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4. 

Co se děje 
v organizmu 
člověka při 
hladovění 

Hladovění je magickým klíčem k obnově vlastního zdraví a k je-
ho zdokonalení. 

V dávné minulosti se medicína neoddělovala od os-
tatních sfér poznávací činnosti člověka a po právu byla 
považována za první stupeň moudrosti. Nejstarší zprávy  
o hladovění pocházejí proto od takových známých svatých, 
jako byl například Buddha, Ježíš Kristus, nebo mudrců, 
jako byl Pythagoras, Sokrates, Platon a dalších. 

V průběhu tisíciletí se nashromáždil unikátní praktický 
materiál, který vyjadřuje různorodé efekty, vznikající v or-
ganizmu člověka během hladovění. Tyto efekty je možné 
shrnout do dvou kategorií – efekty, působící na životní pole 
člověka, a na jeho fyzické tělo. Metodiky a výsledky přeměny 
polní podstaty člověka pomocí hladovění byly zapomenuty 
a vytlačeny názornějšími výsledky, které ovlivňovaly spíše 
fyzické tělo. 
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4. 1. Procesy, probíhající v životním poli  
      člověka 

Hladovění je speciálním odvětvím nové vědy o člověku. Vaším 
proviněním jsou škodlivé zvyky, vaší odměnou je zdravý 
způsob života. 

Hladovění ovlivňuje polní formu života člověka dvo-
jím způsobem: trénuje životní sílu organizmu potřebnou 
k regeneraci a zbavuje vědomí různých škodlivých návyků, 
které potlačují životní sílu, a v neposlední řadě zlepšuje cha-
rakterové rysy. Právě tyto dvě stránky využívali starodávní 
mudrcové k dosažení jasné mysli a svátosti. 

4. 1. 1. Hladovění a životní síla 
         organizmu

Začneme vysvětlením, co rozumíme životní silou orga-
nizmu? Je to informační a energetická hladina lidské bytosti, 
která řídí vývoj lidského organizmu od oplodnění vajíčka až 
do období pohlavně zralého člověka. Během dalšího života 
člověka udržuje tato hladina jeho organizmus ve stabilním 
stavu. 

Pro lepší vysvětlení, co je to životní síla organizmu, 
uvádím následující informace: člověka má fyzické tělo, 
v němž probíhají fyziologické procesy; za fyzickým tělem 
a procesy, které v něm probíhají, se nachází životní pole 
různých energií; energetická pole tvoří kvantovou hladinu 
lidské bytosti; kvantová hladina člověka je tvořena a udr- 
žována ještě hlubší, informační a energetickou hladinou, 
kterou jsem pojmenoval životní sila nebo životní energie. 
Termín z ájurvédy prakriti, což znamená pravá podstata 
člověka, se skládá z životní síly a kvantové hladiny lidské 
bytosti, která tuto bytost vytvořila. Všechny další složky 
lidského organizmu, to znamená energetická pole, fyzio-
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logické procesy, tkáně organizmu a hmotnost těla dospělého 
člověka se v procesu života mohou měnit. Prakriti (životní 
síla a kvantové tělo člověka) se však nemění. 

Mnozí vědci a lékaři zdůrazňují během hladovění 
životní sílu organizmu a její úlohu. Uvedu několik jejich 
zkušeností, aby si čtenáři mohli udělat lepší představu  
o tomto závažném fenoménu. 

Paul Bragg, známý americký dietolog, konstatuje, že 
životní energie, která se dříve zužitkovala na trávení po-
travy, se během hladovění spotřebovává na vyloučení 
nečistot z organizmu. Jestliže člověk hladoví, jeho orga-
nizmus provádí díky životní energii takzvanou samoočistu, 
samoléčbu a sám se regeneruje. 

