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Mému talentovanému manželovi Brianovi, jsi má šťastná hvězda,

má múza a můj učitel. Bez tvé podpory (a skvělých úprav) 

by tahle kniha byla pořád jen v mé hlavě. Děkuji ti za trpělivé vedení 

a za to, že jsi mi pomohl stát se ženou, kterou jsem vždycky chtěla být. 

Budu tě po mnoho dalších životů bezpodmínečně milovat. 



Předmluva: Dr. Dean Ornish
Úvod: Rory Freedmanová

KAPITOLA 1

Tohle je vaše buzení po telefonu 
– tak to vezměte, krasavice! 11

Bože můj! Nemůžu uvěřit, že píšu knihu 
o dietě! • Můj příběh: Od nemoci k aktivistce 
• Co je váš průšvih? • Špatné geny versus 
špatné zvyky • Buďte taky vegani • Vyberte 
si číslo – ale ne ledajaké • Co se sakra stalo? 
• Vnitřní a vnější globální oteplování • Jdeme 
na to!

KAPITOLA 2

pHamózní 35

pH • Pé jako pH • Vytloukání klínu 
klínem • Enzymy: Sexy jiskra života • Síla 
syrových a živých potravin • Syrový živý 
lék s Dr. Brianem Clementem • Chlorofyl: 
Tekuté sluneční paprsky • Braňte se volným 
radikálům • Vitaminy • Fytoživiny • Ne 
všechny kyselé potraviny působí stejně 
• Výběr zásaditých potravin • Udělejte si 
soupis • Zboření mýtů o módních dietách

KAPITOLA 3

Košíčky, káva a koktejly 59

Cukr: Legální droga • Uhlohydráty • Glukóza 
• Cukr a rakovina • Glykemický index 
• Umělá sladidla nejsou sexy • Chutě pod 
kontrolou • Zánět s MUDr. Lilli B. Linkovou 
• Život bez lepku • Přejděte na stravu 
bez lepku s MUDr. Markem Hymanem 
• Společenské lubrikanty a kafe

KAPITOLA 4

Kravské zadky 
a mléčné knírky 83

Obrana proti velké trojce s MUDr. Nealem 
Barnardem • Všežravec, nebo býložravec? 
• Bílkoviny: Mýty a kouzla • Vymyli vám 
hlavu? • Silné kosti s MUDr. Lilli B. Linkovou 
• Hormony • K jako karcinogenní • Hubení 
na Atkinsově dietě s MUDr. Alejandrem 
Jungerem • U jako uzeniny • Skutečná cena 
masa • Jeden den ve velkochovu zvířat 
s Wayenem Pacellem • Dejte si dvě a dvě 
dohromady • Sója jako náhražka bílkovin 
masa •  Nedávejte si krávu!

Obsah



KAPITOLA 5

Jděte si se střevem! 117

Okružní plavba po trávicím traktu • Pryč 
s odpadem • Sliz vašeho života • Uvolněte 
si potrubí pomocí vnitřního instalatéra 
• Detoxikace těla s MUDr. Alejandrem 
Jungerem • Kombinování potravin 
• Luštěniny • Víc o bakteriích • Je to 
v hajzlíku!

KAPITOLA 6

Odšťavňujte 
a buďte v pohodě! 137

Šťavnaté skvosty • Vyberte si správný 
odšťavňovač • Podejte mi trávu • Mixujte, 
moji milí, mixujte • Odšťavňování versus 
mixování • Půst • Vedlejší účinky: Co čekat, 
když jste na šťávách • Voda • Kamarádi 
z mokré čtvrti 

KAPITOLA 7

Záře božské podstaty 157

Meditační pobyt • Návod pro vytížené lidi 
jak se… zastavit • Ranní sadhana se Sharon 
Gannonovou • Jóga, bejby • Pohněte 
kostrou • Vaše sexy pokožka • Krása bolí 
se Stacy Malkanovou • Tření pokožky 
nasucho • Esenciální oleje • Štěstí pro dutiny 
• Dechová cvičení • Masáže, akupunktura 
a léčba dotykem • Koupele • Šípková 
Růženka • Pečujte o sebe

KAPITOLA 8

Začínáme 181

Vyhoďte to! • Nakupuj, holka • Rozumíme 
složkám v našem „jídle“ se Stefanií 
Sacksovou • Bláznivý sexy nákupní seznam 
• Pochoutky, čokoláda a rychlá bašta • Dobré 
tuky jsou sexy • Bláznivé sexy kuchyňské 
vybavení • Snižujeme náklady • Podpořte 
místní zemědělce • To nejlepší z konvenčních 
potravin • Jíme mimo domov s Kathy 
Frestonovou • Jíme rozumně

KAPITOLA 9

Bláznivé sexy doplňky 205

Probiotika • Superpotraviny a bílkoviny 

v prášku • Don´t worry B happy • Vitamin D 

• Vitamin D s MUDr. Frankem Lipmanem 

• Multidoplňky • Doplňky výživy s omega-3 

kyselinami • Trávicí enzymy • Aloe vera 

• Plné spektrum

KAPITOLA 10

Dobrodružná očista začíná 219

20 otázek na 21 dní • Zahřívací kolo 
• Bláznivý sexy den v životě • 21denní očista 
• Jeďte ve veganství s Emily Deschanelovou

Bláznivé sexy recepty 249

Bláznivé sexy odkazy 267

Poděkování 269

Rejstřík  271



BUĎTE AKTIVnÍMI 
ÚČASTNÍKY
SVÉHO ZDRAVÍ

Dr. Dean Ornish

Není to jen tím, co výjimečného udělala. Je to 

tím, jaká je.

Když se dozvěděla zdrcující diagnózu 

rakoviny, sebrala síly a dychtivě začala studo-

vat všechno, co souvisí se zdravím a pohodou. 

Úplně změnila svůj život a stala se zářným pří-

kladem aktivního účastníka na svém tělesném, 

duševním i duchovním zdraví. Dokázala spojit 

to nejlepší z moderní medicíny a prastarých 

léčebných tradic, a diagnózu smrti tak promě-

nila v bytí plné života. 

Mnoho pacientů mi řeklo: „To, že mi 

zjistili rakovinu, byla ta nejlepší věc, která se 

mi přihodila“. Skeptici by mohli namítnout, 

jestli se nezbláznili. Na což by pravděpodobně 

slyšeli odpověď: „Právě tohle mě přinutilo 

udělat ve svém životě takové změny, aby byl 

radostný a smysluplný.“

Ne že bychom vyhledávali nemoci a utr-

pení, ale někdy – z důvodů, které jsou nejspíš 

záhadou – prostě přijdou. To, co s nimi udělá-

me, může změnit cokoliv na světě. I když se 

nemůžeme vyléčit, můžeme se uzdravit a stát 

se celistvějšími. Jakmile se aktivně zapojíme 

do svého uzdravení, naše utrpení možná do-

stává smysl a je pak snesitelnější. A díky tomu 

se často zmírní i naše nemoc.

Změna je obtížná. Ovšem pokud hodně 

trpíme, myšlenka na změnu je naléhavější 

– „No, bude asi těžké změnit způsob stravová-

ní a životní styl, ale trpím tak, že jsem ochotný 

zkusit něco jiného.“

V roce 2009 získala Nobelovu cenu za 

medicínu Elisabeth Blackburnová, a to za ob-

jev telomerázy, což je enzym, který opravuje 

a prodlužuje poškozené telomery, tedy konce 

chromozómů, které řídí stárnutí. Doktor-

ka Blackburnová a její kolegyně Elissa Epelo-

vá zkoumaly ženy, které dlouhodobě trpěly 

emočním stresem, protože se staraly o děti 

s autismem nebo jinou chronickou nemocí. 

Zjistily, že čím víc a čím déle se ženy cítily 

stresované, tím méně telomerázy tvořily a tím 

kratší byly jejich telomery. Byla to první studie, 

která podala genetický důkaz, že dlouhodobý 

emoční stres může zkrátit délku života. 

Pro mě bylo mimořádně zajímavé zjiště-

ní, že účinek stresu na telomery nebyl dán 

žádnou objektivní mírou, ale tím, jak ženy 

stres vnímaly. Jinými slovy dvě ženy mohly být 

v podobné situaci, ale jedna se naučila zvládat 

stres tím, že převzala kontrolu a sama řídila 

svůj život. Výsledkem bylo, že její telomery 

byly delší.

Máme tendenci spoléhat na pokrok v medi-

cíně v podobě nových léků, laseru a chirurgic-

kých zákroků – což jsou supermoderní, a tedy 

drahé prostředky. Často odmítáme uvěřit, že 

jednoduchá rozhodnutí, která dennodenně 

Kris Carrovou miluji. Ona září.



děláme – co jíme, jak reagujeme na stres, 

nakolik se hýbeme a (což je asi nejdůležitější) 

kolik lásky a důvěrného přátelství ve svém ži-

votě máme – mohou tolik změnit naše zdraví 

a pohodu, ale je to tak.

Mí kolegové a já jsme na neziskovém Vý-

zkumném institutu preventivní medicíny a na 

Lékařské fakultě Kalifornské univerzity v San 

Franciscu přes třicet let vedli sérii studií, které 

ukázaly, že to, co bylo považováno za nemož-

né, bylo často dosažitelné. 

