
nenarozené dít� mohlo procitnou v prost�edí pro n�j prosp�šném a 
sv�j život za�ít bez zbyte�ného zdravotního poškození. 

	 Viz také Bezd�tnost, T�hotenství
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Po vyvážení vztahu mezi kyselinami a zásadami m�žeme �asto 

vypozorovat, že b�hem 2 až 3 dn� zmizí depresivní nálada a 
postižený se op�t dokáže smát. Znovu se vrací radost ze života, 
�lov�k je aktivn�jší, podnikav�jší a pouští se do v�cí, na n�ž by si 
p�edtím netroufl. Možná si myslí, že to bylo stá�ím, p�itom však byl 
jen „kyselý“ P�ekyselení t�la vyvolává apatii, nezájem, náhlou únavu 
a velmi dlouhou dobu na zotavení, zatímco zásaditý stav vým�ny 
látek podporuje radost ze života, zvyšuje energii a umož�uje zdravý 
spánek.  
	 Viz také Vy�erpanost, Deprese, Únava 
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Tepny jsou uvnit� vystlány slabou bun��nou vrstvou, které se �íká 

endotel. Pokud by se tato velice citlivá vrstva porušila, mohly by se 
na ní �áste�ky proudící krve zachycovat a usazovat. Jedním z 
d�vod�, pro� je n�kdy povrch endotelu pórovitý, bývá skute�nost, že 
si z n�j t�lo odnímá zásadité stavební látky, které pot�ebuje k 
neutralizaci kyselé zát�že. 

V takových p�ípadech b�žn� zasahuje vitamin C, vytvá�ející 
kolagen. V�tšinou však ani jeho není dostatek, a proto organismus 
využívá vlastní materiál, který sám dokáže vyrobit – a to cholesterol. 
Ten zajistí nepropustnost cév, i když stavební látky chybí. Zabrání 
tím volnému krvácení. Krom� toho pronikají do tepen také �áste�ky 
tuku, bílkovinné substance i vápenné soli a pevn� se v nich usazují. 
Tepny tvrdnou a za�ínají být mén� pružné. 

Aby se zajistil životn� d�ležitý pr�tok krve, musí t�lo zvýšit 
krevní tlak – jen tak se krev i p�es nar�stající odpor dostane do všech 
�ástí t�la. P�esto stále �ast�ji dochází k narušenému prokrvování, 



p�edevším u dolních kon�etin, srde�ních cév a mozku, a tím k 
zvýšenému zvápenat�ní arterií. 

Tento proces za�íná zcela nepozorovan� již od 20. roku v�ku a z 
velké �ásti je zodpov�dný za p�ed�asné stárnutí t�la. Pravidelná 
harmonizace acidobazické rovnováhy je jedním z nejd�ležit�jších 
krok� jak zachovat cévy mladé a elastické a sob� samotným tak 
dop�át mnoho let života.  
	 Viz také Usazování cholesterolu
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Artritida je zán�t kloub�, jenž se z velké �ásti dá vyvodit z 

p�ekyselení. Postihuje nejen klouby, nýbrž i páte� a další �ásti t�la. 
Hlavním iniciátorem je narušení imunitního systému, které vytvá�í 
obranné látky proti vlastnímu „�lenu“ – kloubu. D�vodem k tomu 
m�že být zm�n�ná struktura k�že, jíž je kloub potažen, vyvolaná 
úbytkem zásaditých látek, takže systém ji dál nerozeznává jako 
vlastní, nýbrž jako „cizorodé t�leso“, jež musí napadnout. 

Revmatická artritida vzniká tehdy, když hlavní zásobárna kyselin 
v t�le, pojivová tká�, už nem�že pojmout další kyseliny a k jejich 
neutralizaci musí odebrat zásadité látky z kloubu. O to víc je s 
podivem, že v tradi�ní medicín� neexistuje žádná revmatická dieta, 
a�koliv zm�na stravy se zásaditými potravinovými dopl�ky okamžit�
vyvolává úlevu a dlouhodob� pokládá základ k uzdravení. Ú�inek je 
z�etelný p�edevším tehdy, když se hned p�i prvních p�íznacích 
organismu nabídne p�ebytek zásad. P�echod na p�irozenou stravu by 
m�l být ješt� doprovázen pravidelným užíváním vitaminu E a selenu. 

Základem každé terapie však musí být vytvo�ení acidobazické 
rovnováhy s každodenním p�ísunem zásaditých látek, aby pH t�lních 
tekutin alespo� jednou denn� dosáhla hodnoty 7, v akutních 
p�ípadech 8. Velmi prosp�šná je také zásaditá koupel s vodou pH 7,5 
do 8,5, s teplotou od 35 do 38 °C a trvající minimáln� 2 hodiny, 
pokud možno i déle. Pro trvalý úsp�ch je nutné, aby se rovnováha 
mezi kyselinami a zásadami denn� kontrolovala a vyrovnávala.  
	 Viz také Artróza
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Artróza je chronické onemocn�ní kloub�, jež postihuje p�edevším 

starší generaci. Jednostranný pohyb a vybo�ení pánve, v�tšinou 
zp�sobené rozdílnou délkou kon�etin, jež by se v podstat� dala 
snadno odstranit, podporují a urychlují artrózu kolen a ky�lí. 
Degenerativní zm�ny postupují ruku v ruce se sníženým obsahem 
minerál� v chrupavkách a kloubech. P�edevším v kloubních 
pouzdrech se vyskytuje dostate�né množství zásaditých vazeb, které 
mohou být použity p�i neutralizaci zat�žujících kyselin. 
Opot�ebování kloub� tudíž není podmín�no stá�ím ani p�etížením, 
nýbrž p�edevším p�ekyselením t�la. 

Odebráním zásaditých látek dochází k zhušt�ní kloubního mazu. 
Ve spojení s uloženými krystalky soli se vytvo�í hmota podobná 
smirku, která p�i každém pohybu poškozuje chrupavku a zp�sobuje 
bolest. Z tohoto d�vodu se �lov�k snaží pohyb omezit, což však 
následn� vede k nedostate�nému vyživování chrupavek, k n�muž 
dochází pouze p�i pohybu. Celou situaci m�že ješt� dodate�n�
zhoršit p�ibývání na váze, kdy jsou klouby zbyte�n� a neúm�rn�
zat�žovány. 

T�lo však m�že vytvo�it nový kloubní maz spojením hodnotných 
protein� s vápníkem. Vedle odkyselení je k tomu t�eba zajistit i 
dopl�kovou p�irozenou výživu s vápníkem a fosforem. Aby mohlo 
dojít k proteinové syntéze, jež je velmi d�ležitá pro tvorbu kolagenu, 
pot�ebuje t�lo také ho��ík. Protože v�tšina lidí trpí jeho nedostatkem, 
je obzvláš� nutné dbát na jeho dopl�ování, stejn� jako na pravidelné 
užívání vitaminu C a selenu. 

