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Úvod
Základem dobrého zdraví je rovnováha. I když strava bohatá na 
vitaminy, cvičení a meditace jsou složky přispívající ke zdravé-
mu životu, neexistuje univerzální návod pro jejich kombinaci. 
Chceme-li přijít na své individuální potřeby, musíme věnovat 
pozornost svým tělům, duším a srdcím. Opravdové zdraví ros-
te s námi a během času se mění. Neocenitelným krokem na ces-
tě k dosažení rozšířeného vědomí je udržování fyzické a emoč-
ní rovnováhy.
Naslouchání vlastnímu tělu je první krok na cestě k  úplnému 
zdraví. Vynikajícím začátkem je určení tělesného typu a emoč-
ních sklonů  – dóš. Jakmile si uvědomíme své fyzické potřeby, 
můžeme přizpůsobit stravování a  cvičení ustrojení svého těla. 
Opravdové zdraví není univerzální předpis, ale výlučná rovno-
váha genetických předpokladů, naučeného chování, věku a vní-
mání. 
Mnozí z  nás podceňují důležitost spánku pro zotavení. 
Rozptýlení způsobená vlastním egem, jako jsou seznamy úkolů, 
fi nanční potíže, rodinné krize a obavy, nám nedovolují usnout. 
Ať už strávíme noc neklidným převalováním nebo si stále připa-
dáme unaveni po mnoha hodinách odpočinku, fyzické i emoč-
ní zdraví trpí. Dokážeme-li se s těmito problémy vyrovnat, získá-
me sílu potřebnou k tomu, abychom se postavili čelem výzvám 
příštího dne.
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I když je fyzická kondice základem zdravého života, emoční zdra-
ví je stejně důležité. Naším přirozeným stavem je štěstí. Stres, po-
tlačovaná zloba a smutek se hromadí stejně jako jiné prvky de-
struktivního životního stylu. Vybudovat si sebeúctu a najít štěstí 
nezávisle na vnějších okolnostech je pro zdravý životní styl stej-
ně důležité, jako jíst zdravé vyvážené jídlo a chodit do tělocvičny. 
Když jsou však denní výkyvy duševního stavu příliš  extrémní, 
je třeba vyhledat pomoc. Klinická deprese, úzkost, závislosti 
a jiné duševní nemoci mohou být stejně vážné jako jiné nemo-
ci. Mnohé z těchto nemocí mají kromě fyziologických i psycho-
logické složky. 
Od holistických léčebných metod po chemoterapii, od chirur-
gického zákroku po psychoterapii, vyhledání potřebného  léčení 
je životně důležité k  tomu, abychom si zachovali rovnováhu. 
Často je potřebné mít podporu ve svém okolí a naopak, posky-
tovat ji svým blízkým.
V tomto svazku jsem shromáždil otázky čtenářů, které mně 
k tomuto tématu poslali e-mailem během posledních deseti let. 
Dobré zdraví je základem, na kterém můžeme vybudovat svou 
duchovní cestu.
S láskou

Deepak
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Životní styl
Perfektní zdraví
Otázka:
Když jsem byl malý, často jsem nosil rodičům ze školy růz-
né formuláře k vyplnění. Často obsahovaly otázky na nemoci 
v rodině. Moje matka, které záleželo na soukromí, nikdy  žádné 
nemoci neuvedla. Jednou jsem se jí na to ptal a ona odpově-
děla: „Jsi naprosto zdravý.“ Celé mé dětství působila napros-
to zdravě. Byla to pro mě velká úleva. Když jsem dospěl, s pře-
kvapením jsem zjistil, že měla několik nemocí, o kterých nikdy 
nemluvila. Já jsem celý život zdravý, čímž nechci říci, že jsem 
nikdy neměl nějaké příznaky, ale celkový obraz je stále úplné 
zdraví. Nejsem si jistý, zda se mně podařilo, abych na svou dce-
ru působil jako obraz naprostého zdraví, protože jsem chtěl být 
poctivý při zodpovídání otázek. Můžeme jako rodiče poskyt-
nout svým dětem obraz naprostého zdraví a být přitom napro-
sto upřímní v jejich přítomnosti?
Oba moji rodiče zemřeli relativně mladí. Chybí mně dnes jen 
jeden rok do věku, ve kterém zemřel můj otec. Moje matka 
onemocněla zhruba v mém věku, ale žila pak ještě několik let. 
Ani jeden z rodičů nevedl rizikový život. Někdy už se nedoká-
žu tvářit, že jsem naprosto zdravý, když vím, že se blížím věku, 
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ve kterém moji rodiče zemřeli. Myslím, že zdraví velmi záleží 
na přístupu. Co bych měl udělat, když selžu?