Zjistili jsme, že díky celozrným potravinám, 

rostlinné stravě (která je popsána v této knize), 

rozumnému pohybu, technikám zvládání 

stresu, jako je jóga nebo meditace, a tím, že se 

naučíte, jak dávat a dostat víc lásky (což bývá 

eufemisticky nazýváno jako podpora okolí), 

bylo často možné zvrátit vývoj aterosklerózy, 

rakoviny prostaty v rané fázi, diabetu typu 2, 

vysokého tlaku, vysoké hladiny cholesterolu, 

obezity, deprese a jiných chronických nemocí.

Zjistili jsme, že změna životního stylu se 

projeví i na genech. Často slýchám lidi říkat: 

„Ach jo, mám to prostě v genech, nemůžu 

s tím nic dělat,“ čemuž říkám „genetický ni-

hilismus“. U mužů s rakovinou prostaty jsme 

zjistili, že kompletní změna životního stylu 

po pouhých třech měsících vyvolala změny 

více než 500 genů – „zapnuly“ se geny bránící 

onemocnění a „vypnuly“ se geny, které řídí 

chronická onemocnění včetně řady onkogenů, 

které vyvolávají rakovinu prsu, tlustého střeva 

a prostaty.

Vaše geny jsou vaše dispozice, ale nejsou 

váš osud. 

Spolu s doktorkou Blackburnovou jsme 

u těchto pacientů měřili hladinu telomerázy. 

Zjistili jsme, že za pouhé tři měsíce se zvýšila 

téměř o 30 %. A zatímco úplná změna život-

ního stylu může hladinu telomerázy zvýšit, 

u léků to zatím prokázáno nebylo.

Tyto studie přináší mnoha lidem novou 

naději a nové volby.

Kris Carrová také.

Radost, potěšení a svoboda jsou dlouho-

době udržitelné. Mechanismy, které ovlivňují 

naše zdraví, jsou mnohem dynamičtější, než 

si uvědomujeme. Většina lidí zjišťuje, že když 

změní svůj životní styl způsobem, který je po-

psaný v této knize, cítí se brzy mnohem lépe. 

Důvod strachu ze smrti (který není dlouho-

době udržitelný) se změní na radost ze života 

(která dlouhodobě udržitelná je).

V knize Bláznivá sexy dieta Kris předkládá 

inteligentní a jednoduché postupy. A nejen 

to – vědu a logiku, která se za nimi skrývá, 

předává jazykem srozumitelným i laikovi. 

Proč bychom měli jíst rostlinnou stravu? Proč 

jsou celá zrna lepší než hlazená a která jsou 

lepší než ostatní? Kolik bílkovin, tuků a cukrů 

opravdu potřebujeme a jak je získáme i bez 

nadměrné konzumace živočišných potravin?

Tuhle knihu nepovažujte za knihu o dietě, 

ale za průvodce bohatým životem. Není to 

jídelníček, ale ukazatel na cestě k převzetí 

kontroly nad svým životem, ozdobený Krisi-

ným bezkonkurenčním nadšením, humorem 

a empatií.

A než tuhle knihu dočtete, dost možná 

budete Kris milovat taky.

MUDr. Dean Ornish je zakladatel 
a prezident Výzkumného institutu preven-
tivní medicíny (www.pmri.org) a profesor 
medicíny na Kalifornské univerzitě v San 
Franciscu. 

PŘEDMLUVA
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sdělila posvátnou pravdu „Já za to stojím!“ 
Rozlučte se se smýšlením, že jste jedno 
velké trápení a přivítejte královskou péči. 
Probuzení je jako kosmický koktejl vědomí, 
který vás opije vaší vlastní sílou.

Nebo to možná není tak dramatické 
a mimořádné. Vaše nutkání konat mož-
ná pramení jen z nudy nebo pocitu, že 
už toho máte dost. Doslova jste znudění 

z toho, že jste znudění. Už žádné zabíjení 
času. Žádné pohovky, dálkové ovladače 
a nahánění lidí na Facebooku. Už žádné 
výmluvy.

Bez ohledu na to, jak jste se dostali až 
sem, jste dál, než si myslíte. Už jen to, že 
jste sáhli po této knize, je důkazem toho, 
že v sobě máte něco, z čeho se časem 
stane smělý bojovník za pohodu. Dejme 

Tak co? bláznivá sexy DIETA?

Dovolte mi, abych vám ji objasnila: Bláz-

nivá sexy dieta je nízkotučná, vegetarián-

ská – nebo ještě lépe – veganská strava, 

která klade důraz na vyrovnání pH vaše-

ho těla tím, že jíte víc čerstvých celých 

potravin, ovoce s nízkým glykemickým 

indexem, syrovou zeleninu a pijete zása-

dotvorné zelené nápoje a živinami nabité 

zelené koktejly. Tím, že zvýšíte množství 

zásaditých potravin a snížíte množství 

kyselých potravin (živočišné produkty, 

průmyslově zpracované cukry a škroby 

atd.), omezíte zánět v těle a posílíte svou 

imunitu a životní sílu. Krátce řečeno, 

všechno bude ve prospěch vašeho zdraví. 

Hip, hip, hurá!

Bláznivá sexy dieta má dvě fl exibilní 

úrovně, mezi kterými se můžete volně 

pohybovat podle svých potřeb a životního 

stylu: 60/40 a 80/20: čísla 60 a 80 zna-

menají procento zásaditých potravin a 40 

nebo 20 zase procento kyselých potravin. 

I když optimální je poměr 80/20, poměr 

60/40 je v dlouhodobém měřítku zdravá 

rovnováha. Pokud máte dobré zdraví, 

s tímto poměrem dosáhnete úžasných 

výsledků. Poměr 80/20 doporučuji těm, 

kteří měli nebo mají nějakou nemoc, 

nebo těm, kteří ve stravě prostě jen chtějí 

dosáhnout zlatého standardu. Ale jednu 

věc si řekněme rovnou: Tyto poměry ne-

znamenají 60 procent zdravého a 40 pro-

cent nezdravého jídla v podobě bonbonů, 

brambůrků a uzenin. Všechno jsou to 

celé potraviny. Hodně z nich je syrových, 

některé jsou vařené, ale žádná z nich není 

k ničemu. A jak se dozvíte, moje defi nice 

potraviny, která je k ničemu, může být 

velmi odlišná od vaší.

BSD odstartujeme tak, že poté, co se 

dozvíte všechno, co je třeba, budete mít 

příležitost vydat se na 21denní očistnou 

cestu plnou šťavnatých dobrot a spous-

ty plodů bez páchnoucí mrtvé hmoty. 

A nejen to, s sebou vám přibalím inspi-

raci, afi rmace, silné záměry, modlitební 

korálky a několik praktických tipů, které 

nakopnou vaši krásnou zadnici a probudí 

ve vás úžasnou sílu!
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tělu i duši péči, kterou si zaslouží! Je čas 
začít znovu a vrátit se na samý začátek. 
Jako v seriálu Bionic Woman: silnější, 
rychlejší a budete mít skvělé vlasy, ale jen 
když se dáte do pořádku a změníte svůj 
život. Přestaňte se utápět ve stresu nebo 
vymetat pekařství a jeďte podle bláznivé-
ho sexy programu!

Máte představu, jaké to je cítit se ve 
svém těle zdravě a pohodlně? Víte jaké to 
je, když jste soustředění a máte pevnou 
půdu pod nohama a přitom jste plní svěží 
energie? Dozvíte se to! Bláznivá sexy dieta 
a životní styl (ve zkratce BSD) vám posky-
tuje nástroj, jak svou cestu řídit s jasnou 
myslí a v rovnováze. Je mnoho věcí, které 
jsou mimo vaši kontrolu (spratkovité 
děcko vašich sousedů, bouřky, super úzké 
džíny nebo pouzdrové topy), ale pořád 
ještě máte velkou moc nad svým zdravím, 
štěstím a životem – a to všechno začíná 
ve vašich ústech. Co do nich vkládáte 
a jaká slova z nich vycházejí, určuje váš 
osud. Špatná strava a chemické berličky 

vás vyčerpají. Zatuchlé myšlení a slovní se-
bebičování vám amputují andělská křídla.

Zdraví je víc než jen absence nemoci; 
je to vitalita. Zdraví je osvobození z pout, 
harmonický život, kterým si vytváříte 
vnitřní i vnější klid. Změňte jídelní lístek. 
Přepište recept a překonejte své zlozvyky 
dřív, než ony přemůžou vás. Přesvědčení, 
že optimální rovnováha je pro nás něco 
nedosažitelného, nám umožňuje zbavit se 
odpovědnosti za svá rozhodnutí ohledně 
životního stylu. Ale když se zaměříte na 
to, co konzumujete doslova (jídlo a pití) 
i obrazně (myšlenky, nápady, pomluvy, 
nepříjemná realita v televizi), váš život se 
změní na té nejhlubší úrovni. Tím, že sami 
sobě řeknete ano, nastane příznivý obrat 
i v jiných oblastech vašeho života. Nová 
práce, vášeň nebo cíl se objeví samy. Zno-
vu se před vámi objeví sen, kterého jste 
se vzdali. Jednostranné vztahy nahradí 
ty, které jsou naplněním pro oba. Stabili-
zují se zdravotní potíže nebo v některých 
případech úplně ustoupí. Jedna věc je 
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jistá: Zevnitř i zvenčí bude prosvítat vaše 
úžasné já. 