Pro výstavbu tkán� je velmi d�ležitá aminokyselina tryptofan, 
bohat� obsažená v avokádech, banánech, o�echách, �erstvém mléce, 
v ov�ích a kozích sýrech nebo rybách. 

Ze všeho nejd�ležit�jší je však pravidelný pohyb po celý život, 
jelikož pouze tímto zp�sobem je zajišt�no zásobení živinami, nebo�
klouby nemají žádný vlastní vyživovací ob�h. 
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Astma je nedostatek dechu, p�icházející náhle a v záchvatech. 

Vzniká na základ� k�e�ovitého zúžení pr�dušek, n�kdy m�že být 
vyvoláno alergií. Existuje však i nealergické astma, jež se v�tšinou 
projevuje teprve v druhé polovin� života. V obou p�ípadech bývá v 
pozadí p�edevším zatížení kyselinami. B�hem alergického astmatu se 
kv�li kyselin� uvol�uje histamin, což vede ke k�e�ovitým stah�m 
pr�dušek. Záchvat nealergického astmatu s následnými k�e�emi ve 
svalstvu pr�dušek však zp�sobuje samotné p�ekyselení, jež navíc 
m�že ochromit plicní kapiláry nebo dokonce p�ivodit plicní stahy. 

Také psychické faktory, jako strach a stres, mohou vyvolat 
astmatický záchvat, ale nejsou skute�nou p�í�inou. D�kladné 
odkyselení t�la, spojené s každodenním p�ísunem zásaditých látek v 
podob� dopl�kové, fyziologické sm�si bohaté na minerály, by m�lo 
tvo�it základ každého lé�ebného postupu. 

	 Viz také Alergie
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Bércový v�ed upozor�uje na nahromad�ní kyselin a je posledním 

voláním t�la o pomoc ješt� p�edtím, než by mohlo dojít k celkové 
otrav�. Bércový v�ed otev�e jakýsi „nouzový ventil“, když 
organismus již žádný jiný nemá, a�koliv by ho nutn� pot�eboval. 
Tento „ventil“ nesmí být za žádnou cenu uzav�en. V takovém 
p�ípad� by byla kožní transplantace tím nejhorším �ešením. 

To jediné, co m�že pomoci, je bezodkladné, d�sledné a vytrvalé 
odkyselování t�la za pomoci vanových koupelí, �isticího �aje, 
zásadité stravy a dopl�kové výživy s bohatým obsahem zásad. Již po 
n�kolika dnech vás spolehliv� p�ekvapí úsp�ch a b�hem n�kolika 
týdn� se v�ed sám od sebe ztratí, stejn� jako se objevil. 
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Podle sociologického pr�zkumu trpí denn� tém�� 5 % obyvatel 

úpornou bolestí hlavy a asi 50 % dotázaných bolí hlava p�íležitostn�
nebo i �ast�ji. Tento stav vede k silnému snížení kvality života, k 
ochabnutí �i ztrát� radosti. Našedlá tvá� kv�li staženým vláse�nicím, 
p�ecitliv�lé nebo slzící o�i, zán�ty spojivek a okraj� o�ních ví�ek – to 
vše m�že být známkou p�íliš kyselých t�lních tekutin. 

Celá �ada studií potvrzuje i u migrénových záchvat�, že 
odkyselení t�la, po n�mž následuje strava bohatá na zásady, pom�že 
zmírnit bolesti nebo je s kone�nou platností zcela odstraní. Migrén�
lze však �asto i p�edejít, jestliže ihned p�i prvním p�íznaku vypijete 
sklenici teplé vody s rozpušt�nou lži�kou jedlé Hody, natronu. 
	 Viz také Premenstrua�ní syndrom 
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Je-li p�ekyselení organismu již natolik pokro�ilé, že se kyseliny 

usazují i ve svalech, vznikají bolesti ve svalech, p�edevším v zádech. 
Pokud v�as doplníme zásadité látky, napjaté a ztvrdlé svaly se znovu 
uvolní a bolesti zmizí. Zásady by se m�ly podávat ve fyziologické, 
tzn. p�im��ené sm�si, nebo� t�lo nepot�ebuje od všeho hned velkou 
dávku, aby optimáln� reagovalo. 

Jako dopl�ující lé�ba mohou být velmi prosp�šné i masáže zad, 
zejména pokud budete svaly navíc pravideln� trénovat, aby mohly 
ú�inn� podporovat páte� a udržovat tak správné držení t�la. T�lesnou 
�inností dochází nejen k pohybu svalstva, což napomáhá 
snadn�jšímu a rychlejšímu odstran�ní nahromad�ných kyselin, ale 
díky ní se zlepšuje i dýchání. Za�ne se vyplavovat mnohem víc 
kyseliny uhli�ité a organismus se nadále odleh�uje od kyselin. 

Také zde se doporu�ují zásadité koupele ve spojení se zásaditou 
stravou. Stejn� tak d�ležité je podporovat všemi možnými prost�edky 
radost ze života. P�i bolestech v zádech jsou tím nejú�inn�jším 
lékem. Nezapome�te si také dop�át dostatek volného �asu, chvil, ve 
kterých nic jiného ned�láte, než že jednoduše „žijete“ 
	 Viz také Meziobratlové ploténky
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Na základ� neustálého zatížení organismu kyselinami se zvyšuje 

náchylnost k infek�ním chorobám v oblasti dýchacích cest. P�itom 
m�že být vyvolána akutní nebo chronická bronchitida. Obzvláš�
ohrožení jsou ku�áci, nebo� kou�ením se p�ekyselenost ješt�
stup�uje, a tím se samoz�ejm� zhoršují všechny již stávající zát�že. 
Tento fakt z�eteln� ukazují i statistiky týkající se p�edpokládané 
délky života ku�áky o�ekává v pr�m�ru o osm let kratší život než 
neku�áky. Dá se to �íci i jinak: „Každá cigareta p�ivádí ku�áka k 
Bohu asi o �tvrthodinku blíž“ 

Není to však jen zkrácená délka života, nýbrž p�edevším 
p�ed�asné stárnutí t�la s mnoha �etnými p�íznaky, kv�li �emuž je 
kou�ení velkým a p�itom zbyte�ným zatížením t�la. Ke všemu ješt�
brzdí tvorbu natriumbikarbonátu v nást�nných bu�kách žalude�ní 
sliznice a poškozuje trávení. Ze zdravotních d�vod� proto naléhav�
radím p�estat s kou�ením co nejd�íve, nebo� pokud �lov�k pocítí 
n�jaké obtíže, bývá již skoro pozd�. Abyste se vyhnuli bronchitid� a 
nikdy ji nemuseli lé�it, m�li byste v každém p�ípad� krom� toho, že 
se z�eknete kou�ení, v�novat velkou pozornost pravidelnému a 
d�kladnému odkyselování t�la. 
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Celulitida neboli pomeran�ová k�že sice nevyvolává zdravotní 

problémy, ale i tak m�že být pro postižené ženy velmi nep�íjemnou 
zát�ží. P�edevším tehdy, když nejsou samy se sebou spokojené, 
necítí se ve svém t�le dob�e a dokonce ho vnímají jako „cizí“. 

