobytem a bohatstvím života.
12. 1DMGČte si þas na plánování - je to tajemství, jak získat þas pro pĜedcházejících
jedenáct vČcí.

K zamyšlení
1HMYČtší hĜtch - strach
• NejvČtší den - dnešek
• Nejlepší mČsto - kde máte úspČch
• Nejlepší práce - co dČláte rádi
• Nejlepší hra - práce
1HMYČtší poklesek - egoismus
1HMYČtší chyba - vzdát se
• Nejdražší nectnost - nenávist
• NejvČtší kazimír - ten, kdo pĜtliš mluví
1HMVPČãnČjší povahový rys - nepravá hrdost
1HMQHEH]SHþnČjší þlovČk - lhiĜ
• NejvČtší potĜeba - zdravý lidský rozum
1HMYČtší myšlenka - BĤh
• NejvČtší blahobyt - zdraví
• NejvČtší dárek, který mĤåeme dostávat nebo dávat - láska
• NejvČtší zápas, který je tĜeba vyhrát- dlouhý a vitální život
• Nejlepší kamarád a pĜttel þlovČka - dobré knihy
• Vaši nepĜitelé - závist, chtivost, nedbalost, sebelítost
• NejvČtší dobrodružství života - tČlesný, duševní a duchovní vzrĤst
• NejprotivnČjší - vychloubaþ
• NejodpornČjší - brutální þlovČk
• NejvČtší troufalost - arogance
• NejvČtší kámen úrazu lidstva - nevČdomost
1HMYČtší síto - dĜtve, než nČco Ĝeknete, zeptejte se sami sebe: Je to
laskavé? Je to pravda? Je to nutné?
• NejchytĜejší þlovČk - ten, který dČlá vždy jen to, o þem je pĜesvČdþen,
že je správné.
6WDĖte se chytrým þlovČkem!
Poselství autorĤ
Tato kniha byla napsána pro vás. MĤåe být vaší jízdenkou na cestČ ke zdravému životu.
My, povoláním vČdeþtí odborníci v oblasti výživy, pĜispíváme ke spoleþnému cíli - k
dosažení vysoké zdravotní úrovnČ pro všechny a prodloužení délky vašeho života.
Ukazujeme cestu - cestu pĜtrody, která je jedinou skuteþnou alternativou, jak si
vybudovat tČlo bez degenerujících nemocí a pĜedþasného stárnutí. Kniha vás pouþt, jak
máte s pĜtrodou spolupracovat a nestavČt se k ní zády.
Mnozí z vás chválí ãtĜení poselství o pĜtrodní stravČ a metodách, které vedou k
dlouhodobému zdraví a mladistvé svČåesti v každém vČku. Kniha ftyla napsána za
~þelem urychleného rozãtĜení tČchto mimoĜidnČ dĤležitých informací.
Reprodukované výklady v knize jsou citacemi vČdeckých poznatkĤ, známých
fyziologických faktĤ, pĜtrodních lpþebných metod a odkazĤ na staré spisy, které jsme
nalezli.