Odpověď:
K udržení zdraví není nutné předstírat obraz dokonalého zdraví. 
Cestou k opravdovému zdraví není udržovat si v mysli umělou 
představu zdraví. Zážitek čistého vědomí při meditaci je tou nej-
mocnější zprávou, kterou můžeme vyslat své mysli a tělu o na-
šem přirozeném stavu rovnováhy a celistvosti. Takový zážitek je 
pro naše buňky nejlepší připomínkou stavu dokonalého zdraví.

***

Zpracované potraviny
Otázka:
Brání konzumace zpracovaných potravin duchovnímu růstu? 
Nemluvím o jejich nadměrné spotřebě, pouze o jejich nízké až 
střední spotřebě. Jsem momentálně na cestě k báječnému du-
chovnímu růstu, ale nejsem si jist, zda mě má současná  strava 
na této cestě nezpomaluje. Snažím se začlenit do své stravy or-
ganické potraviny, ale v  pracovní dny je to obtížné, protože 
moje zaměstnání vyžaduje časté pracovní cesty. Někdy mám 
během dne čas najíst se jen v autě.

Odpověď:
Čerstvé, organické, nezpracované potraviny jsou pro váš du-
chovní růst nepochybně lepší než zpracované potraviny. 
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Cestování určitě působí při opatřování kvalitní potravy problé-
my, ale když se pokusíte přijít na způsob, jak si předem připra-
vit vlastní jídlo nebo kupovat pokrmy, které jsou co nejméně 
zpracované, budete se nejspíše cítit lépe. 
Ájurvéda klade téměř stejný důraz na trávení potravy jako na 
její kvalitu. Je tomu tak proto, že při dobrém trávení a jedení 
s láskou a plnou pozorností získáte více životní energie z pod-
řadného jídla, než byste jí získali z nejčerstvějšího a nejčistšího 
jídla při špatném trávení. Musíte-li tedy kvůli cestování ve své 
stravě dělat kompromisy, není to nic hrozného. Je-li to třeba, 
užívejte přípravky podporující trávení a  snažte se jíst v  klid-
ném prostředí bez vyrušování.

***

Glutamát sodný 
Otázka:
Je glutamát sodný opravdu tak škodlivý, nebo to lidé přehánějí? 