Celulitida vzniká v zásad� ze t�í d�vod�: 
1. p�ekyselením organismu 
2. nadváhou 
3. hormonální poruchou 



Samotná hormonální porucha �i p�ekyselení celulitidu 
nevyvolávají, proto úsp�chu p�i lé�ení m�žete dosáhnout pouze 
tehdy, když zohledníte všechny t�i uvedené faktory. 

Hlavní zát�ž vyvolává p�ekyselení organismu, kdy látková 
vým�na už nedokáže udržet p�ebyte�né kyseliny v krvi, lymf� a 
tká�ovém moku, ale musí je neutralizovat a n�kde uskladnit. 
D�vodem k tomu m�že být nejen oslabená látková vým�na v játrech 
nebo ledvinách, ale i p�etížení tlustého st�eva napadeného parazity 
nebo plísn�mi. 

Ženský organismus vylu�uje tyto kyseliny každý m�síc, a to zcela 
p�irozenou cestou b�hem menstruace. Pokud jejich množství 
nep�esáhne ur�itou hranici, ukládají se mezi jednotlivými periodami 
v krvi, lymf�, tká�ovém moku a placent�. Jakmile se však tyto 
„sklady“ naplní, je nutné kyseliny neutralizovat, což vede ke zvýšené 
spot�eb� minerálních látek, které potom v t�le chybí. Proto je t�eba, 
abychom je dopl�ovali v potrav�. Již neutralizované kyseliny se 
ukládají na bocích, stehnech a nadloktích, odkud mohou být kdykoli 
op�t vylou�eny. Takto zanesená tká� se navenek projevuje jako nám 
známá celulitida. 

Vzhledem k tomu, že muži menstruaci neznají, jejich organismus 
tyto p�ebyte�né kyseliny neukládá, nýbrž je ihned zapojuje do 
látkové vým�ny, aby se jich zbavil. Z toho d�vodu si pravideln�
odebírá minerální látky bu� z potravy, nebo t�lesných zásoba ren, v 
tomto p�ípad� hlavn� z vlasové pokožky. �asto již v pom�rn�
mladém v�ku proto dochází u muž� k vypadávání vlas�, což je vždy 
známkou silného p�ekyselení organismu. Ženy v plodném v�ku 
nepot�ebují z t�lesných rezerv minerál� �erpat, takže je u nich 
vypadávání vlas� spíš výjimkou. 

K celulitid� dochází jen tehdy, když se p�echodná „parkovišt�“ 
kyselin p�eplnila v d�sledku p�ekyselení. P�í�inou bývá v�tšinou 
skute�nost, že málo pijeme, takže množství tekutin v t�le je p�íliš 
nízké. Nebo sice pijeme dostate�n�, ale špatné nápoje nap�. 
kyselinotvorné slazené š�ávy �i limonády. Vyjmenované faktory 
vyvolávají další nežádoucí p�ekyselení. 

Je to podobné jako s cukrem v káv�. První lži�ka se snadno 
rozplyne, zatímco druhá se rozpustí jen �áste�n� a t�etí se již usadí na 



dn� šálku. Totéž se d�je p�i p�ekyselení organismu. To, co se 
nerozplyne v t�lesné tekutin�, je nutné n�kam uložit, což se �áste�n�
projeví jako celulitida. 

Dojde-li k dalšímu zatížení kyselinami t�eba p�i sportu, kdy se 
uvoln�ná kyselina mlé�ná usazuje ve stehnech, celulitida se tím ješt�
zhorší. Mladé sportovkyn� se pak diví, že pohybem se celulitida 
neztrácí, ale naopak rozši�uje. Jakmile však pochopí souvislosti, 
mohou podniknout odpovídající opat�ení a „pomeran�ová k�že“ brzy 
zmizí. 

Co pat�í k úsp�šné lé�b� celulitidy: 
• Zjistit nejv�tší zdroj kyselin a za�ít ho odstra�ovat 
• Denn� bohatý p�ísun minerálních látek a stopových prvk�, 

aby škodlivé kyseliny a jedy mohly být co nejd�íve 
neutralizovány 

• Denn� minimáln� litr zeleninové š�ávy �i bylinkového �aje 
• Zásaditá koupel trvající alespo� dv� hodiny – nejlépe 

každodenn�
• Pravidelné lymfatické drenáže a masáže 
• Posilování látkové vým�ny jater, ledvin a st�ev 
• D�kladné pro�iš�ování st�ev 
• Dopln�ní hladiny minerálních látek 

Uvedená opat�ení m�žeme samoz�ejm� provád�t rovn�ž jako 
prevenci, která je stejn� vhodná i pro muže, nebo� mají navíc jeden 
velmi p�íjemný vedlejší ú�inek – sotva kdy ješt� zažijete bolest 
namožených sval�. 

D�kladné odkyselení a výrazné snížení konzumace 
kyselinotvorných potravin a nápoj� rychle obnoví vyváženost mezi 
kyselinami a zásadami v t�le. Pokud navíc dop�ejete svému t�lu 
pravidelné masáže, za�nete se brzy op�t cítit „ve své k�ži“ 
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Sotva koho napadne, že i p�i emo�ním zatížení hraje svoji roli 

p�ekyselení organismu. P�itom nedostatek radosti ze života, smutek, 
t�žké myšlenky, depresivní nálady, podrážd�nost, nervozita a vnit�ní 
neklid, ale také p�ecitliv�lost a úzkostlivost, stejn� jako špatné 
soust�ed�ní a zhoršení pam�ti jsou �asto následkem zvýšené 
kyselosti t�lesných tekutin a mohou být odstran�ny a zlepšeny práv�
odkyselením. Je nutn� zapot�ebí z toho d�vodu, že každý, kdo je 
dlouhodob� deprimován a pronásledován zápornými myšlenkami, ve 
velké mí�e oslabuje sv�j imunitní systém. Už tím si p�ivodí „kyselé 
t�lesné prost�edí“, aniž by k tomu ješt� pot�eboval kyselinotvorné 
potraviny. Žije do jisté míry v jakémsi neustálém psychickém 
konfliktu, jenž ho p�ipravuje o energii, která potom jinde chybí. 
Krom� toho také trvale zat�žuje t�lo. Odkyselením lze tyto p�íznaky 
úsp�šn� odstranit. 

	 Viz také Deprese, Výkyvy nálady
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Vedle rakoviny zaujímá cukrovka nejvyšší p�í�ku stupnice 

nemocí, jež zp�sobuje nebo zhoršuje p�ekyselená civiliza�ní strava. 
Slinivka b�išní, která nutn� pot�ebuje dostatek zásad, bývá 
p�ekyselením trvale poškozována, takže dochází k siln� zvýšené 
produkci ketonu. Postupn� se projevují nes�etné následky cukrovky, 
nap�. onemocn�ní nerv�, oslepnutí, špatné hojení ran a odumírání 
bun�k. 