3DXO&%UDJJSUDNWLNRYDOPHWRG\SĜirozeného zpĤsobu života pĜes 60 let. PĜitom
dosáhl blahodárných výsledkĤ, o kterých je pĜesvČdþen, že jsou významné a cenné pro
všechny. Jeho dcera Patricia Braggová s ním spolupracuje v oblasti zdraví. Oba však
neruþt za metody, uvádČné v knize, a nepĜejímají žádné závazky, pokud jde o vyjádĜené
názory.
V knize nejsou uvádČny lpþebné metody nemocí. Nejsou zde doporuþovány ani
potraviny nebo diety k ošetĜování nebo lpþení urþitých nemocí. Úmyslem ani není, aby
kniha sloužila jako literatura pro nČjaký potraviniĜský výrobek nebo pro nČj našla
použití. Paul C. Bragg a Patricia Braggová pĤsobí jen jako veĜejní zdravotniþtí poradci,
odborníci na úseku výživy a uþitelé.
1ČkteĜt lidé, kteĜt jsou považováni za odborníky, nemusí možná souhlasit s tím þi oním
výkladem v knize nebo s rĤznými doporuþeními ohlednČ výživy. NicménČ jsou výklady
Paula C. Bragga a jeho dcery Patricie pokládány za fakta, která se zakládají na
dlouholetých zkušenostech v oblasti lidského zdraví.
O autorech
Dr. Paul C. Bragg
LékaĜ, zdravotní terapeut, prĤkopník pĜtrodní výživy a ppþe o zdraví, známá autorita v
oblasti tČlesné kondice.
Poradce na úseku výživy a tČlesné kondice pĜedních hvČzd filmového plátna, divadla,
televize a sportu. Zakladatel prvních prodejen s biologickými potravinami - tyto
obchody existují nyní již všude ve svČtČ. Dr. Paul Bragg byl témČĜ celé jedno století
sám živým dĤkazem toho, že jeho „metoda zdravého, pĜirozeného stylu života" dokáže
zázraky!
Paul C. Bragg byl sám nejlepší vizitkou správnosti svého uþení. Jako prapradČdeþek
mohl ještČ bČhat a plavat na kilometrové vzdálenosti, aktivnČ se ~þastnit tenisových
turnajĤ a bČåeckých závodĤ, zabývat se horolezectvím, trénovat vzpírání s þinkami. PĜi
procházkách, bČhu a jiných sportech byl schopen pĜedstihnout lidi, kteĜt byli o dvČ
tĜetiny jeho vČku mladší.
Jako mladý muž, který byl v mládí postižen tuberkulózou, vyvinul vlastní program
výživy, dechových a pohybových cviþení a opČt dosáhl ziĜtcího zdraví.
%UDJJ]Ĝizoval fitness centra a vydával zdravotnické þasopisy. Organizoval pČstování
zdravého, na organické pĤdČ vyrostlého ovoce, salátĤ a zeleniny. OtevĜel první prodejnu
s pĜtrodními potravinami v Los Angeles v Kalifornii.
Dnes se nachází v Americe tisíce obchodĤ s biologickými potravinami a supermarketĤ
se zdravou výživou. Tento vzrĤstající trend rychle nabyl svČtových rozmČrĤ.
'U%UDJJ]PČnil život milionĤ lidí na celém svČtČ svými knihami, pĜednáškami,
seminiĜi, kazetami a relacemi v rádiu a televizi.
Dr. Patricia Braggová
Odbornice v oblasti výživy, krásy a zdraví. PoradkynČ pĜedních osobností,
hollywoodských KYČzd, zpČvákĤ a zpČvaþek, taneþníkĤ a taneþnic, i sportovcĤ.
Jako dcera známého odborníka v oblasti zdraví dr. Paula C. Bragga dosáhla Patricia
Braggová mezinárodního uznání. Po celých USA osobnČ Ĝtdí zdravotní a kondiþní kurzy

pro ženy a muže, mládež a náboženské skupiny. KromČ toho poĜidá pĜednáškové
pobyty «ve všech anglicky mluvících zemích. Patricia Braggová a její otec jsou autory a
spoluautory Braggovy zdravotnické knihovny (Bragg Health Library). Sama Patricie je
živým a svČtlým pĜtkladem uþení, které propaguje se svým otcem.
=PDWþiny strany pochází Patricia Braggová po pČt generací z Kalifornie a od dČtství
vyrĤstala v kontaktu s uþením o pĜirozeném zdraví. Ve škole nejen vynikala ve sportu,
ale získala také významná ocenČní za své studie a odborné konzultace. Je výjimeþnČ
nadaná v hudbČ a tanci, dobrá tenistka, plavkynČa horolezkynČ. Po ukonþení studia na
kalifornské univerzitČ získala titul doktor filozofie v oblasti zdravovČdy.
Patricia Braggová je oblíbená a nadaná uþitelka zdravého zpĤsobu života.
Život nemĤåe být zachován, pokud se þlovČk života sám neujme. Nejlepší je, když si
sestavíme svĤj denní jídelntþek z 60-70 % ze syrových salátĤ a zeleniny a k tomu
pĜidáme dostatek þerstvého, ãĢavnatého ovoce.