Tisíce činů, které člověk vykoná, vyžadují pouze jed-
no – životní energii! Životní energie je univerzální devi-
zou, přičemž všichni živí tvorové od nepatrného viru až 
k člověku se snaží tuto energii ovládnout. Není možné ji ani 
koupit, ani prodat. Mnoho lidí se domnívá, že životní ener-
gii lze získat účinky nejrůznějších léků nebo jiných látek. To 
je však velmi mylná představa. Životní energie je odměnou 
za způsob života, který se co nejvíce podobá přirozenému 
způsobu života. Hladovění je speciálním klíčem ke kou-
zelné skříňce, v níž matka příroda chrání životní energii. 
Hladovění ovlivňuje každou buňku lidského organizmu  
a nechává ji, aby vyprodukovala co nejvíce životních sil  
a zároveň aby se také sama zregenerovala. 

Nyní se podívejme, jaké faktory utlačují životní sílu or-
ganizmu (jiný název je kundaliní). V našem organizmu se 
tedy nachází:

1. Životní síla, která řídí a podporuje vývoj lidského or-
ganizmu. 
2. Kvantový model lidského organizmu, jenž je před- 
stavuje základní schéma fyzického těla a fyziologických 
funkcí. 
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3. Energetická pole ovlivňující různé fyziologické pro-
cesy. Jedná se například o erekci mužského pohlavního 
orgánu. Energetické pole intenzivně pumpuje během 
tohoto fyziologickém procesu krev, která vyvolává e- 
rekci. 
4. Tkáně lidského organizmu, jež mají různou struk-
turu. 
7. Rozum člověka, založený na orgánech smyslů  
a paměti. Lidský rozum je specifickým orgánem, s jehož
pomocí člověk komunikuje s okolním prostředím. 
Jestliže budeme posuzovat lidský organizmus v souladu 

s výše uvedeným podle stupně důležitosti, pak nejdůležitější 
je životní síla a rozum (jejich lokalizace je v srdci a mozku). 
Tkáně organizmu je možné považovat za vázanou životní sílu, 
která se v případě nutnosti může rozkládat a být organizmu 
k dispozici k dalším potřebám. Jinými slovy, v lidském orga-
nizmu se nachází zdroj životní síly (mozek a srdce) a depo 
životní síly (ostatní tkáně organizmu). 

Nyní se na základě uvedených informací podíváme 
na proces zpracování potravy. Z fyziologie víme, že 
k rozmělnění potravy dochází v dutině ústní, v žaludečním 
a střevním traktu se štěpí na jednotlivé složky, vstřebává se 
krví a postupuje do jater. 

Nezamýšleli jste se někdy nad tím, proč krev ze žaludečního 
a střevního traktu musí projít nejdříve játry a teprve potom  
se dostává do celého organizmu? Proč se jednotlivé složky po-
travy, které se vstřebají do krve, nerozptýlí hned do celého or-
ganizmu? Je tomu proto, že tyto látky jsou pro organizmus cizí 
a vyvolávají okamžitou alergickou reakci. V játrech dochází 
k jejich novému zpracování, to znamená, že z cizích látek  
se přeměňují na látky, které jsou organizmu vlastní. Organiz-
mus může pouze v této podobě kvalitně využít výživné látky. 
Je úplně samozřejmé, že k takovémuto zužitkování je nezbytná 
energie organizmu. 
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Sousto potravy nepředstavuje jen látky, z nichž se sklá- 
dá, ale jsou to také informační a energetická pole, která 
tvoří jeho základ. Vložení vedlejších informací a ener-
gií společně s potravou do informačního a energetického 
pole člověka způsobí jeho oslabení. Organizmus musí 
spotřebovat část své energie k přeměně cizí energie na ener-
gii vlastní, to znamená, že se jedná o podobný proces, jenž 
probíhá v játrech s výživnými látkami. K potlačení energe- 
tických polí dochází v ústní dutině a v žaludku. Mechaniz-
mus potlačení jsem označil výrazem informační a energe- 
tická homeostáze. 