I samotné onemocn�ní však vytvá�í mnoho kyselých látek, kv�li 
�emuž se �asto doporu�uje zvýšit konzumaci potravin bohatých na 
bílkoviny. Z toho vyplývající kyselá zatížení organismu se 
samoz�ejm� b�hem let na�ítají, proto se cukrovka mnohdy projevuje 
až k stáru. P�í�inou sta�ecké cukrovky je jen z �ásti nedostatek 
inzulinu, kv�li vysokému p�ekyselení se na ní mnohem více podílí 
poškození slinivky p�edevším v takzvaných Langerhansových 



ostr�vcích, roztroušených shlucích endokrinních bun�k, jež inzulin 
produkují. 

Obnovená rovnováha kyselin a zásad pot�ebnými potravinovými 
dopl�ky se stopovými prvky p�ináší �asto neuv��itelný úsp�ch. 
Nebo� stopové prvky jsou nepostradatelné pro tvorbu, ukládání i 
uvol�ování inzulinu. 

Diabetik�m �asto chybí zinek, což zeslabuje imunitní systém a 
zpomaluje hojení ran. Také chrom, další stopový prvek, má velký 
vliv na látkovou vým�nu cukru a m�l by být v t�le vždy dostate�n�
zastoupen. 

Základem každé terapie je však p�edevším pravidelné 
odkyselování s denním p�ísunem zásad o pH hodnot� 7,5. 
Odkyselení prosp�je t�lu hned po n�kolika stránkách. Nejenže 
odleh�í organismu a posílí jeho obranyschopnost, ale dokáže také 
výrazn� zlepšit ú�innost inzulínu. D�íve, když ješt� nebyl k dispozici, 
p�edepisovala se místo n�ho soda bikarbona v dávce 30 gram�
denn�. 
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Je až s podivem, jak se zdánliv� ni�ím nezm�nitelná deprese 

m�že jen v n�kolika dnech prom�nit v životní pohodu a chu� op�t 
ledacos podnikat, jakmile se �lov�k jednou odhodlal pustit do 
d�kladného odkyselení t�la. 

P�edevším deprese ve stá�í mají velmi �asto sv�j p�vod v trvalém 
p�ekyselení a mizí tehdy, dostane-li se t�lo op�t do acidobazické 
rovnováhy. Existuje také n�co jako „psychická strnulost“, zp�sobená 
p�ekyseleností. Projevuje se r�znými podobami od apatie, snížené 
schopnosti snášet r�zné zát�že, p�es �asté únavy až po špatný spánek 
a vy�erpanost. Práv� p�i depresích, i když všechny ostatní zp�soby 
lé�by selhaly, m�že odkyselení �asto konat zázraky a m�lo by být 
sou�ástí každé terapie.  
	 Viz také Citová zát�ž, Výkyvy nálady
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V pr�b�hu let je naše t�lo zat�žováno neuv��itelným množstvím 

nepot�ebných škodlivých �i dokonce jedovatých látek, jež nemohou 
být vždy vylou�eny, takže se musí n�kde usadit. Z tohoto d�vodu tak 
�asem ve vazivu vznikají speciální „zásobárny“ pro tento odpad, �ada 
z nich však p�edevším pro kyselé látky. Chcete-li se t�chto skladiš�
zbavit, nap�. formou p�stu, m�že n�kdy dojít k otrav� organismu 
vlastními „prost�edky“ �ili bez cizího p�i�in�ní! Je proto vhodné 
provést ješt� p�ed za�átkem p�stu d�kladné od-kyselení, abyste se 
dostate�nou rezervou zásaditých látek p�ipravili na o�ekávané 
zatížení b�hem p�stu. 

Pokud již po n�jakou dobu pravideln� pijete �aje na �išt�ní krve, 
uvol�uje se množství nepot�ebných odpadních produkt� a dostává se 
do krevního ob�hu. Je-li však v tuto chvíli k dispozici nedostatek 
zásaditých látek nutných k neutralizaci kyselin, projde vaše t�lo 
nesmírnou zát�ží, a�koliv jste mu p�vodn� cht�li pomoci. Takže i 
p�ed o�iš�ovací kúrou ur�it� za�a�te odkyselení organismu s denní 
dopl�ující dávkou minerál�, aby další lé�ebná opat�ení byla skute�n�
úsp�šná. Ú�inek zvýšíte i pravidelným pohybem, jenž zvyšuje 
zásobování kyslíkem a podporuje detoxikaci t�la. 
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P�vodcem pakostnice je p�emíra mo�oviny v krvi, avšak 

skute�ná p�í�ina tohoto onemocn�ní je op�t v p�ekyselení t�la. Nebo�
p�i akutním nedostatku zásaditých látek inklinuje kyselina mo�ová k 
tomu, že se shlukuje do malých krystalk�. Dokud není dostatek zásad 
v t�le, nemohou být neutralizovány ani vylou�eny a usazují se v 
pojivovém vazivu. �asto se zadržují v kloubech, p�edevším na 
vnit�ní stran� kloubního pouzdra, kde p�sobí jako smirek a 
vyvolávají zán�tlivé procesy spojené se silnými bolestmi. Nakonec 
vedou ke známému ztuhnutí, takzvaným „dnovým“ uzlinám. 

Krystalky mo�oviny se mohou usazovat také ve šlachové pochv�
a tíhovém vá�ku kloubu nebo dokonce v k�ži, nap�. v ušním boltci. 



Ukládají se však �asto i v ledvinách, kde zap�í�i�ují jejich postupné 
tvrdnutí nebo tvorbu ledvinových kamen�. Ledviny, vystavené tímto 
velké zát�ži, nakonec nemohou �ádn� plnit svoji funkci a po �ase 
selhávají. 

Sklon k pakostnici je sice d�di�ný, ale i p�es tuto vrozenou 
dispozici nemoc nemusí vždy propuknout. Mnohem �ast�ji se jí dá 
zcela vyhnout, pokud se do jídelní�ku d�sledn� za�azuje 
zásadotvorná strava s dostate�ným množstvím zásaditých 
potravinových dopl�k� a v p�ípad� pot�eby se redukuje t�lesná váha. 

Zvláš� u dny je t�eba dbát na pravidelnou denní dávku zásad s pH 
7,5 nebo 8. Již b�hem n�kolika málo hodin po první dávce z�eteln�
pocítíte úsp�ch: bolesti poleví, klouby se stávají pohybliv�jší a 
zán�tlivý otok splaskne. 