Když jste zdraví a šťastní, nikdo vám 
nemůže vaši záři vzít. A v tomto pozitivním 
prostoru existuje lavinový efekt: Tuhle záři 
předáváte dál tím, že jste sami příkladem 
a ztělesněním pohody. Můžete jenom 
získat. Ale je za tím ještě něco víc. Vaše 
rozhodnutí nejsou skvělá jen pro vás, ale 

pro celou planetu. Tak se zavlňte v bocích, 
je to super!

Upřímně řečeno, napsat 
další knihu o dietě nikdy 
nebyl můj sen. Hlavně proto, 
že „diety“ ne vždy fungují! Ale 
roky bádání a experimentování 
jsem si nemohla nechat pro sebe. 
Po úspěchu mého dokumentárního fi lmu 
Crazy Sexy Cancer, který jsem napsala 
a režírovala pro společnost TLC, a mých 
prvních dvou knih, Crazy Sexy Cancer 
Tips (česky nevyšlo) a Crazy Sexy Cancer 
Survivor (česky nevyšlo), mi psala spousta 
lidí, kteří se mě ptali, co jíst, jak meditovat, 
jaké knihy číst, kam chodit na detoxikaci 
nebo wellness procedury a jak to všechno 
nejlépe vyvážit. Tyto dopisy nechodily jen 
od pacientů s rakovinou, ale i od zvě-
davých hledačů z celého světa, kteří se 
rozhlíželi po zdravějším způsobu života. 
Tihle motivovaní mystikové tíhli k mému 
přístupu, že možné je cokoliv a k ověře-
ným informacím.

Program, který vám v této knize před-
kládám, představuje víc než dietu, je to 

celistvý životní styl, který u mě 
a bezpočtu lidí funguje. I když 
nejsem lékařka nebo vědkyně, 
jsem Bláznivá sexy, která přeži-
la. Od té doby, co jsem udělala 

změnu ve stravování a způsobu života, 
jsou moje tělo i mysl zdravé, silné a na-
bité energií. Denně si svůj názor ověřuji 
a důkazy rozhodně vychází z mé vlastní 
zkušenosti. To je důvod, proč jsem do 
knihy zařadila některé inspirativní příběhy 
ze života lidí, kteří převzali můj životní styl. 
Jejich vyprávění je tak silné jako oni sami. 
Připojte se k nám! V téhle náročné době 
je rozhodující fungovat jako roztleskávač-
ky, které skandují „Prevence je in!“ Buďte 
příkladem, učte své děti a skrze konkrétní 
kroky jděte cestou zdraví, duchovního 
bohatství a štěstí. Nikdo nezná vaše tělo 
jako vy sama a čekat, až vaše potíže spra-
ví někdo cizí, je jako hrát ruletu o život. 

Tahle kniha je mým dárkem pro vás, 
je to milostný dopis životu, který se zro-
dil z beznadějné diagnózy, jež se stala 

BLÁZNIVÝ = odvážný, vymykající se prů-
měru, myslící troufale, s vůlí změnit zaběhnutý 
stav věcí. 

SEXY = sebejistý, v obraze, celistvý, vášnivý 
a vědomý.

BOŽE MŮJ!
Nemůžu uvěřit, že píšu KNIHU O DIETĚ!
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katalyzátorem mého zdravějšího bytí. 
Ale pozor, bez bahna není lotosový květ, 
jasné? Ty nejkrásnější rostliny raší z hro-
mady kompostu. Rakovina otřásla mým 
světem v základech a přinutila mě najít 
„nový normál“. Knížka Bláznivá sexy dieta 
je výsledkem let, kdy jsem se ptala a uči-
la se – je nabitá informacemi, které do 

hloubky změní a možná dokonce zachrání 
váš život – nebo přinejmenším zmírní tu 
protivnou celulitidu! Je to probuzení bez 
nemoci, vědomost, aniž byste za ni platili. 
Největší překážkou pro vás může být změ-
na myšlení. Ale jakmile to jednou uděláte, 
uvědomíte si, že vy jste ten nebo ta, na 
koho čekáte…

Moje probuzení po telefonu přišlo 
14. února 2003. „Hezkého Valentýna 
přeji, máte rakovinu“, ozval se hlas, načež 
zmlkl a úplně mi vzal sílu. V té době jsem 
byla jednatřicetiletá herečka a fotografka 
a žila jsem v New Yorku. Obrážela jsem 
večírky, byla věčně ve stresu a snažila 
se uspět a udělat si jméno. Někdy jsem 
hodovala jako královna a jindy jsem sotva 
mohla dát na stůl fast food. Tak to v umě-
ní chodí: hostina, nebo hlad. V den D jsem 
ležela na studeném vyšetřovacím stole 
a sestra jménem Mildred mi přejížděla 
hlavicí ultrazvukového přístroje po břiše. 
Bodavé bolesti břicha a zadýchávání mě 
přinutily jít k doktorovi. Byla to stejná 
bolest, kterou jsem cítila už tři roky, jen 
silnější. Jelikož během předchozích ná-
vštěv doktor nic nenašel, naučila jsem se 
s pocitem nepohodlí žít. „Jste jako většina 
nervózních děvčat z města,“ řekl, „Máte 
zácpu!“ A navíc jsem byla skálopevně pře-
svědčená, že se mi nic nemůže stát. Jenže 
ten den byla bolest nesnesitelná. Napadlo 
mě, že jsem si ji rozbouřila před několika 

týdny na večírcích fi lmového festivalu, kde 
měl premiéru fi lm, ve kterém jsem hrála.
To, že jsem se předváděla na hodině jógy 
kvůli jednomu chlápkovi, mi asi taky moc 
nepomohlo. 

MŮJ PŘÍBĚH:
Od nemoci k AKTIVISTCE
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Ztrápený pohled sestry mě přinutil 
zeptat se jí, co vidí. „To vám nemůžu říct,“ 
odpověděla strnule. „Budete si muset pro-
mluvit s lékařem“. Dobrá, pár minut jsem 
mohla počkat. Vchází doktor. „Na povrchu 
vašich jater je asi dvanáct lézí,“ řekl. Ne-
měla jsem tušení, co to znamená. Myslela 
jsem si, že léze jsou trhliny, a nechápala 
jsem, jak jsem si mohla potrhat játra. Jas-
ně, pravidelně jsem si dávala nějaký ten 
koktejl a taky něco jiného na uvolnění, ale 
tohle přece nebyl výsledek pár úletů?

Pak mi všechno vysvětlil. Léze jsou ná-
dory, neštěstí v dvanáctikusovém balení, 
kvůli kterému moje játra na ultrazvuku vy-
padala jako ementál. A navíc rakovina byla 
inoperabilní, tedy žádný zákrok, žádné 
ozařování a žádná chemoterapie a – tohle 
byla rána pod pás – žádné uzdravení. Ze 
sexy kuřátka jsem se v okamžiku proměni-
la v nemocné kuře sužované neobyčejně 
vzácným sarkomem zvaným epiteloidní 
hemangioendoteliom (EHE), který má mezi 
lidmi s rakovinou výskyt nižší než 0,01%. 
O mé nemoci s otravně složitým názvem 
se toho ví velmi málo a nikdo z odborníků 
s velkým O na rakovinu se do jejího zkou-
mání nehrne. Jak se slušně řekne „do 
prdele“?

ŠPATNÁ JÁTRA
To musí být vtip, pomyslela jsem si. U nás 
v rodině nikdo rakovinu neměl. Bylo mi 
sotva jedenatřicet a byla jsem svobodná, 
což pro mě teď znamenalo, že s randěním 
je ofi ciálně konec. Už nebudu mít příleži-
tost ochutnat spousty předkrmů, aniž bych 
se musela rozhodnout pro jeden hlavní 
chod. Byla to doba sexuální hladovky. Můj 
život byl poznamenaný a rozbitý na kusy. 

Přátelé mě odepsali, kolegové se mi vyhý-
bali, jako bych měla nějakou nákazu a ve 
velkém mi začaly chodit pozdravy typu „Je 
mi tak líto, že umíráš“. 

Jak se to stalo? Byla jsem hodná, 
dodržovala jsem pravidla, nepřecházela 
jsem křižovatky na červenou, ani jsem 
nevyloupila banku, cvičila jsem, pila jen 
tak akorát, občas „správně“ jedla, říkala 
jsem prosím a děkuji a dávala jsem dvacet 
procent spropitného. Pro Krista, byla jsem 
demokratka a holka v rozpuku! 

