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Pokud se udrží tělo v rovnováze, vnitřní terén je 
čistý, bez překyselení, bez toxinů, pokud i mysl 

je v harmonii, nemusí si tělo zvát žádné 
mikroorganismy (bakterii, plísně…), aby využili 

tento znečistěný terén ke svému množení
a odstraňování toxických látek, což může vést k 

projevům nemoci.

Duševní a tělesná očista by se měla stát běžnou 
součástí života.
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Spánek

Minimálně 2 hodiny před spaním bez přítomnosti modrého světla 
(počítače, atd.)

Ideálně usínat kolem 22.00 (22.00- 23.00), bez vlivu světelného 
smogu, klidný spánek podporují bylinné čaje – meduňka, heřmánek, 
levandule, třezalka, mateřídouška. Poslední jídlo ideálně do 19.00.

Mysl

– má klíčovou roli v našem zdraví či nemoci.

Pozitivní emoce (radost, štěstí, spokojenost, láska včetně sebelásky), 
které pozitivně ovlivňují všechny orgány v těle,  by měly být součástí 
každého dne.

Negativní emoce, které často převládají a mnohdy jsou potlačovány 
(strach, smutek, vztek, hněv, obavy, úzkost lítost) se často projeví ve 
fyzickém těle a jsou příčinou nemoci.

Ideálně zařadit do života meditační techniky, mít "čas pro sebe", čas 
na zklidnění mysli, lze např. využít i dechová cvičení (Wim Hof).

Dobré je vědět, že každý člověk dokáže řídit svůj život a změnit v něm 
to, s čím není spokojen, pokud to ale změnit opravdu a vědomě chce. 
Každý z nás je svobodnou bytostí, která může uspořádat život podle 
toho, jak ho chce žít a jaký má v životě cíl.
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Voda

Základ života, ideální příjem denně 30–40 ml / 1 kg váhy, cca 2–2,5 l

Převařená voda ztrácí svou životnost (do cca 40 stupňů zůstává voda 
živá), lépe lépe přefiltrovat, nebo alespoň odstát či přemrazit, 
odstátou vodu lze aktivovat přidáním šťávy z půlky citrónu (nejlépe 
chemicky neošetřeného) či lžičkou kvalitního jablečného octa.

Lze si si vytvořit vodu hexagonální  (energetická, živá, EZ voda) za 
pomoci uvedení vody do vířivého pohybu(např. mechanický vodní 
vířič www.cellavita.de (hexagonwasser-Wirbler) vodu, která je ve 
čtvrtém skupenství, uchovává v sobě energii získanou ze Slunce, ze 
země či od jiné živé bytosti, voda,  která je v tomto skupenství 
v buňkách a díky níž fungují buňky jako malé baterie.

Voda je důležitá pro očistu těla, dobrou funkci ledvin a tím i kvalitní 
mezilidské vztahy, voda spojuje, ředí agresivitu a strachy, uvolňuje 
a harmonizuje.

Voda nejsou sycené nápoje, kola, fanta, ochucené minerální vody, 
slazené ovocné nápoje, apod., rovněž ne voda v plastových lahvích!
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Pravidelný každodenní pohyb

Při nedostatku pohybu klesá množství mitochondrií, buněčných 
továren na energii.

Důležitá je pravidelnost, alespoň 3-5x týdně 45 minut, nejlépe však 
každodenně – vhodná chůze, plavání, jóga.

Důležité je i správné dýchání, hluboké dýchání nosem, ideálně spojit 
s klidnou meditací, věnovat se jen dechu.

Otužování

Postupně  a  pomalu  zařadit  každodenní  rituál a ukončit sprchování 
nejprve vlažnou vodou, postupně ochlazovat na studenou,  nejlépe 
ráno. Chodit ven za každého počasí, cvičit, běhat, plavat. Otužování 
 neznamená  bez  přípravy  skočit do ledové řeky 😊

Slunce

Pobyt na slunci (nejlépe denně 15–20 min, bez krémů, odhalený 
obličej a alespoň paže). 

Hledění do slunce (ráno po východu nebo před západem) – vit. D, 
energie pro buňky.
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Popř. lze alternativně zařadit např. rýžový detox:
–  1–3 dny rýže natural, hnědá, divoká 300 g, uvařit bez soli, 
    rozdělit do 4–5 denních dávek,

Lze doplnit detox čajem:
–  směs 2 díly smetánka lékařská kořen, 2 díly lopuch kořen,
    1 díl jetele, 2 čajové lžičky na 250 ml vody, přivést k varu,
    pod pokličkou povařit 10–15 min, nechat odstát 5 min,
    popíjet  2x  denně

Pro očistu střeva lze využít zelený jíl:
–  krátkodobě 2–3 dny, na 1 litr 4 polévkové lžíce jílu, nechat
    4 hodiny odstát, pít nalačno, po ránu, nejprve jen vodu,
    pak lze i zamíchat s jílem. Pro delší očistu po dobu 21 dní,
    1 čl večer zalít 150 ml vody, použít nekovovou lžičku, ráno
    vypít, první tři dny jen tekutinu, pak i zamíchat s jílem
    
Alternativně křemelina:
– (1–2 PL ráno zamíchat do vody či džusu, užívat
    2–3 měsíce).