Také zde se doporu�uje dop�át si plnou vanu zásadité koupele s 
pH hodnotou 8,5. Aby byla co nejefektivn�jší, m�la by trvat nejmén�
2 až 3 hodiny, protože až tehdy se za�ne projevovat její ú�inek. 
Pakliže na záv�r ješt� jednou zm��íte pH vody, zjistíte, že výrazn�
klesla, jak se z vašeho p�etíženého organismu uvolnily kyseliny.  
	 Viz také Klouby
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Pokud jsou vaše dýchací cesty �asto nebo neustále zat�žovány, 

p�ecitliv�le reagují na zimu a pr�van, jste �asto nachlazení nebo máte 
zv�tšené mandle, dráždivý kašel nebo stále plný nos, m�li byste 
p�ezkoušet sv�j stav kyselosti. Uvedené p�íznaky se v�tšinou rychle 
ztratí, jakmile se obnoví acidobazická rovnováha. 
	 Viz také Astma, Bronchitida
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Všechny sv�dící, zán�tlivé zm�ny na k�ži, i když jsou 

alergického p�vodu, vyžadují d�sledné odkyselení t�la, nebo� ve 
v�tšin� p�ípad� je to práv� p�ílišná kyselost t�lních tekutin, na niž 
lymfatický a imunitní systém velmi prudce reaguje. Jako následek se 



objeví ekzémy. Lé�bu zde výrazn� podpo�í alespo� dvouhodinové 
zásadité koupele, p�i nichž se kyseliny povrchov� vylu�ují pokožkou. 
	 Viz také Alergie, Kožní onemocn�ní
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P�ekyselením m�že dojít k poruchám v �innosti žláz – všeobecn�

k snížené produkci a vym�šování a konkrétn� u štítné žlázy 
p�edevším k její zvýšené �innosti. P�ezkoušejte, v jakém stavu je 
pom�r kyselin a zásad v t�le a u�i�te náležitá opat�ení, aby se op�t 
zharmonizoval (viz kapitola 3).
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Zán�t žaludku je zán�tem žalude�ní sliznice, který vzniká jako 

následek p�ílišné produkce žalude�ních kyselin. Vlastní p�í�inou je 
však akutní nedostatek zásaditých látek, které jsou pot�ebné k tomu, 
aby udržely acidobazickou rovnováhu. Pokud tento stav setrvává a 
kyselin je v žaludku p�íliš mnoho, napadnou ochranný povlak 
sliznice a mohou se za�ít tvo�it v�edy. Je proto vhodné dodat 
dostate�né množství zásad již p�i prvních p�íznacích žalude�ních 
potíží, a tak vyrovnat narušenou rovnováhu.  
	 Viz také Žalude�ní potíže
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Hemeroidy nás upozor�ují na to, že míra kyselin v t�lních 

tekutinách je na pováženou, takže je nutná pomoc, aby se zabránilo 
nejhoršímu. V p�ípad�, kdy jsou již otev�ené a krvácejí, nám sd�lují, 
že t�lo nevidí jinou možnost než se „otev�ít“ n�kde jinde, kde dosud 
nebyl žádný otvor, jen aby si zajistilo p�ežití. Velmi nebezpe�né by 
te� bylo operativní odstran�ní hemeroid� nebo je naopak nechat bez 



povšimnutí, nebo� tím by se t�lu uzav�el jeho nouzový ventil a 
p�ekyselenost by nadále postupovala. 

Také u žen se po porodu ob�as vyskytnou hemeroidy. Stává se to 
proto, že b�hem t�hotenství, kdy se ztrácí menstruace, se kyseliny 
p�estanou vylu�ovat p�irozenou cestou a musí tudíž n�kde 
„zaparkovat“ B�žn� se však již po první menstruaci zahojí. 

Toto onemocn�ní neberte na lehkou váhu, nýbrž je chápejte jako 
bezpe�nostní signál a výzvu ihned t�lu pomoci. S odstran�ním 
kyselin zmizí velmi rychle i hemeroidy, a dokud si udržíte 
acidobazickou rovnováhu, víc se neobjeví. 
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Hore�ka je velmi ú�inný prost�edek, jímž se t�lo brání proti 

infekci a zárove� odstra�uje nestravitelné rostlinné zbytky potravy. Z 
toho d�vodu by nem�la být potla�ována. M�že mít mnoho p�í�in, ale 
v každém p�ípad� okamžité odkyselení t�la p�ináší organismu jisté 
odleh�ení. P�i hore�ce v�tšinou nemá �lov�k chu� k jídlu, m�l by 
však pít alespo� dostatek zásaditých nápoj� tak dlouho, dokud 
hore�ka nezmizí p�irozenou cestou. 
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Infarkt m�že mít mnoho p�í�in: nadváhu, nedostate�ný pohyb, 

vysoký tlak, stres, starosti, úzkost �i agresi, nikotin nebo alkohol – 
pokud máme jmenovat alespo� n�které z nich. Avšak p�edpokladem, 
že v�bec k infarktu dojde, je mnohaleté p�ekyselování t�la, jež 
vyvrcholí do takové míry, kterou již nelze vyrovnat. 

V p�ekyselených �ástech t�la dochází k ztuhnutí �ervených 
krvinek (viz kapitola 6), prudce selhává zásobování živinami a 
následuje �áste�né odum�ení tkán� (nekróza). Nemusíme to nechat 
dojít až takhle daleko, pokud si v�as všimneme hrozícího nebezpe�í a 
okamžit� zajistíme dostate�ný p�ísun zásaditých látek. V návaznosti 
na komplexní uzdravení kyselo-zásaditého prost�edí se mohou 



procesy látkové vým�ny v poškozených �ástech srdce natolik 
vylepšit, že ani sebev�tší zát�ž nemusí již vyústit ve zhroucení. 

V roce 1928 náhodn� objevil n�mecký kardiolog, že strofantin, 
glykosid ze semen krutikv�tu, dokáže ochránit p�ed infarktem a 
odstranit také anginu pectoris. Je-li p�i srde�ní zát�ži pr�b�žn�
podáván, pacient se zbaví svých potíží a nebezpe�í infarktu zmizí. 
P�itom je zcela nepodstatné, jestli se lék podává nitrožiln� nebo v 
tabletách. 

P�í�ina tohoto úsp�chu z�stávala dlouho neobjasn�ná, dokud 
nebylo zjišt�no, že srde�ní sval, poškozený p�ekyselením, nem�že 
optimáln� využít kyslík. Proto vzniká angina pectoris a v p�ípad�
velmi razantního p�ekyselení dochází k infarktu. Strofantin 
podporuje �innost srde�ního svalu p�i vst�ebávání kyslíku takovou 
m�rou, že siln� redukuje p�ekyselenost organismu, a pokud je 
podáván nep�etržit�, dosáhne toho, že se vztah mezi kyselinami a 
zásadami op�t vyrovná. 

P�itom první fáze zatížení srdce bychom mohli hledat p�evážn� v 
d�tství, tedy desítky let p�ed infarktem. Jednostranná civiliza�ní 
strava, nedostatek pohybu a kou�ení (�asto již od raného d�tství) 
p�ispívají k zvyšování po�tu a velikosti usazenin v arteriích. P�íliš 
málo se také dbá na p�ímou souvislost mezi srdcem a psychikou. Na 
vnit�ní st�n� v�n�ité cévy, stejn� jako na povrchu mozku, se 
vyskytuje nep�eberné množství receptor� stresových hormon�. Jsou-
li psychické zát�že nedostate�n� zpracovány nebo dokonce v�bec ne, 
vzniká trvalé psychické vy�erpání, z n�hož se touto cestou také m�že 
vyvinout angina pectoris nebo infarkt. 