Odpověď:
Nadměrné užívání glutamátu v  potravě, zvláště u  dětí a  lidí 
s  neurologickými problémy, mně dělá starosti. Glutamát 
a  aspartam patří mezi látky známé jako excitoxiny. To 
 znamená, že tyto látky povzbuzují neurony k neustálé činnos-
ti, dokud tyto buňky neodumřou, a působí tak v závislosti na 
dávkování různý stupeň poškození mozku. Účinek na jednot-
livé buňky je dramatický a rychlý – několik hodin od pozření. 
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Důvodem, proč je obtížné glutamát zakázat, je to, že klinické 
projevy neuro logického poškození nejsou patrné po mnoho let 
nebo dokonce desetiletí. 
Nejlepší kniha, kterou jsem o tomto tématu četl, je Excitotoxins – 
Th e Taste Th at Kills od MUDr. Russella Blaylocka. Další dob-
rá kniha je Th e Slow Poisoning of America od Johna Erba. 
Zdůrazňování chuti glutamátem je obrovský byznys, odhadu-
je se, že se ho v současnosti prodá přes půl miliardy kilogramů. 
Máme sklon si myslet, že glutamát je jen v čínských jídlech, ale 
je skrytý v mnoha zpracovaných potravinách, které jíme, a té-
měř ve všech pokrmech rychlého občerstvení. Potravinářský 
průmysl ví, že lidé glutamát na etiketě neradi vidí, a  tak ho 
 uvádí pod různými názvy. Tyto přísady všechny obsahují glu-
tamát: hydrolyzované rostlinné bílkoviny, hydrolyzované bíl-
koviny, výtažek z  rostlinných bílkovin, sodný kasein, vápen-
ný kasein, výtažek z droždí, texturované bílkoviny (TVP). Tyto 
 další přísady obvykle obsahují glutamát: sladový výtažek, sla-
dové ochucovadlo, bujón, vývar, ochucovadlo, přírodní ochu-
covadlo, přírodní hovězí nebo kuřecí ochucovadlo, koření. 
Když tedy vidíte, že je v seznamu na etiketě na posledním mís-
tě uvedeno „přírodní ochucovadla a koření“, je to proto, že po-
travinářská inspekce výrobcům dovoluje uvádět glutamát pod 
 tímto nevinným názvem.
Glutamát stimuluje nervy v  jazyku, a  zesiluje tak chuť jídla. 
Excitoxiny jsou proto přidávány do našeho jídla a pití po tu-
nách, aby se zvýšil odbyt a zisk. Dr. Blaylock vypráví o setká-
ní s vrcholovým manažerem v oboru přísad do potravin, který 
mu jasně řekl, že tyto excitoxiny v našem jídle budou bez ohle-
du na to, kolik změn jména je k tomu potřeba.
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Nervový systém dětí je na excitoxiny mnohem citlivější než 
u dospělých a mnoho poškození mozku způsobených těmito 
produkty u dětí je nevratných a může k nim dojít při jednorá-
zové konzumaci ve velkém množství. Dokonce pouhých dvě 
stě miligramů excitoxinů (miska polévky z konzervy a dietní li-
monáda) stačí u dítěte k tomu, aby došlo k poškození  mozku. Je 
obtížné prokázat příčinnou souvislost, ale bylo ukázáno, že ex-
citoxiny mohou zhoršit, nebo dokonce vyvolat mnohé z dneš-
ních epidemicky se šířících neurodegenerativních nemocí 
mozku, jako je Parkinsonova choroba, Huntingtonova choro-
ba, ALS a Alzheimerova choroba. Existují vědecké důkazy, že 
tyto chemikálie mohou trvale poškodit hypotalamus, důležitou 
část mozku, která řídí tvorbu hormonů, takže v pozdějším ži-
votě mohou mít děti také endokrinologické problémy.
Vypovídajícím způsobem je to, jak vědci používají krysy pro 
studium obezity. Protože krysy nejsou od přírody obézní, mu-
sejí je vědci vykrmit, a dělají to tak, že jim po narození vstřík-
nou injekci glutamátu. Jelikož glutamát vede ke ztrojnásobení 
množství inzulinu, který produkuje slinivka, ztloustnou krysy 
velmi rychle. Navštívíte-li webovou stránku www.pubmed.gov, 
najdete stovky studií, které mají v názvu slova „obézní“ a „glu-
tamát“.
Nedávno průmysl rychlého občerstvení, který je jedním z nej-
větších spotřebitelů glutamátu, přiměl Sněmovnu reprezentan-
tů, aby schválila Zákon o osobní zodpovědnosti při stravování, 
známý také jako „Zákon o cheeseburgrech“. Tento zákon zaka-
zuje soudní vymáhání odškodnění od výrobců, prodejců a dis-
tributorů potravin, i když se ukáže, že úmyslně přidávali do vý-
robků chemikálie. 
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Glutamát působí na tělo mnohem pronikavěji a působí mno-
hem horší následky, než si většina lidí uvědomuje.

