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Šamanský půst:
metoda

O kamžitě jsem si všimla pozitivních 
výsledků. Když jsem na konci svého 

prvního postního dne přišla po medicínské 
pouti domů, cítila jsem se lehká a uvolněná.

Rozhodla jsem se držet půst každý druhý 
až třetí den. Již v prvním týdnu jsem zhub-
la jedno kilo, ačkoli jsem ve svých běžných 
dnech jedla vše podle své chuti, a ještě jsem 
měla spoustu elánu. Tak jsem vedle ovoce  
a celozrnného pečiva jedla i čokoládu, 
mléko, bílý chléb a někdy, když jsem byla 
příjemně naladěná, jsem si s chutí nacpala 
žaludek do plna. Prostě jsem celý proces ne-
chala běžet. 

Zřekněte se jídla
a užívejte si života!

Při své medicínské pouti mi mí pomocní-
ci řekli, že bych měla ve svých dnech jídla 
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podle chuti a nálady toto jídlo také oslavit.  
A protože jsem si dopřávala všeho, po čem 
mé srdce prahlo, při mých postních dnech 
jsem po jídle vůbec netoužila. A tak to zů-
stalo až dodnes. Možná to teď zní paradox-
ně, je to ale opravdu tak.

Zříci se jídla a nevzít si s sebou nic kro-
mě vody – princip vše, nebo nic – dodržuji, 
a tedy se postím. Je to pro mě mnohem jed-
nodušší než držet dietu a pracně se pokoušet 
jíst méně. 

Záměr je ovšem jiný: při dietě se musí 
člověk něčeho zříci, kontrolovat se. Při půs-
tu ovšem nastává vnitřní tělesná i duchovní 
očista. Pocit očisty se dále šíří a člověk se 
propojuje se sebou samým a se vším. Uvol-
ňuje se.

Já osobně jsem přitom zažila, jak ve mně, 
v mém středu, opět dochází k vyrovnání. 
Když se postím, mám jen vzduch, vodu  
a ducha a užívám si jich z celého srdce.

Kdo se smí postit

Také jsem studovala, zda je pravidelný 
půst zdravotně bezpečný. To, co jsem zjisti-
la, bylo překvapující a potěšilo mě: pravidel-
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ný půst není na škodu; dokonce pro lékaře 
platí za jeden z druhů zázračných léčebných 
prostředků, který uzdravuje.

Lékařský tip*

Je pravidelný půst, jak jej popisuji, 
v této knize z lékařského hlediska rizi-
kový?

Pravidelný půst je jak žádoucí, tak  
i zdravý. Z tohoto hlediska je pro normál-
ního člověka skutečně bez rizika, pokud 
dva či tři dny v týdnu nejí nic, a také teh-
dy, pokud to dělá po měsíce či léta. Me-
zitím jí zcela normálně. Každý člověk má 
dostatečné zásoby tělesného tuku a tyto 
zásoby jsou půstem odbourávány. A po-
kud má někdo nadváhu, má také značné 
zásoby.

Kdo by se neměl postit?
Děti, protože dosud nemají ukončen 

svůj tělesný vývoj. Ten obvykle končí 
mezí 14. až 16. rokem života. Ani těhot-

* Všechny lékařské tipy jsou od dr. Alexandry Pagitz.
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né ženy by se ze stejných důvodů nemě-
ly postit. Velmi staří lidé by také neměli 
podstupovat půst. Starší lidé se mohou 
postit pravidelně až do vysokého věku, 
všeobecná životní energie by však přitom 
měla být dobrá a stálá. Nemocní a zeslá-
blí lidé se mohou postit jen tehdy, pokud 
je při něm vede lékař. Totéž platí pro lidi, 
kteří musejí pravidelně užívat léky.

Je za tím rytmus!

Jak jsem poznamenala, půst u mě fungu-
je a já jsem díky němu skutečně zhubla a na-
lezla pro sebe ten správný rytmus. Pozoro-
vala jsem, že zvládnout běžný den s oběma 
mými dětmi bylo jednodušší, pokud jsem 
se nepostila v kuse více než jeden den. Dva 
dny za sebou přišly jen tehdy, když jsem 
měla trochu více klidu; jinak jsem byla bez 
síly, vyčerpaná a nervózní. 

Pro vás ovšem může být obtížné postit 
se dva dny po sobě. Sami si určete, co je 
pro vás účinné, jen vy znáte své vlastní tělo. 
Pokud to ještě neděláte, měli byste se to ko-
nečně naučit. Zkoušejte, sledujte své impul-
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zy. Tam, kde je to potřeba, si doplňte návrhy 
a doporučení z této knihy a obměňte je tak, 
aby pro vás byly šité na míru.

Vaše tělo není žádný předmět, který je 
možno podle daného dietního plánu formo-
vat, nýbrž je součástí vašeho Já; je to obydlí 
pro vaši duši a životní energii. Poznejte své 
tělo a svou duši, patří k sobě. Pouze pokud 
jsou oba v souladu – a takovou osobní zku-
šenost já mám – podaří se to. Podaří se vám 
zhubnout a nakonec i zachovat si svou vy-
sněnou hmotnost.

Pro rytmus vašeho půstu je důležitá i dal-
ší otázka: chcete svou hmotnost redukovat, 
udržet si ji, nebo chcete zabránit tloustnu-
tí? Ve své hubnoucí fázi jsem se samozřej-
mě postila častěji než teď, kdy si chci svou 
hmotnost udržet. V současnosti se postím 
jednou až dvakrát týdně.