T�lo proto pot�ebuje mít neustále k dispozici ur�itý potenciál, 
jímž by mohlo ihned odbourat jakékoliv za tížení, a to ješt� d�íve, 
než by došlo k poškození srdce. Vedle nep�etržitého odkyselování 
prosp�je p�et�žovanému srdci rovn�ž vitamin E, stejn� jako omega-3 
mastné kyseliny a kyselina listová (vitamin B-komplex). 

Pokud pr�tok krve tká�ovými vláse�nicemi klesne siln� pod 
požadovanou hodnotu, pak ani velké množství zásad nevysta�í k 
tomu, aby kyselost v tkáni byla dostate�n� neutralizována, a hrozí 
nebezpe�í mrtvice nebo infarktu. P�i v�asném odkyselení se tomu dá 
snadno p�edejít, nebo� mrtvice ani infarkt nejsou nemocemi v 



pravém slova smyslu, nýbrž pouze následky p�ílišné kyselosti 
t�lesných tekutin. 

Budete-li n�kdy shodou okolností nuceni dát první pomoc p�i 
mozkové nebo srde�ní p�íhod�, pak nej-ú�inn�jším opat�ením je 
jediné – ihned za�ít otírat celé t�lo nemocného siln� zásaditým 
roztokem. Tím m�že být nap�. soda nebo n�která zásaditá koupelová 
s�l. Rozpus�te plnou polévkovou lžíci prášku nebo soli v litru vody a 
v otírání vytrvejte až do p�íjezdu léka�e. Pokud je to možné, ješt�
p�edtím dejte postiženému vypít sklenici vody, ve které jste 
rozpustili vrchovatou lži�ku zažívací sody �i sm�si (viz str. 38). Je to 
to nejlepší, co pro n�j m�žete ud�lat. Je celkem možné, že již po 
tomto zásahu záchvat p�ejde, minimáln� však tím zabráníte 
dalekosáhlejšímu poškození.  
	 Viz také Ukládání cholesterolu, Mozková mrtvice
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P�ekyselení v kloubech m�že zp�sobit omezení v pohybech, 

ztuhnutí a bolesti. P�i bolestech kloub� by si m�l �lov�k ihned dop�át 
koupel s pH hodnotou 8,5. V�tšinou již ve van� akutní bolesti 
odeznívají. P�i úporných bolestech je t�eba koupel opakovat, p�i�emž 
d�ležitou roli hraje její trvání. P�i bolestech kloub� se doporu�uje 
z�stat v koupeli dv� až t�i hodiny, aby se dosáhlo výrazného ú�inku. 
Pokud se k tomu ješt� p�idá pro�iš�ovací �aj, zmizí v krátké dob�
omezený rozsah pohyb� i ztuhnutí kloub�, a vy znovu zažijete 
mladistvou pružnost. 
	 Viz také Artritida, Dna a Revma
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Odbourání minerálních látek v kostech m�že vést k osteoporóze, 

osteomalazii (m�knutí kostí), rachitid� (k�ivici), opakovaným 
zlomeninám a jejich zpomalenému hojení. Také �asté loupání v 
kloubech, p�edevším po ránu, natažené šlachy a st�hovavé bolesti, 
stejn� jako �asté zán�ty kloubních vaz� mají sv�j p�vod v 
p�ekyselení organismu. Jako preventivní i lé�ebné opat�ení by se m�l 



zavést d�kladný odkyselovací program a obsáhlé dopln�ní 
minerálních látek. 
	 Viz také Klouby, Osteoporóza
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Se svými 20 kilogramy váhy a tém�� s 2 krychlovými metry 

plochy je k�že náš nejv�tší orgán. T�lo se snaží zbavit p�ebyte�ných 
kyselin k�ží. Jestliže se mu to zcela neda�í, protože se málo potíme, 
objevují se ekzémy, v�ídky, lišej a akné. Mezi další následky pat�í 
silné zarudnutí, p�íliš suchá nebo popraskaná pokožka, neustálé 
sv�d�ní, pobledlá až mrtvoln� bledá tvá�, ne�istá ple�, trudovina a 
hn�dé skvrny. Dokonce i na celulitid� a zm�nách vazivového pojiva 
se p�ekyselenost �áste�n� podílí, nebo� t�lo ukládá nadbyte�né 
kyseliny p�edevším ve vazivu. Také vytrvalý zán�t šlachové pochvy 
a samoz�ejm� zán�ty žaludku, st�ev a sliznic, stejn� jako kop�ivku a 
plís�ová onemocn�ní má na sv�domí p�ekyselení t�la. 

Všechny tyto p�íznaky jsou v podstat� voláním o pomoc. Avšak i 
t�žké kožní nemoci se mohou výrazn� zlepšit nebo i vylé�it, jakmile 
se organismus odkyselí. 

K�že je p�irozený ochranný „od�v“ našeho t�la. Velmi citliv�
reaguje na jakékoliv vlivy životního prost�edí, avšak p�edevším 
odráží obraz vnit�ní situace – skute�ná krása p�ichází zevnit�. Jelikož 
k�že a st�eva spolu velmi t�sn� souvisejí, je t�eba p�i každém kožním 
onemocn�ní p�ihlédnout k tomu, zda jsou st�eva v po�ádku nebo se 
již uzdravují. Tím nejd�ležit�jším krokem k vylé�ení je p�itom op�t 
odkyselení t�la za pomoci zásadotvorné stravy a potravinových 
dopl�k�. Teprve potom mohou mít ú�inek i další lé�ebná opat�ení. 

Kolageny tvo�í základ našeho pojivového vaziva a starají se o to, 
aby pokožka z�stala hladká a pružná. P�itahují však na sebe kyseliny, 
�ímž zp�sobují poškození k�že, která p�estává být elastická a 
p�ed�asn� stárne. Tomuto procesu m�žeme ú�inn� p�edejít. 
P�edevším každodenní p�ísun zásad velmi rychle prokáže výrazné 
zlepšení a pravidelné zásadité koupele urychlí lé�ebné ú�inky.  
	 Viz také Ekzémy, Vyrážka
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P�íliš nízký nebo naopak p�íliš vysoký krevní tlak, jeho kolísání 

stejn� jako špatná cirkulace krve, sklon ke krvácení nebo zvýšené 
hodnoty cholesterolu a mo�oviny v krvi – to vše m�že být také 
podmín�no p�emírou kyselosti t�lních tekutin. 

Vysoký krevní tlak z�eteln� narušuje životní pohodu a je 
zodpov�dný za poruchy erekce a orgasmu. Stejn� tak i zrakové 
potíže, pocity na omdlení �i bolesti hlavy mohou mít p�vod v 
trvalém p�ekyselení t�la. Vysoký tlak je však p�edevším velice 
rizikovým faktorem pro srde�ní a mozkovou p�íhodu. 