Po očistě střeva dodat kvalitní probiotika s dostatečným množstvím 
a počtem kmenů bakterií (CFU), např. Wild&Coco, Biopron:
– 1–2 x denně, pod dobu 2–3 měsíců

Možná kontrola stavu acidobazické rovnováhy:
– měření pH moči (kolem 7, přes den lehce kolísá, ráno 5,5 -7, před 
    spaním 6)

Strava

Složení stravy výrazně ovlivňuje rovnováhu v našem těle, pokud je 
strava nekvalitní, zatěžuje tělo toxiny a vede k překyselení. 
Nerovnováha v těle a  překyselení souvisí s řadou „civilizačních“ 
chorob (obezita, cukrovka, srdečně cévní onemocnění, oslabení 
imunity, ztráta energie, ekzémy, rakovina a další). Co lze pro sebe 
udělat? Je to snadné, zkrátka věnovat se tomu, co jíme.

Omezit, nebo ještě lépe se vyvarovat:
●  sladkosti (sušenky, bonbóny, zákusky, atd. ), bílý cukr,

●  kynuté a bílé pečivo

●  uzeniny (včetně šunky, dietního salámu apod.)

●  smažené jídlo, fast food
●  potraviny s konzervanty a éčky (pozor na glutamát!! , způsobuje 
     alergie, migrény, zvýšený krevní tlak, deprese, poruchy 
     paměti, úmrtí mozkových buněk a nachází se v potravinách i ve 
     skryté podobě jako kvasnicový extrakt, hydrolyzovaná rostlinná 
     bílkovina).

●  tuhé tuky (margariny, máslo střídmě), využívat oleje – panenský
     olivový olej, lněný olej, konopný olej, dýňový olej, ghí

● Pozor na umělá sladidla, glukózo-fruktózový sirup a fruktózu.
     Ke slazení použít med, třtinový cukr, kokosový cukr, javorový 
     sirup, datlový sirup.

● Mléko a mléčné výrobky (je zahleňující, překyseluje, obsahuje 
     růstové hormony, pokud ano, tak max.3 porce týdně, lépe kozí 
     a ovčí produkty, velmi omezeně tučné a plísňové sýry.
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●  Maso (běžně prodávané maso obsahuje růstové hormony,
     antibiotika, červené maso podporuje ukládání toxinů v těle.
     Maximálně 3 porce týdně, lépe bílé maso, využít prodej z farem,
     bio kvalita, upravit dušením, žádné smažené, k živočišné
     bílkovině alespoň dvě hrsti zeleniny,  ryby (pokud ano, 2 porce do
     týdne, dušené, ne smažené, kvalitní zdroj).

● Snížit příjem lepku zejména pšenice (často GMO), konzumovat
     zejména celozrnné pečivo, špaldové, kváskový žitný chléb,
     lépe  obden.

●  součástí každého jídla by měla být zelenina nebo ovoce

●  využívat rostlinnou bílkovinu (luštěniny, ořechy, semena), houby

Omega 6 a 3 mastné kyseliny:
Ideálně poměr omega 6 ku omega 3 je pod 5:1, omega 3 mastné 
kyseliny mají protizánětlivé a antimikrobiální účinky, podporují 
imunitu, ochraňují srdce a cévy, jsou důležité pro správné napětí 
buněčných membrán, podpora paměti a zraku.

– zdroj omega 3 (250 – 300 mg denně):
– lněný olej, konopný olej,
– mleté lněné semínko, chia semínka, vlašské ořechy,
– mořské řasy, mořské ryby a plody, vejce,
– denní dávku lze získat i z potravinových doplňků (např.
   Zinzino) nebo odpovídá např. 2 porce ořechů (a 30  g),
   2 PL drceného lněného či chia semínka, 

– omega 6 mastné kyseliny:
– jsou spíše prozánětlivé, mohou vést k artróze, osteoporóze,
   degenerativním mozkovým onemocněním, zhoršení látkové
   výměny, zdroj: oleje slunečnicový, řepkový, pupalkový,
   sojový, palmový,  maso. Nutné omezit!

Celozrnné obiloviny: rýže natural, basmati, pohanka, kuskus apod. 

Pomalu a s radostí jíst.
Dostatečně žvýkat (ideálně alespoň 30x pokousat sousto).

Zelené potraviny a byliny: pampeliška, kopřiva, medvědí česnek, 
ječmen, chlorella, spirulina.

Nekouřit, alkohol střídmě ( pivo, červené víno).

Zařadit odlehčovací den: ráno teplá voda s  citrónovou šťávou, přes 
den zeleninové šťávy, večer čistý zeleninový vývar.

Každý den dopřát tělu dobře zpracovat potravu, režim 16 : 8,
tj. 16 hodin bez jídla, kdy v těle probíhá autofagie, zpracování 
potravy a 8 hodin je jídelní “okno“, do kterého rozdělíme
3–5  porcí  jídla.

Zařadit odlehčovací dny a půsty (blíže např. v knize Detoxikace pro 
dlouhý život od MUDr. Freje), detox střeva, neboť zdravé střevo je 
základem zdraví.

Krátký jednodenní detox 1x za 7–10 dní, delší dvou až třídenní 1x 
za 1 až 2 měsíce:
–  ovocné a zeleninové šťávy (nejlépe doma připravené, pokud
    koupené tak 100%, bez přidaného cukru, lépe bio), čistý
    zeleninový  vývar,  voda,  bylinný  čaj.
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