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CO VÅ ECHNO SE MUSÃ•, CHCEME-LI ...
PondÄ›lÃ-, 05 listopad 2007

Kudlanky a Kudlánci, dostala jsem zajímavý dopis od jedné z vás - od KITI. Jedná se o "styl zdravého zpÅ¯sobu
Å¾ivota", o to, co a jak správnÄ› dÄ›lat, abychom byli zdrávi fyzicky i du&scaron;evnÄ›. Nu, asi bychom se takto doÅ¾ili onÄ›ch
slibovaných 120 let (prý tolik je moÅ¾né se ve zdraví a plné vitalitÄ› doÅ¾ít, kdybychom...). JAKÝ JE VÁ&Scaron; NÁZOR?
J
JSTE NA TOM SE SVÝM ZPÅ®SOBEM Å½IVOTA?
Nebudu líÄ•it své Å¾ivotní pouti s rÅ¯znými pokusy vÄ•etnÄ› výroby vlastních bylinkových Ä•ajÅ¯, nebudu jmenovat regály
dobrých rad rÅ¯zných léÄ•itelÅ¯, které jsem nemÄ›la Ä•as ortodoxnÄ› dodrÅ¾ovat. Asi kaÅ¾dý z nás zná Joná&scaron;e, ajurvé
dietu dle krevních skupin, zmíním jen z dob hledání výbornou knihu, jeÅ¾ u nás vy&scaron;la v roce 1990 - "Jde o Å¾ivot" - o
nejnovÄ›j&scaron;ích lékaÅ™ských poznatcích té doby v &scaron;piÄ•kovém zdravotnickém stÅ™edisku v Springhill centre, kdy
jsem se, "protoÅ¾e moc Ä•tu", roze&scaron;la s jedním panem doktorem.
Smutné je, Å¾e po pár letech si podobné
materiály prostudovali také na&scaron;i lékaÅ™i, ale nelze vzít zpÄ›t péÄ•i, kterou z neznalosti neposkytli. Velmi mne
také kdysi zaujala kniha, která rozhodla spolu s dal&scaron;ími zdroji o mé nechuti vstoupit do EU: "&Scaron;okující
pravda o potravinách", jeÅ¾ vy&scaron;la v roce 2001. Dnes jiÅ¾ nemá cenu uvádÄ›t dal&scaron;í zdroje, v&scaron;ude je
toho plno a pokud se doÄ•tu o zmÄ›nÄ› zákonÅ¯, jeÅ¾ umoÅ¾Åˆují dal&scaron;í skryté roz&scaron;íÅ™ení GMO, mám jen jedi
moÅ¾nost. Sbalit své knihy o buddhismu a odejít do Tibetu. Tam ale nyní míÅ™í Å¾eleznicí spousta turistÅ¯, takÅ¾e svou spás
nalézt jen ve vlastní hlavÄ›.
Má souÄ•asná zku&scaron;enost je takováto: V&scaron;e leze do penÄ›z, takÅ¾e jsem bÄ›h
posledního pÅ¯l roku investovala nemalé prostÅ™edky do pití aloe (LR), klasické chlorelly, lactobacilÅ¯, vitamínových
preparátÅ¯ (na nich jsem Å¾iva jiÅ¾ cca 15 let, protoÅ¾e pÅ™írodní Ä•istá strava vlastnÄ› jiÅ¾ témÄ›Å™ neexistuje a spousta
bio jen cenou).
Také jsem si po loÅˆské témÄ›Å™ otravÄ› antibiotiky naordinovala nÄ›kolikrát solnou jeskyni, nebát se nemo
a lidí, chodím plavat a do sauny. UrÄ•itÄ› je dobré nechat si udÄ›lat podrobný rozbor z krve a vlasÅ¯ a nasadit doplÅˆky na míru
pÅ™i zachování vlastního náhledu na lékárenský byznys. KaÅ¾dý fungujeme jinak, napÅ™. jedna moje kamarádka vÄ›Å™í v
Herbalife a jeho vyrýsování postavy a oÄ•istu organizmu, jiní chodí do kostela a nÄ›kteÅ™í uplácejí lékaÅ™e.
Jako dost dobr
je v souÄ•asné dobÄ› doporuÄ•ováno colostrum, já osobnÄ› ho mÄ›la od firmy Star Life, kde je velká spousta dobrých a
drahých preparátÅ¯. To urÄ•itÄ› doporuÄ•ím. Tato firma má i pÅ™ípravek s výtaÅ¾kem Anti-parasite z více jak 20 bylin, stÅ™ev
prostÄ› zaÄ•íná. AÄ•koliv mám nedÅ¯vÄ›ru v prodejce podobných potravinových hitÅ¯, sem mne pÅ™ivedla jedna paní doktorka
která pracovala na plicním a jako alergolog a na základÄ› vlastních zdravotních problémÅ¯, kdy jí &scaron;lo o Å¾ivot, získala
onen alternativní náhled a osobní zku&scaron;enost. Nyní se tím Å¾iví a dokonce poÅ™ádá kursy pro "bÄ›Å¾kaÅ™e bez lyÅ¾
nordic walk nazývám.