***

Jak se stát vegetariánem
Otázka:
Už přes rok se snažím stát se vegetariánem. Když to však zkou-
ším, nikdy to nevydržím déle než několik týdnů. Není to tím, 
že by mně maso tolik chutnalo, ale tím, že moje tělo bez masa 
nedokáže řádně fungovat. Zkoušel jsem nespočetné kombina-
ce potravin s vyloučením masa, ale žádná nefunguje. Můj vztah 
k jídlu se stává překážkou na mé cestě k duchovnímu rozvoji, 
ne proto, že jím maso, ale protože věnuji tolik energie přemýš-
lení o tom, co bych měl jíst. Máte nějaký nápad, jak překonat 
tuto překážku duchovního růstu?

Odpověď:
Snažit se o dietu založenou na ideálech, a ne na vlastním zdra-
ví, je z  dlouhodobého hlediska nepraktické. Je důležitější re-
spektovat to, co vaše tělo vyžaduje. Když se naučíte důkladně 
naslouchat svému tělu, mimo naučené pamlsky nebo emoční 
závislosti na jídle, řekne vám, co je pro ně nejdůležitější, ko-
lik a kdy jíst. Bude-li pro vás důležité přestat jíst maso, ztratíte 
na ně chuť a vaše tělo se přizpůsobí a bude bez něj stejně zdra-
vé, nebo dokonce zdravější. Být vegetariánem je báječné, když 
k tomu dospějete přirozeným způsobem, ale donutit se k tomu 
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Životní styl

na úkor zdraví nestojí za to. Poskytněte svému tělu to, co potře-
buje, aby bylo zdravé a silné, a vaše cíle se uskuteční, až k tomu 
dozraje čas.

***

Hlad způsobený emocemi
Otázka:
Četl jsem některé z vašich rad o přejídání a emocemi způso-
beném hladu. Myslím, že jsem na dobré cestě, abych pochopil, 
že moje tělo vysílá falešné signály a že jím, když to nepotřebu-
ji, ale nemohu přijít na to, co je opravdu zapotřebí kromě lás-
ky nebo jak mám milovat sám sebe způsobem, který tělo po-
třebuje. Myslím, že je ve mně něco v nepořádku. Někdy jím 
a pak si říkám, proč jsem to snědl? Ale zdá se, že nedokážu vy-
plnit prázdnotu nebo objevit, co skutečně potřebuji, nebo jak 
postupovat, abych to objevil. Když si položím otázku: Co sku-
tečně potřebuji?, mou vnitřní odpovědí je obvykle láska. Ale 
jak mám milovat sám sebe? Kde mám začít? Mám pocit, že 
jsem uvázl.

Odpověď:
Způsob, jak se začít milovat, spočívá v  tom, být si jednodu-
še vědom toho, co cítíte, aniž byste to posuzoval nebo odmí-
tal. Tichý svědek nebo vyšší Já je tím vnitřním pozorovatelem, 
a  když mu předložíte svůj hlad vyvolaný emocemi, problém 
se přirozeným způsobem vyřeší. Může znít divně, že pouhé 
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přijetí bez posuzování může vyléčit nedostatek lásky, ale ne-
posuzující vědomí je samo o sobě přijímající, stvrzující a sou-
citné. Bezpodmínečné přijetí je skutečně tou láskou, kterou váš 
emoční hlad hledá.

***

Strava a citlivost
Otázka:
Udělal jsem ve své stravě řadu změn a rozhodl se žít přiroze-
nějším životem bez vlivu chemických látek. Všiml jsem si, že 
od doby, kdy jsem udělal tyto změny, jsem stále citlivější. Vždy 
jsem byl citlivým člověkem, ale žít v takovém stavu uvědomě-
ní mezi necitlivými, znecitlivělými, chemikáliemi ovlivněnými 
tupými dušemi si vyžádalo svou daň a je ironií, že si ve skuteč-
nosti připadám nemocnější než kdy jindy. Nedaří se mně dob-
ře po fyzické, duševní ani emoční stránce. Můžete mně poradit, 
jak mohu žít způsobem, jakým chci, přirozeně a   uvědoměle, 
a přesto přežít tento svět a odstínit se od energie kolem sebe, 
aniž bych se zároveň odřízl od lásky nebo pocitu sounáležitos-
ti a pospolitosti?

