
Člověk je stejně jako potraviny součástí jednoho
řetězce jediného energetického toku, který tvoří náš
vesmír, a podléhá týmž principům, podle nichž se rozvíjí
celý svět. Na základě vlastní mapy energetického
zdraví, do níž jsou zapsány informace genetického
i vesmírného charakteru, si můžete vytvořit jídelníček
šitý na míru. Musíte vědět, co jíst smíte, co musíte
a ve které denní době. Dále si musíte jasně uvědomovat,
že váš emocionální, fyzický a duševní stav jsou
spojené nádoby a vyžadují energii z potravy. Naturopatie
jakožto nový směr životního stylu podporuje harmonický
rozvoj člověka a přírody a problém stravování
řeší jako zcela zásadní otázku, k čemuž využívá různé
způsoby založené na tisíciletých zkušenostech.
Jak víte, pokud si chcete udržet jistý energetický
základ v normě, musíte s jídlem umět hospodařit,
abyste pozřeli nezbytné množství kalorií, ale vydali
přitom minimum životních sil. Získaná energie by
zároveň neměla vystačit jen na vnitřní potřeby organismu,
nýbrž také na projevy ve fyzickém, emocionálním
a duchovním aspektu. Projeví-li lidská bytost
vnitřní energii na vnější úrovni kladně, tak ztělesní
vzájemnou výměnu s energiemi vnějšího světa a ještě
získá na oplátku další energii, která pozmění její
mapu zdraví. Kruh se uzavřel.
Mnozí oponují, že v podmínkách naší existence
toho lze dosáhnout jen stěží, nebo dokonce vůbec ne.
Ráda bych skeptikům odpověděla: „Cestu zdolá ten,
kdo kráčí.“ Nejen, že to jde, ono to tak musí být. Docela
dost lidí v sobě najde tu sílu a dokáže skoncovat
se zlozvyky, jako je kouření, užívání drog a omamných
látek nebo alkoholismus. S nekontrolovaným
příjmem nekvalitní stravy je to podobné – prostě se
vzdejte svého návyku a změňte svou mapu zdraví.
Současné snahy o dietní stravování jsou velmi různorodé,
ať jde o vyváženou stravu, dělenou stravu, stravování
po malých porcích, vegetariánství či syrovou
stravu. Zdržme se u vyváženého stravování. V minulosti
dietologové stanovili nezbytný kalorický příjem
organismu na 60 % sacharidů, 20 % tuků a 20 % bílkovin.
Dnes existují tisíce teorií, jak se stravovat. Osobně
navrhuji spočítat si celodenní množství konzumované
potravy v kilokaloriích a použít vzorec:
10 x hmotnost (kg) + 6,25 х výška (cm) - 5 х věk + 5
Získaný výsledek vynásobte koeficientem fyzické
aktivity:
1,2 – minimum
1,375 – 3krát týdně
1,4625 – 5krát týdně
1,550 – intenzivně 5krát týdně
1,6375 – každý den
1,725 – každý den intenzivně
1,9 – každý den plus fyzická práce
Potrava musí být čerstvá, připravená bez zvýrazňovačů
chuti. Ke konzumaci jsou ideální kaše na
vodě, maso a ryby připravované na páře nebo na grilu,
s trochou zeleniny, sušené ovoce, med. Denně je obměňujte.



Pokud nehodláte hubnout, množství kalorií
nepotřebujete snižovat. Jezte pětkrát denně, ale žaludek
nepřetěžujte. Omezte sůl a cukr. Cukr vyvolává
zbytečné chutě a sůl hypertonii.