S přibývajícím věkem člověka dochází k odumírání 
vlastních buněk organizmu a produkty životní činnosti 
buněk a cizí látky se stále více hromadí v těle. Každá lát-
ka má přitom svoji kvantovou hladinu. V kvantovém těle 
člověka se postupně objevují a hromadí cizorodé kvanty 
odumřelých buněk, metabolitů a cizorodých látek (zavedení 
různých protéz a úpravy postavy například pomocí silikonu 
narušují na této úrovni zdraví lidského organizmu). Kvan-
tové pole člověka ztrácí svoji stejnorodost, jsou rozmazaná 
a oslabená. To nakonec vede k tomu, že struktura a funkce 
orgánů není v pořádku a dochází k narušení. Zevně se tyto 
změny projeví jako předčasné stárnutí. 

Pokud člověk začne hladovět, životní síla není tolik 
zatěžována. Nespotřebovává ji proces informační a ener-
getické homeostáze a její zbytek vymete z kvantového pole 
člověka všechny zbytečné a cizorodé látky. Nečistoty se 
začínají vylučovat z míst, kde se usazovaly, a dostávají 
se do krevního řečiště. S proudící krví se pak dostávají  
do vylučovacích orgánů a vylučují se z těla ven. 

Životní síla začne při vylučování nečistot regenerovat 
kvantové tělo lidského organizmu. To vede k regeneraci 
struktury nitrobuněčných prvků, ke zvýšení aktivity enzymů, 
k obnově genetického aparátu buněk a buněčných mem-
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brán. Obnovení kvantového těla vede k posílení a harmoni-
zaci polí, což se následně odrazí na aktivitě fyziologických 
funkcí organizmu (zlepšuje se činnost smyslových orgánů, 
ztrácí se sexuální ochablost a dochází ke zlepšení jiných 
činností a projevů). 

Množství životní energie v organizmu člověka se během 
hladovění zvyšuje dvojím způsobem: ze zdroje, v němž se 
energie produkuje, a z depa, to znamená tkání organizmu. 
Tkáně organizmu se podle délky hladovění pomalu roz-
kládají, životní energie přechází z vázaného stavu do ak-
tivní podoby a využívá se k podpoře životních procesů. 
Důsledkem tohoto procesu, probíhajícího v lidském or-
ganizmu, je nevyváženost mezi stávající zásobní životní 
energií v tkáních organizmu a energií, která je k dispozici 
v kvantovém těle. Podobná nevyváženost se objevuje  
u vyvíjejícího se organizmu. Kvantové tělo dítěte předbíhá 
ve svém vývoji růst fyzického těla. To vede k tomu, že 
při regeneraci se životní síla produkuje mnohem více 
proto, aby se tkáně organizmu obnovovaly podle schéma-
tu kvantového těla rychleji. To znamená, že během takz-
vané regenerační výživy probíhají v organizmu dospělého 
člověka procesy, které jsou vlastní vyvíjejícímu se dítěti. 
Tím se více zásobní životní energie (tkání organizmu) 
přeměňuje na aktivní energii (což bylo narušeno v průběhu 
hladovění), a v tom vlastně spočívá efekt omlazení a růstu 
organizmu. Je potřeba si však uvědomit že doba hladovění 
nesmí překročit fyziologické hranice. Rozumné opakování 
správného hladovění umožňuje trénovat mechanizmus 
produkování životní energie. To vede zároveň k tomu, že 
organizmus člověka zůstává mladý a je odolný vůči různým 
škodlivých faktorům z okolního prostředí. 

Takovýmto způsobem životní síla člověka regeneruje 
organizmus. 
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4. 1. 2. Hladovění a vědomí člověka 

Do pojmu vědomí člověka jsou zahrnuty poznatky  
o okolním prostředí, vlastním organizmu a informace o tom, 
jaká je součinnost organizmu a okolí. 

Ve svých pracích jsem se již zabýval vědomím (životním 
polem) člověka. Zopakujme si stručně základní myšlenky: 
na čem je založeno vědomí člověka, jak vznikají potřeby 
motivace organizmu a co tvoří chování člověka?

1. Na čem je založeno vědomí člověka? Za prvé vědomí 
se tvoří ve smyslových orgánech. Za druhé vědomí je založeno 
na paměti. Za třetí vědomí je v činnosti díky rozumu. 