Problém je vynechat na&scaron;e oblíbené drogy vÄ•etnÄ› kávy a Ä•aje, zjistila jsem, Å¾e mimo bíléh
zeleného Ä•aje, roibosu a obyÄ•ejné filtrované vody je závadné v&scaron;e, takÅ¾e nevím, jak dosáhnout tÄ›ch minimálních
3 litrÅ¯ tekutiny. Málokterý Ä•aj mi chutná, o svinstvu nazývaném ovocné Ä•aje, kdy pijeme odpadní drÅ¥ v sáÄ•cích, bych se
radÄ›ji nezmiÅˆovala, takÅ¾e opÄ›t internet a hledat.
DÅ¯leÅ¾itý je pohyb a vlastní pot, vÄ›t&scaron;inou se v&scaron;ichni
být deo, takÅ¾e opÄ›t v&scaron;e &scaron;patné zÅ¯stává uvnitÅ™. Moc mi pomáhala posilovna, kam jsem chodila s
pÅ™estávkami 17 let a uÅ¾ívala L-carnitin, který je sice v souÄ•asné dobÄ› povaÅ¾ován za neúÄ•inný, já se ale potila, Ä•istila,
a mÄ›la energii a také estetické hledisko nemÄ›lo chybu. Ráda jezdím na kole a v pÅ™ípadÄ› funkÄ•ního prádla ani hektolitry
potu nejsou na závadu, naopak. Pokud je k dispozici nÄ›jaký dobrý masér a odborník na lymfu, je&scaron;tÄ› lépe, já zatím
hledám.
Nyní mi byl na základÄ› poÄ•ítaÄ•ové kineziologie sestaven program cvikÅ¯ na míru na bázi jógy, kde je velmi
dÅ¯leÅ¾itým prvkem správné dýchání, dal&scaron;í dÅ¯leÅ¾itá Ä•ást oÄ•isty, kterou v&scaron;ichni máme k dispozici zadarmo
a kterou v pracovním zaujetí stále opomíjíme. A pak takové klasické potravní rady, jaké druhy masa a jak Ä•asto, Å¾e není
dobré pÅ™íli&scaron; syrové zeleniny, vaÅ™it pouze v páÅ™e atd. A nezanedbávat du&scaron;i, radovat se z ranního
probuzení, zpívat si, ona i mantra Hare Kr&scaron;na mÅ¯Å¾e pomáhat, záleÅ¾í na pohledu kaÅ¾dého z nás na svÄ›t. HodnÄ›
souvisí s filozofií, ale to nemusím psát moudré Å¾enÄ› :-). Tak asi skonÄ•íme u mých oblíbených meditujících buddhistÅ¯, ke
jsem se oklikou vrátila, jejichÅ¾ filozofie se mi v souÄ•asném svÄ›tÄ› stále jeví jako jediná ne&scaron;kodná (ameriÄ•tí
fyzikové mi také dávají za pravdu ;-) a pÅ™iznávají, Å¾e na vibracích "stojí" vesmír), jimÅ¾ staÄ•í tak málo a jejichÅ¾ jednoduc
&scaron;at mne oklikou pÅ™ivedl k mému nad&scaron;ení pro indická sárí.
Nyní dovÄ›tek: právÄ› jsem si pÅ™eÄ•etla svÅ¯j
vypadám jako propagátor Východu. Mám ráda v&scaron;echny "svÄ›tové strany", beru si v&scaron;ak informace toho
typu, které mi v danou chvíli sednou, neodmítám moudrost civilizací, jeÅ¾ tu Å¾ily tisíce let pÅ™ed námi jen proto, Å¾e mi mé e
namlouvá, Å¾e umím obsluhovat poÄ•ítaÄ•. TakÅ¾e na závÄ›r jen zbývá popÅ™át skuteÄ•nÄ› pÅ™edev&scaron;ím hodnÄ›
pohody, v pÅ™edvánoÄ•ním stresu pÅ™imhouÅ™ené oÄ•i nad úklidem, pevnou ruku drÅ¾ící penÄ›Å¾enku, pokus o optimism
slibovaná zdraÅ¾ování a radost. Takovou tu obyÄ•ejnou, kaÅ¾dodenní. SkuteÄ•né díky za kaÅ¾dé nové ráno. S pozdravem KI
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