Standardní jídelníček
pro vyváženou stravu
1. Snídaně: jedna až tři porce složitých sacharidů
(hmotnost jedné porce – 100 g), jedna porce bílkovin,
ovoce.
2. Svačina: jedna porce ovoce nebo zeleniny.
3. Oběd: porce zeleniny, porce bílkovin, porce ovoce.
4. Svačina: porce mléčných výrobků, zelenina,
ovoce.
5. Večeře: porce luštěnin plus zeleniny, lze střídat
s masem, rybami nebo složitými sacharidy a zeleninou.
Samostatnou kapitolou jsou rostlinné tuky. Pomáhají
člověku doplňovat nepostradatelné mastné kyseliny
omega 3, jež odpovídají za okysličování a procesy
obnovy v organismu. Mastné kyseliny se doporučují
jako profylaktický prostředek proti infarktu a mozkové
mrtvici a jako prevence vzniku cholesterolových vloček.
Měly by tvořit povinnou součást stravy, jelikož
přispívají k zachování elasticity cév. Rovněž podporují
normální hladinu sekrece pohlavních hormonů a přispívají
ke zlepšení stavu pokožky.
Omega 3 patří k oné hrstce potravinových doplňků,
které by měl užívat každý, dokonce i když se
jinak stravuje vyváženě. Zmíněnému zlepšování
okysličování a obnovy tkání napomáhají vitaminy A
a E z těchto rostlinných tuků.
Pochopte, že své tělo budujete z toho, co jíte.
Strava formuje nové buňky všech tělesných orgánů,
zejména pak těch, na nichž závisí životní funkce a harmonie
v organismu. A poněvadž je každý člověk jiný,
potřebuje také každý svůj vlastní individuální přístup
ke stravování.
V souvislosti s tím stojí za nahlédnutí principy
stravování dle tibetské medicíny. Ta dělí lidi na tři
typy konstituce, a to vítr, hlen a žluč, a na jejím základě
jim doporučuje ideální jídelníček. Přes den byste se
měli potkat se šesti chutěmi (hořkou, kyselou, slanou,
pálivou, sladkou a trpkou). Má se za to, že pomocí
chuťových receptorů se rozpozná energie tepla (jang)
nebo chladu (jin) vložená do jídla. K této zajímavé jedinečné
teorii stravování se ještě později vrátím.
Nyní se podívejte, jak působí stravování na potíže
mužů v oblasti urogenitální soustavy.

Principy stravování pro muže, kteří mají problémy
v urogenitální oblasti:
1. Vylučte z jídelníčku potraviny se zápornou energií
jin, jako je bílé pečivo, cukr, brambory, ovesné
kroupy nebo těstoviny.
2. Zařaďte do něj potraviny s kladným principem



energie jang.
Vhodný recept:
Na rozehřátou pánev nalijte 20 ml olivového
nebo kukuřičného oleje. Dvě až tři cibule nakrájejte
na kolečka a poduste do zlatova. Přidejte dle vlastního
výběru tučnou rybu, skopové nebo drůbeží maso.
Přidejte koření: kardamom, kurkumu, skořici, hřebíček,
chilli nebo červené víno. Obecně platí, že pokrmy
musí být kořeněné, a tedy ostré. Pak bude oheň
trávení hořet.
Večerní salát:
nastrouhejte si 200 g celeru
Jenže energie, kterou člověk získává z vnějšího
prostředí, rozumějte ze stravy, a již zpracovávají životně
důležité orgány, není jediná, kterou organismus
potřebuje. Z vnějšího prostředí čerpáte energie rovněž
dýcháním, sluchem, čichem, hmatem, zrakem a citem
a tyto energie slučují všechny předchozí druhy energií.
Jedná se o velmi jemnohmotné energie, takzvané fluidum.
Přijímá je vaše psychické tělo, jež je přímo propojeno
s hormonální soustavou, a ta poutá lidské tělo do
jediného funkčního systému. Pro pochopení si vezměte,
jak se zvířata kvůli přežití řídí vnímáním fluida z vnějšího
prostředí, a tak získávají například informace o místě,
kde přebývají. Fluidum (proudící neviditelná látka)
je životní proud vyzařovaný živými organismy. V ezoterickém
pojetí jde o zdroj přeměny či transformace
a rozvoj životního zdroje.
Fluidum voní. Každý člověk má svou vůni, která
je vlastní pouze jemu a nikomu jinému.
Vůně mužů a žen se liší, protože produkují různé
sekrety. Muži a ženy se navzájem přitahují a speciální
roli v tom hrají látky, jejichž vůni produkují ženské
pohlavní orgány, ale také ty, jež obsahuje mužská
moč a složky potu. Vonné látky vylučované ženskou
vagínou vyvolávají u mužů silnou pohlavní touhu
a moč dospělých mužů zas obsahuje vysokou koncentraci
pižma, na něž jsou velmi citlivé ženy. Čerstvý
pot má lehkou vůni, která se však bohužel v důsledku
fermentace rychle kazí.
Fluidum vyplňuje veškeré prostředí našeho bytí.
Vědci je definovali jako feromony, což označuje vzrušení.
Feromony nejsou výsadou živočišného světa,
nýbrž existují i v rostlinné říši. Jako nitky se táhnou
z vnějšího světa a ponoukají k různému chování a fyziologickým
reakcím, zajišťují interakce mezi živočichy,
ale také řídí komplikovaný proces sexuálního
sbližování.
U člověka závisí sexuální náklonnost na limbickém
systému, který se u něho na rozdíl od živočišného
světa nachází pod kontrolou kůry mozkové.
Jinými slovy kůra mozková potlačuje feromonové
signály – pod diktátem rozvinuté lidské morálky
a etiky chování.
Sexuální feromony jsou vylučovány spolu s potem
z povrchu lidského těla a patří k nejsilnějším.
Žlázy pohlavních orgánů a mazové a potní žlázy nepřetržitě