Dítě po svém narození pouze cítí, vidí, čichá a tak 
bychom mohli pokračovat dále. Postupně se u něho data-
banka, to znamená paměť. Smysly dokazují, že člověk má 
například určitý typ očí, určité zabarvení hlasu a tak dále. Po-
tom začíná poznávat, srovnávat či projevovat jiné vjemy. To 
už je důkaz činnosti rozumu, to znamená srovnávání infor-
mací, vycházejících ze smyslových orgánů v daný okamžik, 
s informacemi, které jsou uloženy v paměti a nakonec  
na základě tohoto procesu provedení určitého rozhod-
nutí. Dítě uvidí například nějakou ženu, jejíž vzhled bude 
srovnávat s obrazy žen, které vidělo dříve. Probíhá proces 
poznávání, to znamená, že v ženě poznává matku. Dalšími 
projevy rozumu je natažení rukou k matce a projev rados-
ti. Jestliže dítě nemá v paměti obrazy postav, vzor hlasu  
a jiné projevy, rozum mu nabízí úplně jiný, a sice opatrnější 
pohled. 

2. Potřeby a motivace lidského organizmu jsou 
zakořeněny životním poli. Životní pole člověka zahrnuje 
kromě duše, vědomí, životní energie a kvantového těla 
také prostor a čas a dále pohybovou, světelnou, tepelnou, 
elektromagnetickou, gravitační energii a také další, o nichž 
nemáme dostatečné množství informací. Vzájemné vztahy 
mezi těmito energiemi jsou u každého člověka individuální. 
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Zevně se to projevuje v různorodosti našich těl postavě, 
zvláštnostech fyziologických procesů a myšlení. 

Vnější podmínky neustále mění vzájemné působení 
těchto energií. Odpovědí na tyto změny je nevědomá moti-
vace člověka, to znamená, že tyto energie se zharmonizují 
pomocí určitého způsobu života, stravování, různých proce-
dur a jiných činností. Potřeba harmonického vztahu těchto 
energií znamená, že člověk má udělat něco k obnovení 
kvalitních vnitřních pocitů. 

3. Chování člověka je vnějším projevem vnitřních 
informačních a energetických procesů, spojených s potřebami 
organizmu a myšlenkovým hledáním, jak tyto potřeby uspo-
kojit. Člověk má například žízeň. K uspokojení této potřeby 
se do činnosti zapojuje myšlení. Okolní prostředí se s po-
mocí smyslových orgánů zaměřuje na objekt vody. Všechny 
informace, vycházející ze smyslových orgánů, se v paměti 
přimykají k pojmu voda. Jakmile určitý smyslový orgán 
zpracovává informace o vodě, myšlení s nimi pracuje podle 
takzvaného katalogu (něco, co je možné pít) a ihned vydává 
jasné rozhodnutí – obstarat si vodu a napít se. Potřeba je us-
pokojena a nakonec zmizí, protože energetika člověka má 
správnou hladinu. 

Z výše uvedených údajů vyplývají následující závěry:
1. Katalogy různých věcí, jevů a jiných stavů, což 
představuje paměť, musí vytvářet speciální informační 
a energetické uzlíky v kvantovém těle člověka. 
2. Rozum či myšlení jako nástroj porovnávaní infor-
mací, vycházející ze smyslových orgánů a nacházející 
se v katalozích paměti, využívá životní energii. 
3. Myšlenkový proces o tom, jak uspokojit různé potřeby 
a rovněž jak provést toto uspokojení, vede ke ztrátě 
životní energie. 
4. Člověk hypertrofuje (potřeby narůstají) některé 
přirozené potřeby organizmu (nasycení potravou, sex, 
luxusní prostředí, intelektuální uspokojení a jiné pro-
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jevy), což vyžaduje velké množství životní energie, které 
jsem pojmenoval jako psychické výlevky a psychické 
bloky. Chování člověka není v konečném důsledku 
přirozené, je jednostranné a narušuje normální průběh 
informačních a energetických procesů v praktickém 
životě. Tento stav postupně zapříčiňuje vznik nemoci. 