Pak přišel názor druhého a třetího od-
borníka a s nimi nekonečné hodiny stráve-
né na univerzitě zvané Google. Rychle mi 
došlo, že nemoc je byznys, a pokud jsem 
chtěla nasměrovat hurikán jménem rako-
vina tím správným směrem, musela jsem 
své emoce od tohoto poznání oprostit. 
Sbohem, Broadway. Ahoj, ředitelko společ-
nosti Technologie, které mi zachrání kůži, 
s.r.o. Já byla ředitelka a pracovali pro mě 
doktoři. Pokud jsem chtěla přežít, musela 
jsem co nejrychleji vypsat výběrové řízení. 

Inzerát by vypadal nějak takhle:

PANIKAŘÍCÍ PACIENTKA 
HLEDÁ SKVĚLÉHO ONKOLOGA, 

KTERÝ VÍ VŠECHNO, CO JE TŘEBA 

VĚDĚT O JEJÍ MIMOŘÁDNĚ VZÁCNÉ 

A ABSURDNÍ NEMOCI.

Nejlépe podivínský v�dec, 
který má p�ístup k nejno-
v�jším špi�kovým lék�m. 
Pouze týmoví hrá�i. Nesmys-
ly jako „bude to podle m� 
nebo to nebude v�bec“ nebo 
„jedna velikost pro všech-
ny“ nebudou brány v potaz. 
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P�íjemné chování u l�ž-
ka nemocné podmínkou.Žád-
ní motorká�i ani vojenští 
stratégové, prosím. Ucha-
ze�i s titulem z obchodní 
školy n�kde v Karibiku ne-
budou do výb�rového �ízení 
zahrnuti.

Našlo se několik kvalifi kovaných zájem-
ců a taky spousta podivných chlápků. Lé-
kař, který mi doporučil transplantaci hned 
tří orgánů najednou, jsem odmítla okamži-
tě. Jak nezdvořilé, chtěla jsem říct. Dok-
tora, který mi dával deset let života, jsem 
taky poslala do háje. Ačkoliv jsem věděla, 
že jsem v průšvihu, netušila jsem, jak 
rychle rakovina postupuje. Takže vyndává-
ní orgánů, pumpování chemikálií do těla 
a umírání se mi zdálo trochu předčasné. 
Bylo jasné, že se budu muset zastat sama 
sebe a budu se muset naučit, kterým 
směrem zdravotní péči kormidlovat. 

Cestovala jsem všude možně a hledala 
svého lodivoda a nakonec jsem ho našla. 
Na rovinu říkám, že kdyby nebylo mého 
onkologa, už bych tu asi dnes nebyla. Há-

dejte, co mi potvrdil? Že rakovina postu-
puje pomalu, takže jsem v podstatě měla 
jedinou věc, po které prahnou všichni 
onkologičtí pacienti – čas. To byla skvělá 
zpráva a díky ní jsem si vybrala radikální 
způsob léčby. Nedělat nic. Souhlasil.

„Půjdeme na to tak, že vás budeme 
sledovat a budeme čekat,“ řekl. „Ať první 
krok udělá rakovina.“ 

Skvělé! Ale co na to jít tak, že mě 
budou sledovat a já při tom budu žít? A co 
když první krok udělám já? 

I když se nemůžu uzdravit, můžu být 
pořád zdravá? Může být celková pohoda 
předefi novaná tak, že zahrnuje i někoho 
jako jsem já? Místo rakoviny bych to mož-
ná nazvala nerovnováhou. A co kdybych 
byla schopná najít zdroj té nerovnováhy? 
Možná, ale jen možná, bych mohla tělu 
a mysli pomoci tak, aby nemoc udržely 
pod kontrolou. Bylo jasné, že se mám hod-
ně co učit, ale pak přišla radost a začala 
ve mně doutnat zvědavost. Tohle nebude 
moje bitva, tohle bude největší dobrodruž-
ství mého života.

Může být celková pohoda 

předefi novaná tak, aby zahrnovala 

i někoho jako jsem já?

VĚŘTE SVÉMU VNITŘNÍMU 
DOKTOROVI
Během několika výprav až na dno mého 
nitra jsem narazila na svou Vnitřní doktor-
ku. Je bystrá, zvědavá a vysoce intuitivní 
(a navíc v bílém plášti vypadá skvěle). Re-
cept, který mi nabídla, byl docela jednodu-
chý. „Přebuduj si život, holčičko. Pátrej na 
vlastní pěst a dej dohromady skládanku 
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změnilo mi to život. Možná vám taky po-
může. Pokud ne, pořád vás mám ráda.

V téhle kapitole je toho dost, co budete 
muset strávit, a taky na to budete potřebo-
vat nějaký čas (a enzymy). Mým cílem není 
přivést vás k veganství nebo vás kritizovat 
za to, že jíte maso. Mým cílem je podělit 
se s vámi o nástroje, znalosti a fakta, kte-
rá jsem se dozvěděla, abyste měli nejlepší 
den, týden, měsíc a život, jaký jste kdy 
měli! Pokud budete mít na konci této ka-
pitoly víc otevřené oči a budete si pečlivě 
vybírat zdravější a čistší živočišné výrobky, 
pak jsem svou práci udělala dobře. Ve 
chvíli, kdy se přestáváme ptát, přestává-
me se také učit. Ptejte se, odkud pochází 
vaše jídlo a budete v mnohem lepší kon-
dici. Nejdůležitější je vaše dlouhověkost, 
takže vezměte si to nejlepší, zbytek nechte 
být a připoutejte se, drahoušci! 

Pokud se vaše jídlo několikrát denně 
skládá z mrtvol, i z vás může být mrtvola 
dřív, než jste si plánovali. Dovedu si před-
stavit, že pro některé z vás je tohle pro-
hlášení znepokojivé – pro mě bylo samo-
zřejmě taky. Vyrostla jsem na ulici tvořené 
malými rodinnými mléčnými farmami. 
Stříkat si mléko do pusy přímo z vemene 
pro mě byla legrace. Kravské cecíky byly 
také úžasná zbraň. Vybrali jste si oběť, 
zamířili jste a zmáčkli, a pokud jste měli 
štěstí, strefi li jste se do farmářova pomoc-
níka. (Strašně ráda jsem vyváděla blbosti. 
To bylo potom, co jsem zkusila žvýkací 
tabák, který mi dal jeden prohnaný sy-
čák. „Můžeš to spolknout, chutná to jako 
bonbon“. Asi po třiceti sekundách jsem se 
mu vyzvracela na holínky a rozplakala se. 
Zásah.)

Doma se naše jídlo točilo kolem živo-
čišných potravin a buď bylo dekadentní, 
nebo těžké. Moje ohnivá kolumbijská 
babička byla jako kuchařka velmi tvořivá 
a milovala hory másla, Julii Childovou 
(slavná kuchařka, která jako první v Ame-
rice měla v televizi pořad o vaření, pozn. 
překl.) a cokoliv, co mohla fl ambovat (to 
znamená polít alkoholem a zapálit, někdy 
třeba i závěsy). Dekadentní večeře zname-
nala kohouta na víně nebo kuřecí kari. Ve 
všední dny jsme třeba měli uzený jazyk, ta-
tarský biftek s toustem (který se nápadně 
podobal zvratkům) a lančmítové sendviče. 
Ptáte se, co je to lančmítový sendvič? 
Vrstva masa pochybného původu se střídá 
s vrstvou smetanového sýra, to celé na 
bílém chlebu. Protože prezentace jídla pro 
mou babičku byla vším, sendviče ozdobila 
kytkami ze smetanového sýra obarveného 
potravinářským barvivem, které nastříkala 
z pytlíku na zdobení dortů. Někdy na nich 
bylo taky moje jméno.

Babička milovala experimenty. V den, 
kdy mě máma porodila, babička uvařila 
velkou mísu dušených ledvinek s omáč-
kou z červeného vína a smetanovými 
brambory. Představuju si, jak moje ma-
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ličkost řekla, „Tak dost, taky jsem tu já, 
dámo!“ Na druhou stranu moje chutě byly 
jednoduché. Klidně jsem si střídavě vysta-
čila s těmito pěti jídly: hamburgery, cere-
álie, sýrové křupky, sendviče s burákovým 
máslem a marmeládou a taky hranolky.

Když mi bylo deset, uvěřila jsem, že je 
Bůh, protože vyslyšel moje modlitby a tak 
na naší „Route 22“ otevřeli restauraci 
Burger King. Okamžitě jsem prosila ba-
bičku, aby mě tam vzala, ale protože fast 
food byl cizí, rázně mou žádost se svým 
silným kolumbijským přízvukem zamítla. 
Ne (ve všech jazycích) je slovo, které dost 
špatně trávím – nikdy jsem ho dobře 
netrávila a nikdy nebudu. Ačkoliv jsem 
neměla kolo, pořád jsem měla nohy. Takže 
jsem vyplenila kapsy jejího kabátu a vyda-
la se na desetikilometrovou pouť. Páni, ty 
hranolky vážně za to peklo stály. Jedním 
vrzem jsem okusila svobodu, nezávislost, 
krádež a uhlohydráty nasáklé tuky plnými 
transmastných kyselin. Byla jsem v pasti. 
Na další dvě desetiletí se fast food stal 
vzdorovitou útěchou. 