Vysoký tlak siln� zat�žuje cévní st�ny, omezuje rozvod kyslíku k 
srde�nímu svalu, a tím do celého organismu. D�sledné odkyselení 
t�la má rychlý pozitivní ú�inek na krevní tlak. Jakmile se strava 
obohatí o zásadité potravinové dopl�ky, hodnoty cholesterolu a 
triglycerinu, jež rovn�ž pat�í mezi rizikové faktory ob�hových 
onemocn�ní, výrazn� klesnou a životní kvalita se z�eteln� zlepší. 
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Vedle úbytku váhy dochází p�i p�stu i k náhlému uvol�ování 

kyselin, jež byly dosud vázány v tukových bu�kách, a za�nou znovu 
cirkulovat v t�le. Pokud nyní nepom�žete t�lu, m�že dojít k jejich 
shlukování, protože t�lo je nedokáže tak rychle neutralizovat. V 
nejhorším p�ípad� tato situace zp�sobí infarkt nebo mozkovou 
p�íhodu. Tak dalece to však nemusí dojít. Pokud chcete držet p�st, 
umožn�te preventivn� svému t�lu velký p�ísun zásaditých látek, aby 
m�lo dostate�né rezervy a mohlo se vypo�ádat se všemi uvoln�nými 
kyselinami. Tak se zamezí obávané krizi. 
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Mate�ská znaménka jsou jakási „mini-opat�ení“ proti zvýšené 

kyselosti t�la. Upozor�ují na to, že t�lo je již delší dobu zaplavováno 
kyselinami a že p�i odstra�ování neutralizovaných kyselin 



organismus došel až na konec svých sil. Zárove� jsou i jakýmsi 
voláním o pomoc – t�lo nutn� pot�ebuje náležitou odkyselovací kúru. 
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P�i p�ekyselení t�la ztrácejí fosfát vápníku jak klouby, tak i 

meziobratlové ploténky. Pokud se tato situace v�as nezastaví, 
ploténky, jež jsou p�evážn� tvo�eny kolagenem, se postupn�
scvrkávají a nemohou již nadále spolehliv� plnit svoji funkci. 
Zploš�ují se a ztrácejí pružnost, snadno dochází k takzvanému 
výh�ezu ploténky nebo k r�zným anomáliím na páte�i. 

P�i všech problémech s ploténkami by se m�l neustále sledovat 
stav odkyselování t�la a jednou denn� dopl�ovat p�ísun minerálních 
látek o pH hodnot� 7,5. Velmi �asto vysta�í jen toto opat�ení, aby se 
potíže úpln� ztratily a znovu se dosáhlo mladistvé pohyblivosti. 
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Podle nových poznatk� je i mrtvice následkem p�ekyselení, 

podobn� jako infarkt, nebo� u obou záchvat� se jedná o místn�
ohrani�enou blokádu prokrvení, a to p�evážn� tká�ových vláse�nic. 
Mozková mrtvice se sice projeví jako náhlý „záchvat“, ale akutní 
katastrofu �asto p�edchází již n�kolik let p�ekyselování, jež se vždy 
�as od �asu ohlásí n�jakou p�echodnou poruchou. 

Když se tyto „varovné signály“ v�as rozpoznají, mnohému se dá 
ješt� zabránit. Pokud je však dlouhodobá zát�ž p�íliš velká, vede k 
trvalému sebepoškozování a jeho rozší�ení. Následky postihnou 
p�edevším oba orgány s nejv�tší pot�ebou a obratem látkové vým�ny 
– mozek a srdce. Podrobný popis t�chto pochod� a možných 
terapeutických zákrok� najdete v p�edchozí �ásti knihy (viz kapitola 
3).
	 Viz také Krevní tlak, Infarkt
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P�ekyselené t�lo nabízí ideální prost�edí r�zným choroboplodným 

plísním. Umož�uje nap�íklad, aby se plíse� candida albicans, jež 
sama dodate�n� p�ispívá ke kyselému zatížení t�la, usadila a 
rozmnožila. Také zde je naprosto nutné pravidelné a d�kladné 
odkyselování, aby patogenní plísn� ztratily „živnou“ p�du. 
	 Viz také Plís�ová infekce
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Stále �ast�ji trpí lidé náhlou ztrátou sluchu v jednom uchu, z�ídka 

v obou uších. V�tšinou ji doprovázejí rušivé šumy �i tóny nebo i 
pocity závrat� a tlaku. V žádném p�ípad� by �lov�k nem�l brát toto 
postižení na lehkou váhu, nýbrž radši ihned vyhledat odbornou 
pomoc. Za tyto potíže je odpov�dné narušené prokrvování vnit�ního 
ucha, p�í�inou m�že být virová infekce, stres, psychická zát�ž nebo 
velký hluk. P�edevším je to však p�ekyselení t�la. 

Když dojde ke sraženin� �ervených krvinek, zp�sobené kyselým 
prost�edím, nemohou již protékat jemnými vláse�nicemi vnit�ního 
ucha, a dokonce je mohou ucpat. Tak dochází k ur�ité form� infarktu. 

V akutním p�ípad� je t�eba ihned navštívit léka�e, ale jako první 
pomoc vysta�í, když vypijete sklenici vody s 5 gramy sody a do 
postiženého ucha dáte chomá�ek vaty, namo�ený v zásaditém 
roztoku. I když to léka� nebude považovat za nutné opat�ení, je zcela 
možné, že se jím p�íznaky zmenší nebo dokonce zmizí. Novým 
potížím m�žete p�edejít, pokud budete konzumovat p�evážn�
zásaditou stravu a ješt� ji doplníte zásaditou výživou. 

Soda zde slouží pouze jako prost�edek první pomoci, a ne jako 
trvalé �ešení. A�koliv ú�inkuje nejpohotov�ji, t�lu nezajistí 
dostate�né množství minerálních látek. Pokud svému t�lu denn�
nabídnete dávku minerál� o pH hodnot� 7,5 jednotek, jste na nejlepší 
cest� k uzdravení.  
	 Viz také Poruchy prokrvování
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Takzvané namožení svalu vzniká následkem momentálního, 

nárazového p�ísunu kyseliny mlé�né, jež se ve svalech tvo�í p�i velké 
fyzické námaze. M�žeme se tomu snadno vyhnout, když ješt� p�ed 
sportem, tzn. asi 2 až 3 hodiny p�edem, zajistíme t�lu p�ísun 
zásaditých látek bu�to ve sm�si minerál�, nebo v n�jakém 
elektrolytickém nápoji. 