Přitom hraje svou roli i to, jaké potraviny 
obvykle máte doma. Jsou to spíše ty, které 
obsahují tuk? Pak se musíte přirozeně postit 
častěji.

Já například jím směs zdravých biopro-
duktů a jídel: celozrnnou rýži nebo klíčky 
s ovocem, tofu, biokuřata nebo rybu. Cel-
kově jím vše, co je důležité pro můj boha-
tý život, takže příležitostně jím se svými 
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dětmi i hranolky, protože mi to dělá radost  
a opět také chutná. Kromě toho jím občas 
pizzu, nudle, čokoládu i menší množství 
bílého chleba, a tedy potraviny, které tak 
snadno napomáhají k tloustnutí. Nechci se 
jen trýznit, ale také si užívat života. 

Ve své fázi hubnutí jsem se musela častě-
ji postit. V prvních měsících jsem si ukláda-
la půst každý třetí den. Dva dny jsem jedla, 
co jsem chtěla, ať už zdravě či méně zdravě,  
a jeden den jsem se postila (pila jsem pouze 
vodu, a to mezi dvěma a třemi a půl litry za 
den, a nejedla jsem žádnou pevnou stravu). 
Pokud jsem měla pocit vnitřní nepohody, 
postila jsem se v průběhu jednoho týdne 
každý druhý den. 

Ve druhé fázi, kdy jsem zhubla o deset 
kilogramů a přede mnou bylo už jen pět ki-
logramů k mé vysněné hmotnosti, jsem si 
ukládala půst každý čtvrtý den. Tedy tři dny 
jíst a jeden den se postit. 

A nyní, kdy jsem dosáhla vysněné hmot-
nosti, díky které se cítím dobře a v poho-
dě, postím se jednou až dvakrát týdně podle 
toho, kolik a čeho jím a jak intenzivně se 
hýbám. 

Půst není ale monotónní, protože každá 
pravidelnost má i svá přerušení, a tak pou-
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žívám metodu známého autora a lékaře dr. 
Rüdigera Dahlkeho a vynechávám snídani.

Tato postní metoda se vyvinula z moder-
ního dinnercancellingu. Při dinnercancel-
lingu se člověk denně zřekne večeře, a tímto 
způsobem si dává přestávku až do snídaně 
po dobu sedmnácti hodin. Ruediger Dahlke 
ze společenských pohnutek postup obrátil  
a vynechává snídani (viz Dr. Rüdiger Dahl-
ke: Das grosse buch vom Fasten. Goldman 
2009). Anglický pojem pro snídani breakfast 
znamená původně „přerušit půst“ a zakládá 
se na židovsko-křesťanské tradici (viz také 
„Půst ve světových náboženstvích“). Tato 
metoda je velice oblíbená v oblasti Stře-
domoří, protože snídaně je v zemích jako 
Itálie a Španělsko v podstatě ignorována.  
I v tomto případě se jedná o metodu důklad-
ně prověřenou časem. 

Šamanský půst souhrnně

Při šamanském půstu byste se neměli 
postit více než dva dny v kuse, protože po-
čínaje třetím dnem dochází ke zpomalení 
metabolismu a už nehubnete tak efektivně 
(viz k tomu „Proto hubněte se šamanským 
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půstem“). Měli byste proto nejpozději po 
dvou dnech jíst opět normálně (nebo také 
o trochu více) až do dalšího postního dne. 
Tímto způsobem můžete během postního 
dne zhubnout přibližně jeden kilogram.

Provedení je opravdu jednoduché. Na fázi 
normálního příjmu potravy navazují časo-
vé úseky, v nichž nejíte nic a pijete pouze 
vodu: přibližně dva a půl až tři a půl litru 
denně. Existují přitom dvě základní metody, 
které mají četné další varianty:

1. Celé postní dny střídané se dny jíd-
la 

 Podle toho, zda chcete hubnout, nebo 
si udržet svou hmotnost, můžete každý 
druhý nebo třetí den podstoupit půst 
nebo si uložit týdně či nebo dva postní 
dny (k udržení hmotnosti). Mnozí lidé 
se postí jednou týdně dva dny po sobě, 
jiní opět jedí a postí se v intervalu 24 
hodin. Posledně uvedená varianta 
představuje nejintenzivnější podobu 
této postní metody.

2. Postní hodiny
 Šamanské hubnutí funguje také teh-

dy, pokud se postíte zhruba 17 hodin. 
Toho dosáhnete nejjednodušeji, pokud 
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vypustíte buď večeři, nebo snídani. 
Začátečník může tuto variantu ocenit, 
protože se nemusí zříkat jídla na celý 
den. 

Proto hubněte 
se šamanským půstem.

Lékařský tip

Proč člověk hubne více při tom 
druhu půstu, při němž se účinně postí 
pouze jeden nebo dva dny, než když 
podstupuje půst tři, sedm či deset dní 
v kuse?

Jakmile člověk nejí, tělo se nastaví na 
to, aby energie, kterou potřebuje, byla 
spotřebovávána z vlastních rezerv. To se 
děje, zatímco tělo vysílá poplašný signál 
látkové výměně a říká „nedostávám žád-
nou potravu“. Látková výměna pak od-
povídá signálu „potřebuji energii, musím 
sáhnout do svých vlastních rezerv“. A bě-
hem několika hodin se vnitřně přestaví.
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