Odpověď:
Spíše bych vám doporučil, abyste se snažil zvýšit svou sílu 
a   životaschopnost, než se pokoušel odloučit od drsného pro-
středí. Jestliže vaše tělo, mysl a  srdce vyzařují energii, sílu 
a  světlo, auto maticky vás ochrání a  rozptýlí negativitu, která 
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vás obklopuje. Zkuste jíst stravu, která zvýší vaši energii, a také 
cvičte, abyste zlepšil svou fyzickou kondici a  metabolismus. 
Také najděte model, jak na sebe pohlížet ve společenském kon-
textu, který vám dodá více sebedůvěry. Místo abyste na sebe 
pohlížel jako na citlivou duši obklopenou jedem tupých duší, 
možná byste se mohl spíše považovat za silnou, citlivou duši, 
která se radostně pohybuje světem a nachází dobré vlastnosti 
ve svém okolí, které by méně citlivá duše neviděla – jako mo-
týl na louce.

***

Jídlo a cvičení
Otázka:
Máte nějaká doporučení, co a kdy jíst před cvičením? Já mám 
obvykle v  poledne velký vegetariánský oběd, v  pozdním od-
poledni medituji a pak téměř dvě hodiny cvičím. Problém je 
v tom, že když se dostanu zpět domů, mám velmi velký hlad. 
Naučil jsem se u jógy, že by člověk neměl nic jíst dvě hodiny 
před tím, než ji začne cvičit, a že je možné sníst něco lehkého 
před cvičením, třeba nějaké ovoce. Ale to nestačí, ovoce jenom 
zvýší můj hlad. Ani dva krajíce chleba nestačí. Když se vrátím 
domů, mám hlad jako vlk. Moje dóša je váta – pitta.
Dnes jsem měl velký oběd, ale netrénoval jsem, protože zača-
lo pršet. Teď je večer a měl jsem dva krajíce chleba, dvě mis-
ky obilných vloček a malou misku brokolicové polévky. Přesto 
mám pořád hlad. Chtěl jsem hodinu cvičit jógu, ale protože 
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se má po jídle počkat, musel jsem jógu vynechat a nyní je pří-
liš pozdě. Stále mám hlad. A cvičit jógu, když má člověk hlad, 
je strašné. Právě jsem si vzpomněl na dvě čokoládové tyčinky 
v ledničce a nikdo mě nezastaví.

Odpověď:
Pusťte se do nich. Očividně máte velmi silné a rychlé zažívání, 
takže asi není třeba čekat déle než hodinu po jídle, než začne-
te cvičit nebo vykonávat jogínské ásany. Je-li již příliš dlouho 
od posledního jídla, chcete cvičit a potřebujete sníst něco ma-
lého, abyste zahnal hlad, zkuste sníst něco s vysokým obsahem 
bílkovin a zdravých tuků, třeba slunečnicová semínka, vlašské 
ořechy nebo mandle.

***

Posilování a spiritualita
Otázka:
Uvažoval jsem o posilování a o tom, zda je to vhodný sport na 
cestě k duchovnu. Mám pocit, že se s tímto sportem pojí urči-
tá agresivita a násilí, a nejsem si jist, zda by nezpomalil nebo 
zcela nezabránil duchovnímu spojení. Tato činnost však nabí-
zí katarzi a je to jeden z nejrychlejších a nejúčinnějších způso-
bů, jak zhubnout.
Někdy se však cítím úplně vyčerpán. Přirozeně potřebuji déle 
spát a přijímat mnohem více potravy (zvláště bílkovin), abych 
měl dostatek energie pro růst svalů. Co si myslíte o duchovní 
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stránce posilování? Tento sport mě opravdu těší a  nepouží-
vám žádné potravinové doplňky. Fyzická kondice, kterou ten-
to sport nabízí, je nejvíce uspokojující, jakou jsem kdy zažil. 