Takže teď vám jenom nezapaluju 
koudel u zadku, taky chápu, jak těžké je 
změnit zaběhnuté vzorce. Našla jsem si 
tenhle úžasný životní styl, protože jsem 
byla v koncích. I když jsem milovala zvířata 
a přírodu, neuvědomovala jsem si souvis-
losti. Hamburger má tvář a je nezdravý? 
Když se to tak vezme kolem a kolem, 
uvědomíme si, že netečnost není lahodná 
ani sexy ani zodpovědná.

Musíte změnit všechno najednou? Ne! 
Hned na začátku jsem říkala, že neoče-
kávám, že do toho půjdete hlava nehlava. 
I když se masa úplně nevzdáte, snižte jeho 
potřebu – tu ždibec, tam kousek. Ame-

rická dietetická asociace doporučuje, že 
porce masa, drůbeže a ryb by neměla být 
větší než krabička od hracích karet – tedy 
přibližně 75 až 100 gramů. I v Texasu!

Abych vám pomohla vyloučit živočišné 
výrobky ze stravy nebo alespoň snížit jejich 
spotřebu, dovolte mi, abych vám objasnila, 
o čem tu vlastně mluvíme. Maso = tvor, 
který má myšlenky, matku, rodinu a komu-
nitu. Mléko = tekuté jídlo z prsu zvířete, 
které má myšlenky, matku, rodinu a komu-
nitu. Vím, že se to zdá docela jasné, ale 
setkala jsem se s mnoha lidičkami, kteří 
potřebují trochu osvěžit paměť ohledně 
toho, co se myslí „vnímavým tvorem“, pro-
tože mají mylný dojem, že kuře nebo ryba 
nemyslí.

Valná většina masa, které zkonzumu-
jeme, pochází z těchto pěti zvířat: kráva, 
kuře, krůta, prase a ryba. Ale je tu celá 
Noemova archa dalších zvířat, které nám 
slouží jako bašta: jehně, koza, kachna, 
králík, žába, buvol, jelen, los, pštros, měk-
kýši, hadi, úhoři, opice a pro vás, kteří mu-
síte přežít v divočině, taky veverky. Obecně 
platí, že pokud se něco hýbe, najdeme si 
cestu, jak to zabít a sníst. Pak je tu mléko. 
Krávy, kozy a ovce jsou pro nás hlavním 
zdrojem tvarohu, smetanového sýra, 
klasického sýra, kysané smetany, másla, 
zmrzliny a jogurtu. A co vejce? V průbě-
hu času jsme je nesprávně zařadili mezi 
mléčné výrobky (pravděpodobně proto, že 
v obchodech jsou blízko másla a sýrů), ale 
ve skutečnosti patří do stejné skupiny jako 
maso, protože obsahují podobné živiny 
– a protože to jsou malé kuřecí zárodky. 
Při vylepšování jídelníčku mějte na paměti 
tyto živočichy a produkty těchto živočichů. 
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Zde je snadný způsob, jak si předělat 
talíř. O mase a mléčných výrobcích pře-
mýšlejte jako o komparsu, o obilovinách 
jako o herečkách ve vedlejších rolích 
a o zelenině jako o hlavních hvězdách. 
Živočišné potraviny by měly být příloha 
nebo by měly být brány jako pochoutka 
(pokud je vůbec máme jíst), zatímco rost-
linné potraviny by měly tvořit hlavní chod. 
Tento velmi jednoduchý a fi nančně nená-
ročný krok vám změní sex, prodlouží život 
a pomůže zlikvidovat jednoho z nejhorších 
strašáků, které začínají na C – celulitidu!

Když už mluvíme o dolíčcích na steh-
nech, tak se na chvilku ponoříme do 
kádě s tukem. Většina tukových buněk se 
vytváří do věku 10 let, ale ty malé mrchy 
jsou velmi pružné a svou velikost mů-
žou zvětšovat v jakémkoliv věku. Zdravá 
vegetariánská nebo veganská strava 
konzumovaná v rozumném množství 
působí jako prevence proti tomu, aby se 
tukové buňky zvětšovaly jako nafukovací 
balónky. Recept na úspěch: Jíst spoustu 
potravin s vysokým obsahem vlákniny, 

co nejvíc v syrové formě a omezit živo-
čišné potraviny a zpracované výrobky. 
Celulitida je jiná bestie než tuk po ce-
lém těle. Jak říká dr. Jennifer Reillyová 
(www.bitchindietitian.com), „Můžete být 
„vyzáble tlustí“ a stejně budete mít celuli-
tidu! Celulitida se tvoří v důsledku zadržo-
vání vody v tkáních a hromadění odpad-
ních produktů a toxinů v těle. Standardní 
americká strava k celulitidě velmi přispívá! 
Rozkladem těchto potravin vzniká tuna to-
xického odpadu, který koluje v těle a zven-
čí vypadá jako protivná celulitida.“

Takže teď panikaříte a ptáte se: „Ale co 
bílkoviny? A z čeho budu získávat vápník?“ 
Uklidněte se a hoďte strach za hlavu. 
Pravda je taková, že veškeré bílkoviny 
a vápník jsme schopni získat z pestré rost-
linné stravy. Nejzdravější lidé planety jsou 
ti, kteří jedí nejméně živočišných potravin. 
K tomu, abyste se vymanili ze systému 
a šli si vlastní cestou, to chce skoro revo-
luční nadšení. A slibuji vám, že to bude 
stát za to. Jezte čistě a zeleně a připijte si 
na život. Na zdraví!
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Mnoho lidí si představuje, že srdeční 

onemocnění, nádorová onemocnění nebo 

diabetes je přirozeným důsledkem stárnutí. 

Jak ubíhají roky, jsme čím dál víc náchylnější 

k nemocem, nebo si to mnozí z nás myslí. Ale 

mám pro vás dobrou zprávu. Tyto problémy 

nejsou důsledkem faktu, že čas běží. Ať je vám 

kolik chce, můžete velkou měrou zabránit 

nejrůznějším vážným onemocněním a můžete 

dokonce zvrátit jejich průběh. A pokud už vás 

tyto nemoci postihly, pořád je toho dost, co se 

dá dělat. 

ZDRAVÉ SRDCE
Srdeční onemocnění jsou velmi častá a začí-

nají ve velmi raném věku. U mnoha dětí tato 

onemocnění začínají ještě před dokončením 

střední školy. Ale když se podíváme na příči-

nu, zjistíme, jak těmto nemocem můžeme pře-

dejít. Problém začíná u částeček cholesterolu, 

které putují krevním řečištěm. Tyto částečky 

dráždí stěny tepen a působí tvorbu usazenin 

– neboli plaků – které se podobají puchýřům. 

Plak je křehký a může se roztrhnout. 

A když se to stane, okolní krevní buňky reagu-

jí tak, že se slepí dohromady a vytvoří sraženi-

nu. Pokud tato sraženina ucpe tepnu, přeruší 

se přívod kyslíku do srdce. Část srdečního 

svalu odumře, čemuž říkáme „infarkt“. Done-

dávna byl tento proces považován za nevratný. 

Rostoucí plak byla jednosměrka, která vedla 

přímo na operační sál. Ale dr. Dean Ornish, 

lékař, který studoval na Harvardu, tento 

chmurný scénář změnil. Dal si za cíl nejen 

prevenci srdečních onemocnění, ale i jejich 

vyléčení. Ve svém výzkumném středisku v San 

Franciscu požádal pacienty, aby udělali několik 

zásadních změn životního stylu založených na 

těchto čtyřech jednoduchých krocích:

1. Vegetariánská strava. Potraviny z rostlin 

nemají živočišný tuk a cholesterol, který se 

skrývá v živočišných potravinách.

2. Pravidelný pohyb. To znamenalo chůzi půl 

hodiny denně nebo hodinu třikrát týdně. 

3. Zvládání stresu. Sem by mohla patřit 

jóga, meditace nebo jednoduché dechové 

nebo protahovací cviky. 

4. Nekouření.

To byl celý program. Nebyly v něm žádné léky, 

operace ani jiná intenzivní léčba jakéhokoliv 

druhu. Snadné!

A výsledky byly ohromující: Zmizela bolest 

na hrudi, účastníkům se upravila hladina 

OBRANA PROTI
VELKÉ TROJCE s MUDr. Nealem D. Barnardem
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cholesterolu. Asi po roce si výzkumný tým vši-

ml ještě něčeho mnohem závažnějšího. Tepny 

účastníků se vyčistily tak, že u 82 procent 

lidí ve studii byl rozdíl patrný na angiogramu. 

A průměrný člověk zhubl přes 10 kilogramů, 

díky čemuž samozřejmě program, který tito 

lidé začali, naprosto milovali. 

Které potraviny mají tento zázračný 

účinek? Zelenina, ovoce, celozrnné obiloviny, 

luštěniny a všechna jídla, která jsou z nich 

připravená. Takže na snídani si můžete dát 

třeba misku staromódní ovesné kaše se skořicí 

a rozinkami. Oběd může být zelenina s fazo-

lovým chilli a kukuřičným chlebem a k večeři 

si můžete dát těstoviny marinara s mrkví, 

zeleným hráškem a cibulí. Někteří vědci, kteří 

se zabývají onemocněním srdce, doporučují 

také ořechy (například mandle), sójové výrob-

ky a oves, protože každá z těchto potravin má 

zvláštní ochranný účinek na srdce.