pracují a do vnějšího prostředí vysílají informace
o stavu vašeho organismu.
Vědci ve farmaceutickém výzkumu již dlouho pátrají
po možnosti, jak by lidské feromony vylepšili, aby
byly vstřícnější a vysílaly silnější sexuální signál.
Lidé si sami vybírají, které vůně jim připadají vyzývavé
a přitažlivé. Jedni upřednostňují estetické vztahy
s maximální tělesnou hygienou, druzí straní spíše
přirozeným vůním. Takový Napoleon poslal dva týdny
před svým návratem Jozefíně dopis, kde svou milovanou
žádal, aby se až do jeho příjezdu neumývala.
Zkuste pochopit morální občany. Sexuální chování
vybuzené feromony může sociálně působit nepřijatelně,
dle současné společnosti nemorálně. Proto
říkám, že chování lidí dnes určuje morálka, k níž je
většina z vás vedena už od plenek. Nicméně bez ohledu
na to, zda jste v tomto smyslu morální či amorální,
feromony nediktují jen vaše vnější chování, ale rovněž
ovlivňují a provádějí vnitřní změny v organismu.
V roce 1998 prokázala americká psycholožka Martha
McClintock, že vůně z podpažních jamek jedněch žen
může ovlivnit délku trvání menstruace druhých žen.
Stejný výsledek měl i vliv mužských vůní.
Jedna a tatáž vůně může u různých lidí vyvolat
různé výsledky, což je dáno fyziologickým stavem
každého jedince. Vůně jídla kupříkladu působí jinak
na sytý a jinak na hladový žaludek.
Jak fungují feromony?
V nosu se nachází epitel s nervovými vlákny, která
jsou propojena s kůrou mozkovou. Informace získané
z nervových zakončení postupují do částí mozku, jež
odpovídají za nevědomé instinkty, přání a vášně – do
limbického systému (viz obrázek). Vůně funguje jako
spouštěcí impulz, který tento systém nastartuje. Jedním
z nejintenzivněji zkoumaných feromonů u savců je androstenon,
což je metabolit mužského pohlavního hormonu
testosteronu. Androstenon je obsažen v mužské
moči a potu a muži jej produkují v období pohlavního
dozrávání. Při sexuálním vzrušení a emocionálním vypětí
se do mužského potu vylučuje látka androstenol. Je
ho 50x více než u žen. Hormony testosteron, androsteron
a androsterol lze označit za elixír lásky.