Odpověď:
Stejně jako většina věcí, posilování není samo o sobě ani du-
chovní, ani neduchovní. Věci se stávají duchovními díky pova-
ze našeho vědomí. Budeme-li chtít, dokážeme udělat duchovní 
cvičení z mytí nádobí nebo pletí zahrady. Jde o to, abychom v té 
aktivitě našli krásu, grácii a milující kreativitu, aby se božská 
podstata projevila ve vnějším výrazu. Vzpomínám si, že před 
lety Šrí Činmoj provozoval vzpírání a spojoval je s určitým du-
chovním poselstvím. 
Až lépe pochopíte, jak vaše tělo reaguje na cvičení, možná při-
jdete na to, že některé všeobecně přijímané koncepty toho, jak 
trénovat, nejsou pro tělo úplně nejlepší. Mohl byste si také pře-
číst knihu dr. Douillarda Body, Mind, and Sport (česky: Tělo, 
mysl a sport, Pragma, 2010), ve které píše o přizpůsobení reži-
mu cvičení principům a rytmu těla, spíše než se nutit do něja-
kého cizího standardu.

***

Problém s váhou
Otázka:
Celý život se snažím zhubnout a několikrát se mně to již po-
dařilo. Nyní jsem již ale starší a celý problém je horší než kdy 
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jindy, a já mám pocit velkého selhání, protože mám asi třicet 
kilo přes váhu. Čím více se snažím sebrat odhodlání a ukáznit 
se, tím horší je situace a tím více přiberu. Jakým způsobem mu-
sím změnit svůj život, abych byl zdravý a štíhlý, jak chci být?

Odpověď:
Nepohlížejte na to jako na bitvu se svou váhou a  obrazem. 
Pochopte, že se snažíte pomoci svému tělu nalézt jeho stav 
 ideál   ního zdraví a pohody. To vyžaduje více než jen dietu a cvi-
čení – musíte se snažit naslouchat informacím od svého těla. 
Naslouchejte tomu, co vaše tělo opravdu chce jíst, ne tomu, po 
čem touží nebo nač je navyklé, aby upokojilo své emoční strá-
dání. Naučte se jíst jen tehdy, když máte hlad, a přestaňte jíst, 
jakmile si uvědomíte, že už nemáte hlad, místo abyste jedl do 
sytosti nebo dokud ještě zbývá jídlo na talíři. Věnujte velkou 
pozornost chuti, vůni a vzhledu jídla a snažte se jíst v příjem-
ném, klidném prostředí. Vaše tělo ví vše potřebné, abyste zno-
vu získal své zdraví. Naslouchejte jemu, ne obrazům v mé diích 
nebo svému druhému já, které se snaží o  sabotáž. Možná by 
vám pomohla i jedna z mých starších knih, Perfect Weight (čes-
ky: Jak získat ideální váhu, Pragma, 2008).

***
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Typy těla
Otázka:
Kde se mohu dozvědět více o typech těla podle ájurvédy? 

Odpověď:
O ájurvédě a  určování typů těla je nyní k  dispozici spous-
ta informací. Jednoduchý přehled typů těla najdete na adrese 
http://www.chopra.com/namaste/february08/dosha. Ve své 
knize Perfect Weight se také zabývám tím, jak ájurvéda inter-
pretuje dóšy. Jestli se chcete námětem zabývat do větší hloub-
ky, můžete zkusit kteroukoli knihu dr. Vasanta Lada nebo kni-
hy o ájurvédě od dr. Davida Frawleyho, dr. Roberta Svobody 
nebo dr. Sunila Joshiho. Také Swami Sadashiva Tirtha sestavil 
vyčerpávající knihu zvanou Th e Ayurveda Encyclopedia, která 
se zevrubně zabývá typy těla. 

***

Obnova kožních buněk
Otázka:
Nedávno jsem začal číst knihu Perfect Health (česky: Perfektní 
zdraví, Pragma, 2004) od Deepaka Chopry a ta tvrdí, že se naše 
tělo neustále mění. Text na zadní obálce například říká: „Naše 
kůže se obnoví každých pět týdnů. Každý rok se nahradí 98 % 
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