Mezi potraviny, které je třeba vynechat, 

patří maso, mléčné výrobky, vejce a mastné 

potraviny. To znamená přestat jíst také kuřecí 

a rybí maso. Ano, ryby mají trochu „dobrých“ 

(omega-3) tuků. Ale nejméně ze 70 procent 

tuk v rybách není „dobrý“; je to směs čistých 

nasycených („špatných“) tuků a dalších jiných 

tuků, které pro srdce nejsou vůbec dobré. 

Ryba a kuřecí maso mají příliš cholesterolu 

a tuku na to, aby vám pomohly snížit hladinu 

cholesterolu v krvi, nepomohou vám ani zhub-

nout a nejsou součástí programů na ochranu 

srdce. 

PREVENCE RAKOVINY
Na počátku 60. let minulého století vědci 

učinili důležitý objev. Lidé, kteří žili v urči-

tých zemích, měli něco jako ochranu proti 

rakovině. Například rakovina prsu byla běžná 

v severní Americe a Evropě, ale překvapivě 

vzácná v Japonsku. A pokud Japonky onemoc-

něly rakovinou, přežívaly mnohem více než 

ženy v Evropě nebo severní Americe. 

Ale od 60. let se věci začaly měnit. Do Asie 

vtrhl fast food a „business“ obědy, které nahra-

dily rýži. A výskyt rakoviny rychle vzrostl. Na 

konci 70. let u žen, které přizpůsobily stravu 

západnímu stylu a jedly maso každý den, 

vzrostlo riziko rakoviny prsu osmkrát v porov-

nání s ženami z chudších vrstev, které zůstaly 

u tradiční stravy, jejímž základem je rýže. Tady 

je poučení: Pro prevenci rakoviny bychom měli 

zvýšit konzumaci zeleniny, ovoce, celozrnných 

obilovin a luštěnin. 

Jedním z přínosů rostlinné stravy je, že 

nám pomáhá k tomu, abychom zůstali štíhlí.

To je důležité, protože tělesný tuk působí na 

tvorbu estrogenů, což jsou ženské pohlavní 

hormony, které mají schopnost stimulovat 

rakovinné bujení. U žen s nižším podílem 

tělesného tuku je menší pravděpodobnost, že 

onemocní běžným typem rakoviny prsu a vyšší 

šance na přežití. Ale zdravé potraviny pro nás 

dělají víc, než že nás udržují štíhlé. Změny ve 

stravě byly předmětem dvou velkých studií. 

Jejich cílem nebylo zjistit, jestli mohu fungo-

vat jako prevence proti rakovině, ale to, jak 

mohou potraviny pomoct ženám, které již ra-

kovinou prsu onemocněly. Intervenční studie 

výživy u žen (WINS), do které bylo zahrnuto 

téměř 2 500 žen v postmenopauze, které se 

předtím léčily na rakovinu prsu, ukázala, že 

snížení konzumace tučných potravin opravdu 

snížila pravděpodobnost, že se onemocnění 

vrátí. Studie Zdravá strava a zdravý život žen 

(WHEL), do které bylo zařazeno přes 3 000 

žen, prokázala, že kombinace stravy, ve které 

převládá zelenina a ovoce, a pravidelného 

cvičení může snížit riziko návratu onemocně-

ní na polovinu.
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Poučení, které z těchto dvou studií ply-

ne, je, že vyloučení tučných jídel ze stravy, 

konzumace většího množství ovoce a zeleni-

ny a pravidelný pohyb znamenají obrovskou 

změnu k lepšímu. Pokud tyto změny mohou 

pomoct ženám, které už rakovinou onemocně-

ly, pak je pravděpodobné, že v době, než udeří 

rakovina, jsou ještě účinnější.

DIABETES
Diabetes je už tak běžný, že kdyby nebyl tolik 

nebezpečný, mohli bychom mu říkat „módní 

nemoc“. Jednoduše řečeno, diabetes (cukrov-

ka) znamená, že v krvi je příliš mnoho cukru. 

Tím cukrem se myslí glukóza, jejímž úkolem 

je dodávat do těla energii. Pohání mozek, 

svaly a ostatní orgány. Ale při diabetu má 

glukóza obtíže dostat se do buněk, tedy tam, 

kam patří. Místo toho se hromadí v krevním 

řečišti, kde může poškodit jemné cévky oka, 

ledvin, srdce a nohou. Je zbytečné říkat, že 

tohle nikdo z nás nechce.

Proč má glukóza problém dostat se do 

buněk? Proč se hromadí v krvi? Popíšu vám 

takovou analogii: Abyste se dostali dveřmi do 

svého domu, musíte mít klíč. A co když jed-

noho dne přijdete domů a zjistíte, že klíč do 

zámku nezapadne? Pozorně si klíč prohlédne-

te a zjistíte, že je naprosto v pořádku. Ale když 

se podíváte do zámku, zjistíte, že zatímco jste 

byli pryč, někdo do něj nacpal žvýkačku. Po 

zbytek života můžete lézt domů oknem. Lepší 

ale je vyčistit zámek. 

Když se glukóza dostane do buněk, také 

používá „klíč“. Klíčem pro glukózu je inzulin, 

což je hormon, který otevírá maličké kanálky 

ve vnější membráně buněk, kterými glukóza 

vstupuje dovnitř. Ale při diabetu typu 2, což je 

obvyklá forma, která v současnosti postihuje 

tolik lidí, inzulinový klíč řádně nefunguje. 

Vědci zkoumali příčinu, proč inzulinový klíč 

při otevírání buněk nefunguje a jejich zjištění 

výrazně změnilo náš pohled na diabetes. 

Ukázalo se, že i buňky mohou být ucpány 

žvýkačkou. Tak jako žvýkačka v zámku pře-

káží klíči, tak také částečky tuku z jídla, které 

konzumujeme, se mohou dostat do buněk 

a překážet inzulinu v otevírání membrán pro 

vstup glukózy. Odpovědí na diabetes je pro-

čištění našich buněk. Když ze stravy vyloučíte 

tučná jídla, je to jako byste odstranili žvýkač-

ku ze zámku. Z buněk odchází tuk a inzulin 

začíná lépe fungovat. 

V našem výzkumu jsme zjistili, že jedno-

duché změny ve stravě mají přímo kouzelné 

účinky a že jimi můžeme diabetes výrazně 

zlepšit. V některých případech je zlepšení tak 

velké, že u těchto lidí by nikdo neřekl, že měli 

diabetes. 

Jsou tři klíče k prevenci diabetu (nebo ke zvrá-

cení jeho průběhu, pokud už jej máte):

1. Vyloučení živočišných potravin.

2. Snížení konzumace rostlinných olejů na 

minimum.

3. Vyloučení cukru a všech potravin z bílé 

mouky.

Tyto jednoduché kroky mohou pomoct 

buňkám k tomu, aby se pročistily, a zvrátit tak 

proces vedoucí ke vzniku diabetu. Neurčuje-

me, kolik kalorií nebo uhlohydrátů máte po-

voleno, takže nikdy nemáte hlad. A potraviny, 

které při tom jíte, jsou pro vás opravdu dobré. 

Jak si později všimnete, jsou podobné těm, 

které ve studii dr. Ornishe pomohly výrazně 

zlepšit srdeční onemocnění a vyvolaly výrazný 

úbytek váhy.

Takže i když jsou srdeční onemocnění, 

rakovina a diabetes vážné problémy, nemají 
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s naším věkem co dělat. Souvisí s tím, jak 

dlouho a jak moc své tělo týráme. Pokud 

si dopřejeme kvalitní potraviny, pravidelné 

cvičení a zdravé prostředí, pak můžeme těmto 

problémům do velké míry zabránit. Jestliže 

už jste onemocněli, jídlo vám může pomoci 

k uzdravení.

MUDr. Neal D. Barnard je autor 
bestsellerů Food for Life (česky nevyšlo) 
a Dr. Neal Barnard´s Program for Reversing 
Diabetes (česky nevyšlo), je zakladatelem 
Komise lékařů pro zodpovědnou medicínu 
(PCRM), což je skupina, která propaguje 
preventivní medicínu a zabývá se kontro-
verzními problémy moderní medicíny.

VŠEŽRAVEC, 
NEBO BÝLOŽRAVEC?

„Ale počkejte,“ říkáte. „Části těla 
jíme celé věky, tak kde je problém?“ To je 
pravda. I když naši předkové jedli maso 
od doby, co slezli ze stromů, konzumovali 
ho vzácně a v menším množství. A maso 
také bylo docela jiné. Pocházelo z divoce 
žijících zvířat a bylo čerstvé a ne z farem 
prolezlých nemocemi, kde se nemocným 
zvířatům dávají léky a chemikálie. I když 
jsme byli lovci-sběrači, sbírali jsme zatra-
ceně víc, než jsme lovili. Chlupatý mamut 
byl luxus pro zvláštní příležitosti jako slav-
nosti a svatby. 

Mnoho odborníků na výživu je toho 
názoru, že lidé jsou špatně vybaveni na to, 
aby maso plně strávili a vstřebali. I když se 
chováme jako všežravci, z fyziologického 
hlediska jsme spíš býložravci. Upřímná 
otázka: Co je optimální? Upřímná odpo-
věď: Rostliny.