Člověk má například rád dobré jídlo. To ho podněcuje 
k přípravě nejrůznější jídel, která však bývají velmi často 
tučná. Jeho život se tak mění na pouhé vydělávání peněz 
k nákupu všelijakých lahůdek. Tím vzniká rozsáhlé pato-
logické informační a energetické ohnisko zvýšené chuti 
k jídlu, to znamená psychologická výlevka chuti. Člověk 
přestává být sám sebou, stává se zbraní, nástrojem, jakým-
si přívěskem uspokojující vlastní chutě, což jsou vlastně 
požadavky výlevky chutí. V konečném důsledku může člověk 
trpět nadváhou, žaludečními a střevními chorobami, arteri-
osklerózou, dnou a jinými nemocemi. Svoje onemocnění 
může hledat kdekoli, ale neví, že je spojeno s patologií v je-
ho vědomí. Moderní léčebné metody jsou zaměřeny na ob- 
novu narušené biologické funkce pomocí chemoterapie nebo 
jiných prostředků. Všichni víme, že k ničemu užitečnému 
to nevede. Dochází spíše k detoxikaci léky, což následně 
potlačuje životní sílu a zapříčiňuje vznik nemocí. Patologie 
ve vědomí člověka zůstává a pokračuje ve svých zhoubných 
účincích nebo podporuje různé zvrácené zvyky nebo touhy 
(to znamená psychické výlevky). 

Paul Bragg se dlouhou dobu věnoval negativním 
návykům při konzumaci potravy. Poukazoval na to, že 
naše tělo je v podstatě hloupé, a proto vyžaduje, aby byly 
uspokojovány jeho nerůznější pocity. Jde o to, že vůli  
a přání člověka neřídí rozum, ale tělo (přesněji řečeno smys-
ly). Na tomto negativním základě vznikají špatné návyky  
ve stravování, kouření nebo pití alkoholu. Člověk může tyto 
špatné návyky překonat pouze silou myšlení. 
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Za své špatné návyky musíme přijmout trest v podobě 
nemocí, za dobré návyky budeme odměněni kvalitním 
zdravím. 

Bragg dále poukazuje na to, že špatné návyky jsou 
hlavní příčinou úbytku sil člověka a vzniku nemocí. Špatné 
návyky oslabují životní sílu organizmu, a proto se mu 
nedostává životní energie k včasné a úplné očistě. 

Nevyloučené nečistoty a jedy se ukládají v různých 
částech organizmu, působí na nervový systém a člověk 
trpí bolestmi. Bolesti a nemoci jsou signály matky přírody 
upozorňující na to, že nežijeme podle jejích zákonů, které 
nám předepsala. Každý z nás je za své nemoci zodpovědný. 
Jestliže začneme upevňovat životní sílu tím, že budeme 
hladovět a dodržovat přirozený způsob života, oslabení  
a nemoci zmizí!

Paul Bragg tvrdí, že hlavní příčinou toho, že se špatně 
cítíme, jsme oslabení, předčasně stárneme a máme různé 
potíže, je neuspořádaný styl života, během nějž stimulu-
jeme jen různé požitky. Když začneme hladovět, přestáváme 
vyživovat patologické obrazy smyslových orgánů v našem 
vědomí. V tomto okamžiku se rozpoutává boj na život  
a na smrt mezi pravou podstatou lidské bytosti a silnou 
touhou po uspokojení nějakého požitku. Naše vědomí ob-
sahuje velmi mnoho různých smyslových vjemů, pocitů 
či představ. Sem můžeme zahrnout i lásku k sobě, lítost, 
netrpělivost, závist, pocit nespravedlnosti ve vztahu k sobě 
samému, slabá vůle při překonání nějakého trápení, žárlivost, 
strach, nedůvěra, různé pochyby a další projevy. Jestliže se 
budeme trpělivě uvnitř sebe starat o svoji informační a ener-
getickou kancelář plnou pocitů, vjemů a představ, všechna 
negativa budeme pozvolna rozptylovat, osvobozovat  
od různých patologických energií, čímž zajistíme normální 
energetickou hladinu jednotlivých polí a kvantového těla. 
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