Vezměte si masožravce, třeba krásnou 
lvici. Má drápy, tesáky a v žaludku spous-
tu kyseliny chlorovodíkové, pomocí které 
zvládne těžký úkol strávit maso. Nevím, 
jak vy, ale já si svou manikúru nezničím 

tím, že se vrhnu a rozsápu nějakou strače-
nu. Lidé mají stoličky a čelisti, které jsou 
skvělé k rozmělnění a rozkousání potravy 
s vysokým obsahem vlákniny. V našem 
žaludku je sice kyselina chlorovodíková, 
ale v menším množství, které se hodí víc 
pro trávení rostlinné stravy. 

Navíc lvice si pochutnává na čerstvě 
zabitém zvířeti, nejraději na orgánech, kte-
ré mají vysoký obsah minerálů. A protože 
madam Lvice v divočině nemá kempingo-
vý vařič, maso jí syrové, a tak z něj přijímá 
všechny prospěšné enzymy. Její krátký 
trávicí trakt se postará o to, že jak rychle 
zebra vejde, tak rychle také vyjde ven. 
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BÍLKOVINY: 
MÝTY A KOUZLA

A teď se zamysleme nad délkou našich 
střev, což je necelých osm metrů střeva 
se záhyby a kličkami. Vejde prase a zů-
stane celé dny až týdny. Prase způsobí, že 
jsme nadmutí a podráždění. Náš osobní 
termostat je nastavený přibližně na 37 °C. 

Co se při této teplotě z prasete stane? 
Smradlavá hmota. Pokud naše trávicí 
šťávy nejsou dostatečně silné, ta bývalá 
Bytost hnije a kazí naše vnitřní prostředí. 
Špatné bakterie zdivočí; je to jako fl ám se 
zfetovanou děvkou. 

Přesvědčení, že potřebujeme velké 
množství bílkovin, abychom byli silní 
a zdraví, je jeden z nejrozšířenějších mýtů 
v Americe. Nadměrné dávky bílkovin jsou 
ve skutečnosti jedním z klíčových důvodů, 
proč jsme tak nezdraví. Studie potvrzují, 
že s vyšším množstvím bílkovin se zvyšuje 
také výskyt chronických nemocí. Nedo-
statek bílkovin v průmyslově vyspělých 
zemích ve skutečnosti neexistuje. Pro-
jděte se kterýmkoliv nákupním centrem 
s restauracemi a rychlým občerstvením 
a uvidíte, že náš problém je naprosto 
odlišný: Rozsáhlá epidemie obezity. Obe-
zita je pouze jeden z palčivých problémů 
země, která trpí nemocemi z nadbytku. Co 
myslím nemocemi z nadbytku? Tento výraz 
obvykle popisuje nemoci, které zabíjí naše 
přátele, příbuzné, sousedy a spolupracov-
níky. Z historie je známo, že bohatí si moh-
li dovolit maso, smetanu, nasycené tuky, 
sladkosti a alkohol. Ovšem čím víc těchto 
věcí konzumovali, tím větší zdravotní pro-
blémy měli. A teď, díky dostupnosti levné-
ho fast foodu (o kterém se něco dozvíte za 
malou chvilku) si můžeme dovolit neo-
mezovat se a sesypat se. Méně rozvinuté 

země mají také své problémy. Ale ty se 
točí kolem základní hygieny, ochrany pitné 
vody a základních léků. V zemích, kde lidé 
spoléhají na tradiční rostlinnou stravu, 
mají mnohem méně případů vážných ne-
mocí, kterých se my všichni bojíme. 

Zahrady jsou nahrazovány zkumavka-
mi a z americké populace se stává jeden 
velký vědecký pokus. Standardní americ-
ká strava stepuje na posledních zbytcích 
našeho zdraví. A v době rychlé globalizace 
se tato strava šíří jako agresivní nádor. 
Výsledkem je, že zdravotní problémy, které 
původně trápily lidi v naší zemi, zamořily 
celou planetu. Díky, strýčku Same, za 
globalizaci a nemoci. Bravo!

Vidličkou a nožem si kopeme hrob. 
A zamysleme se nad tímhle: Mnoho lidí 
s průměrnou váhou nebo nadváhou je 
vlastně podvyživených! No teda, jak je to 
možné? Nadbytek živočišných bílkovin 
a tuku ucpává buňky, krevní oběh tlusté 
střevo. Výsledkem je, že vstřebáváme 
méně živin z potravy. Navíc pochybné jídlo 
špatné kvality v nás pořád zanechává po-
cit hladu. Takže co se pak děje? Jíme víc, 
dostáváme míň a přibíráme.
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Jsou bílkoviny důležité? Rozhodně ano, 
ale ve velkém množství jsou smrtelné. Joel 
Fuhrman, renomovaný lékař a odborník 
na výživu, ve své knize Eat Right America 
(česky nevyšlo) přirovnává náš přehnaný 
důraz na bílkoviny k výživové sebevraždě. 
Říká, že pokud netrpíme anorexií, nemusí-
me si dělat starosti, jestli máme dostatek 
bílkovin. Trik spočívá ve zvýšení kvality 
konzumovaných bílkovin a pravidelném 
výběru bezpečných potravin.

KOLIK BÍLKOVIN OPRAVDU 
POTŘEBUJEME?
V Americe se doporučuje přibližně 
0,8 gramů bílkoviny na kilogram tělesné 
hmotnosti. Takže řekněme, že jste ta mý-
tická žena vážící 59 kilogramů, kterou si 
odborníci na výživu vždy berou za příklad. 
V tom případě potřebujete přibližně 47 
gramů (59 × 0,8) bílkoviny denně. Ale 
mnoho odborníků je toho názoru, že toto 
doporučení je příliš. Dr. Fuhrman říká, že 

potřebujeme pouhých 20 až 35 gramů 
bílkovin denně.

A když to srovnáme s realitou? Prů-
měrný Američan zkonzumuje 100 až 
120 gramů bílkovin denně. Nejen, že je 
to pětinásobek toho, co potřebujeme, 
ale tyto bílkoviny pochází z vysoce tuč-
ných živočišných potravin. Ale jen kvůli 
argumentaci, podívejme se na standardy 
stanovené vládou. Jak vypadá 47 gramů 
bílkovin? Není to moc: ¼ šálku mandlí 
obsahuje 7,4 gramů, ½ šálku quinoy 
obsahuje 3 gramy, ½ šálku tempehu obsa-
huje 15,8 gramů, 1 šálek čočky obsahuje 
17,9 gramů, 1 šálek brokolice obsahuje 
2,6 gramů.

Takže je jasné, že pokud jíte vyváženou 
vegetariánskou stravu – což znamená, že 
jíte rozmanité potraviny vysoké kvality, jako 
je zelenina, výhonky, luštěniny, tempeh, 
ořechy, obiloviny a tak dále – svou potřebu 
bílkovin zcela jistě naplníte. Víc bílkovin 
potřebují těhotné a kojící ženy a atleti. 

BUĎTE VŠÍM, ČÍM MŮŽETE BÝT

Vitamin B
12

 je třeba pro buněčné dělení 

a krve tvorbu. Neumějí si ho vyrobit ani 

rostliny ani živočichové, ale bakterie ano. 

Zvířata ho přijímají tehdy, když přežvykují 

krmivo kontaminované bakteriemi, které 

vitamin B
12

 tvoří a na oplátku se zvíře stává 

zdrojem tohoto vitaminu. Rostlinné potravi-

ny neobsahují dostatek vitaminu B
12

, snad 

kromě případů, kdy jsou kontaminovány 

mikroorganismy, ale protože si ovoce a ze-

leninu před konzumací umýváme (což je 

správné), mikroorganismy tak spláchneme. 

Ti z vás, kteří jíte podle bláznivé sexy diety, 

byste měli užívat doplňky s vitaminem B
12

. 

Ačkoliv potřeba tohoto vitaminu je celkem 

nízká, jeho nedostatek je vážný problém, 

který může vést k chudokrevnosti a ne-

vratnému poškození nervů. Vitamin B
12

 

obsahují některé kvašené potraviny a for-

tifi kované kvasnice, ale může se stát, že 

nebudete mít tohoto vitaminu dostatek. 

Moje rada: Užívejte potravinový doplněk. 

Více informací se dočtete v kapitole 9. 
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Ale i v těchto případech je možné potřebu 
bílkovin uspokojit tak, že jíme víc kvalitních 
potravin. Pokud se chcete ujistit, jestli ze 
stravy dostáváte všechno, co potřebujete, 
zajděte si za lékařem, který uznává celostní 
přístup nebo za přírodním léčitelem. 

Pokud jíte vyváženou vegetarián-

skou stravu – což znamená, že jíte 

rozmanité potraviny vysoké kvality, 

jako je zelenina, výhonky, luštěniny, 

tempeh, ořechy, obiloviny a tak 

dále – svou potřebu bílkovin zcela 

jistě naplníte. 

KOMPLEXNÍ BÍLKOVINY
Bílkoviny jsou dlouhé řetězce aminoky-
selin. Existuje 20 různých aminokyselin, 
které potřebujeme pro dobré zdraví, ale 
naše tělo umí vyrobit jen jedenáct z nich. 
Zbylým devíti se říká esenciální aminoky-
seliny. Protože si je neumíme vyrobit, je 
nezbytné přijímat je z potravy. Potraviny, 
které obsahují všech devět esenciálních 
aminokyselin, se nazývají komplexní bíl-
koviny. Ovšem mluvit o potravinách v tom 
smyslu, že mají „komplexní“ nebo „ne-
komplexní“ bílkoviny, vede k myšlence, že 
některé bílkoviny jsou lepší než jiné. 

I když maso je komplexní bílkovina, je 
taky „komplexní“ z hlediska nasycených 
tuků, cholesterolu, hormonů, antibiotik 
a jiných nechutných „spoluúčastníků“ jako 
je E. coli. Lidské maso je pro nás vlastně 
nejkompletnějším zdrojem bílkovin, proto-
že má aminokyseliny v ideálním poměru, 
ale to neznamená, že bychom měli sníst 
chlápka z balíkové služby. Na rozdíl od 
svých vegetariánských protějšků jsou živo-

čišné bílkoviny plné nasycených tuků, jsou 
velmi kyselé a chybí jim fytoživiny, voda, 
enzymy a vláknina. 

Novinka: Také mnoho rostlin má kom-
plexní bílkoviny! Co třeba quinoa, sójová 
bílkovina, pohanka a konopná semínka? 
Ostatní rostlinné bílkoviny jsou jen lehce 
nekomplexní, takže pokud jíte rozmani-
té rostlinné potraviny, máte komplexní 
bílkovinovou elektrárnu. Nemusíte je jíst 
v jednom jídle, nebo dokonce v jednom 
dni. Kdyby příroda zamýšlela, abychom 
se trápili gramy bílkovin a v každém jídle 
kombinovali obiloviny a luštěniny, sudičky 
by nám do kolébky podstrčily kalkulačku 
a tabulky s nutričními hodnotami potravin.

Máte strach, že při BSD 

budete mít nedostatek železa? 

Nemějte. Při pestré rostlinné stravě 

ho budete mít dostatek. Studie proka-

zují, že vegani konzumují tolik železa 

jako všežravci a někdy i víc. Potraviny 

s vitaminem C mnohonásobně zvyšují 

vstřebávání železa. Při bláznivé sexy 

dietě a všech syrových potravinách 

a zelených šťávách budete mít dosta-

tek vitaminu C. Jelikož přestanete pít 

kávu a čaj (hlavně při jídle), přestanete 

přijímat také taniny, které jsou v nich 

obsažné a které brání vstřebávání žele-

za. Bohatým zdrojem železa je napří-

klad tofu, cizrna, červené fazole, sójové 

boby, špenát, čočka, dýňová semena 

a sušené meruňky. 

ŽHAVÝ bláznivý sexy TIP
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ALOE VERA

V neposlední řadě popíjím Aloe Life Herb-
al Aloe Detox Plus Formula (aloelife.com). 
Do litru vody naliju odměrku nebo dvě 
a piju to celé dopoledne. Aloe je mnohem 
víc než jen lék na spáleniny od sluníčka. 
Mnoho studií přitom prokázalo, že aloe je 
celkovou vzpruhou pro imunitní systém. 

Výzkum ukázal tři hlavní oblasti, ve 
kterých je aloe účinná: má protizánětlivé, 
antibakteriální a antivirové účinky. Podle 
článku v časopise Journal of the American 
Osteopathic Society šťáva z aloe zklidňuje 
podráždění trávicího traktu, například koli-
tidu, vředy a syndrom dráždivého tračníku. 

V jedné studii subjekty užívaly ústy aloe 
po dobu šesti měsíců a téměř polovina 
udávala snížení nebo vymizení příznaků 
astmatu. Aloe také obsahuje bílkoviny, 
vápník, hořčík, zinek, vitaminy A, B

12 
a E 

a esenciální mastné kyseliny; je bohatá na 
vápník, vitamin C, přirozené enzymy a ger-
manium, což je prvek, který může pomoct 

lidem s autoimunitními onemocněními, 
chronickou bolestí a potížemi se srdcem 
a krevním oběhem.

Ve žluté šťávě z tlustých listů aloe, 
která vypadá jako gel, jsou obsaženy 
přirozené protizánětlivé látky a analgetika 
a tahle úžasná lepkavá hmota je schopná 
snižovat otoky, bolest a podráždění.

Pro ty z vás, kteří jste kromě žvýkacích 
tabletek pro děti nikdy nebrali žádný vita-
min, může být předchozí seznam pěkně 
dlouhý. Přesto znám lidi, kteří když někam 
letí, mají na vitaminy, prášky, elixír a pilulky 
zvláštní zavazadlo! To je přehnané. BSD je 

super zdravá a výše jmenované přípravky 
dají tělu ještě něco navíc. Můj pocit je ten, 
že když si koupíte ty nejlepší a nejkvalitněj-
ší vegetariánské doplňky ze spolehlivých 
zdrojů, pak můžou do určité míry přispět 
k vaší trvalé vitalitě, záři a jiskře!

PLNÉ SPEKTRUM
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Životní styl a stravu podle Kris Carrové dodržuji asi dva roky. 

Mohla bych pořád dokola mluvit o výhodách tohoto úžasného 

životního stylu pro tělo: čistá kůže, tuny energie a soustředění, 

můj imunitní systém je neuvěřitelný, mám dobré všechny krevní 

testy, jsem silná a mnohem šťastnější. Kromě toho, že fyzicky 

se cítím neuvěřitelně, BSD zahnala monstrum zvané velké R 

a udělala z něj jen stín na stěně. Kris Carrová a život ve stylu BSD mi daly to, co nikdo 

jiný: posílení! Tento způsob života mě naučil, jak žít a jak být lepší člověk. Ukazuje mi, 

že mám volby a možnosti: že už nemusím žít ve strachu. Teď už vím, jak úžasnou vnitřní 

sílu mám. Styl BSD mi dal spoustu nástrojů, jak co nejplněji prožít svůj život. Naučil mě, 

že rakovina není jen o životě a smrti, je také o konání a tom, že jste tím nejlepším, kým 

můžete být. A bez ohledu na ni jsem šťastná. Naučila jsem se, že můžu ovlivnit to, co 

vchází do mého těla. V každém soustu a každé myšlence si vybírám to nejlepší.

Příběh ze života: Miri E.



PAMATUJTE SI:

� Nejlepším zdrojem živin jsou potraviny, ale taky můžeme přijmout 

malou pomoc od přátel, což jsou doplňky výživy a superpotraviny.

� Pro vyrovnání rovnováhy dobrých bakterií jsou skvělá probiotika 

– dívejte se po těch s vysokým obsahem laktobacilů a bifi dobakterií. 

� Superpotraviny jsou bohaté na fytolátky, které snižují riziko určitých 

typů rakoviny, snižují zánět, posilují imunitní systém a obecně přispí-

vají k tomu, abyste byli zdravější a ještě úžasnější. 

� Dbejte na to, abyste měli dostatek vitaminu B
12

. 

� Pokud vitamin D nemůžete přijímat ze slunečního záření, užívejte ho 

jako doplněk výživy.

� Pomocí omega-3 kyselin dodejte vzpruhu mozku.

� Trávicí enzymy pomáhají čemu? Trávení!

� Aloe vera ohromně pomáhá na mnoho věcí. 

KAPITOLA V BODECH9



Á
Á

Vítejte v bláznivé sexy REVOLUCI!
„Kris vám doporučuji co nejvřeleji… Jako řečník je svěží, opravdová 

a dodává energii.“ – Marianne Williamson, autorka bestsellerů 
The Age of Miracles a A Return to Love

„Pokud opravdu chcete převzít kontrolu nad svým zdravím, pak si 
musíte Bláznivou sexy dietu přečíst. Kris Carr se dotýká vážného 
tématu a podává ho zábavným, poutavým a poučným způsobem. 

Je neuvěřitelnou a neúnavnou zastánkyní zdraví a stránku po stránce 
bude vaším koučem, důvěrníkem a společníkem.“ 

– MUDr. Neal Barnard, autor bestesellerů Food for Life 
a Dr. Neal Barnard’s Program for Reversing Diabetes

„Kris je paprskem světla, které je třeba k probuzení povědomí… 
Je pravý lídr odvahy a inspirace.“ – Donna Karan

Máte představu jaké to je cítit se 
ve svém těle nádherně zdravě 
a pohodlně? Víte jaké to je, když jste 
soustředění a máte pevnou půdu 
pod nohama a přitom jste plní svěží 
energie? Poznáte to. Bláznivá sexy 
dieta a životní styl vám poskytuje 
nástroj jak svou cestu řídit s jasnou 
myslí a v rovnováze.

 –Kris Carr

Do knihy přispěli
MUDr. Neal Barnard

Kathy Freston

Dr. Brian Clement

MUDr. Mark Hyman

Emily Deschanel

MUDr. Alejandro Junger

…a mnozí jiní!

www.anag.cz