Bezprost�edn� po sportu nebo fyzicky namáhavé práci je 
pot�ebná alespo� hodinová koupel se zásaditou p�ísadou. Již po 
�tvrthodin� však z�eteln� ucítíte ve svalech uvoln�ní. Jestliže budete 
toto opat�ení d�kladn� provád�t, již nikdy nemusíte trp�t podobnými 
bolestmi. 
	 Viz také P�ekyselení b�hem sportu
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Na za�átku menopauzy s mnoha zm�nami s ní spojenými se t�lo 

po ur�itou dobu snaží spálit p�ebývající kyseliny takzvanými „návaly 
horka“ Je to velmi d�myslné opat�ení, nebo� b�hem p�echodu 
odpadá p�irozené vylu�ování kyselin s krví p�i pravidelné menstruaci 
a t�lo si hledá nový zp�sob neutralizace. Proto není vhodné tento 
d�ležitý proces oslabovat nebo dokonce zcela potla�ovat užíváním 
r�zných lék�, a to i když p�íznaky mohou být velmi nep�íjemné. 
Vhodn�jší je pomoci t�lu ú�inn�ji d�kladným od-kyselením, takže 
návaly horka nebudou již zapot�ebí a samy od sebe se vytratí. 
	 Viz také Potíže p�i menopauze
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P�ílišná kyselost organismu zap�í�i�uje lámavost neht�. Jsou 

m�k�í, t�epí se a vznikají na nich rýhy a bílé skvrny. Tyto potíže mizí 
poté, co se znovu vyrovná pom�r mezi kyselinami a zásadami. 
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Jak d�ležitá je kyselozásaditá rovnováha pro t�hotenství, 

rozpoznáme již z toho, že plodová voda, pokud je v optimálním, tedy 
p�irozeném stavu, má pH hodnotu 8,5. Udržet ji v této výši 
p�edstavuje pro t�lo neuv��itelnou námahu, zvláš� když pH okolní 
tkán� se pohybuje sotva kolem 6,5 nebo dokonce i mén�. Proto se 
mnohokrát ani nepoda�í ot�hotn�t, i když touha po dít�ti je sebev�tší 
a ostatní vn�jší okolnosti sebeoptimáln�jší. 

P�edevším užívání antikoncep�ních pilulek zp�sobuje 
nep�irozené hromad�ní kyselin a mnohé z žen tak z�stávají bezd�tné, 
protože p�ekyselený organismus není schopen „po�etí“ 

Pokud plánujete t�hotenství, m�ly byste se tudíž již m�síce 
p�edtím postarat o p�irozenou acidobazickou rovnováhu, aby se dít�
mohlo vyvíjet v harmonickém prost�edí a za�ít život bez zdravotního 
zatížení �i dokonce znetvo�ení. Ale i pro samotnou ženu a budoucí 
matku je odkyselení velmi d�ležité. V p�ípad� naléhavé pot�eby 
odnímá plod z rezerv mat�ina t�la to, co sám pot�ebuje, takže matka 
naopak za�ne trp�t nedostatkem živin. 

P�íliš kyselá vazivová tká� se po porodu nemusí již vrátit do 
p�vodního stavu. Jako poz�statek po t�hotenství p�etrvávají u 
n�kterých žen po celý život nejen t�hotenské pajizévky, nýbrž �asto i 
zm�n�ná postava, což pro mnohé m�že být velmi frustrující – a 
p�itom zcela zbyte�né. 

Mimochodem již p�ed porodem m�žete navázat kontakt s duší 
dít�te, které k vám �asem zavítá. M�žete mu „�íci“, že se na n� moc 
t�šíte, a zajímat se o to, co se má ud�lat, aby byl porod pro matku i 
dít� napl�ujícím zážitkem. Tak se stane, že dít� bude již dlouho p�ed 
porodem živou �ástí vaší rodiny, a kontakt s ním vám otev�e zcela 
nové možnosti komunikace.  
	 Viz také Antikoncepce, Poruchy potence
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Nervová soustava je p�ekyselením t�la neustále zat�žována. 

Podrážd�nost, zvýšená p�ecitliv�lost na bolesti, apatie, snadná 



unavitelnost, trvalé �i „bludné“ neuralgie a poruchy spánku pat�í 
mezi typické p�íznaky. K jejich odstran�ní použijte již popsané 
metody odkyselení. 
	 Viz také Neuralgie
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Jestliže t�lo již dlouhou dobu trpí p�ílišnou kyselostí, zp�sobuje 

to jak nedostate�né prokrvování mozku, rychle nastupující únavu, 
zhoršující se výkonnost, tak i podrážd�nost a poruchy koncentrace. 
Tyto p�íznaky, jež se �asto vyskytují léta, mohou zmizet b�hem 
n�kolika dn�, jakmile se op�t vyváží vztah mezi kyselinami a 
zásadami. Pak znovu pocítíte energii i tém�� zapomenutou chu�
tvo�it a n�co podnikat, jež vám dovolí plnit a �ešit takové úlohy, na 
n�ž byste si p�edtím již v�bec netroufli. 
	 Viz také Poruchy prokrvování
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Jelikož p�ekyselení má na t�lo vysloven� dráždivý ú�inek, je 

pochopitelné, že i tvrdošíjné poruchy spánku �asto zmizí 
odkyselením organismu. P�ekyselení zabra�uje tomu, aby se t�lo 
uvolnilo p�irozenou cestou, a udržuje sympatikus také ve stavu 
trvalého nap�tí a ve st�ehu, i když si to �lov�k sám v�bec nep�eje. Na 
druhé stran� se postupn� projevuje vy�erpávající únava, která však 
nevede k opravdu osv�žujícímu spánku. Takže trpíte-li poruchami 
spánku, d�kladné odkyselení vám od nich každopádn� m�že pomoci. 
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Pojivová tká� obklopuje nervy jako ochranný obal. P�i zatížení 

organismu p�emírou kyselin je zárove� i jejich hlavní zásobárnou. Z 
toho je z�ejmé, že p�ekyselení t�la vždy zasáhne i nervy. �asto bývá 



kyselost tak vysoká, že se kyseliny za�nou usazovat i ve svalech a 
vyvolávají v nich k�e�ovité stahy. Nervová vlákna p�itom mohou být 
velmi bolestiv� p�isk�ípnuta. 

Neuralgii lze chápat jako volání o pomoc organismu, jehož 
nervová soustava je trvale vystavena velké zát�ži. Pokud se ihned 
postaráte o dostate�ný p�ísun zásaditých látek, bolesti odezní celkem 
v krátkosti. V akutním p�ípad� posta�í podat lehce vrchovatou lži�ku 
jedlé sody, kterou rozpustíte ve sklenici vody. P�echodem na 
zásaditou stravu se porušená acidobazická rovnováha znovu obnoví. 
Zásadité koupele ú�inn� podpo�í tato opat�ení a lé�bu výrazné 
urychlí. 
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Nadm�rná váha není jen optický nedostatek, nýbrž ze zdravotního 

hlediska také riziko. Tukové bu�ky na sebe vážou jedy, takže tukové 
polštá�e se velmi rychle stávají skládkou nebezpe�ného odpadu. 
Psychická zát�ž, jež je s tím spojená, p�ipravuje vhodné podmínky 
pro nemoci všeho druhu. A to od drobných zát�ží p�es ch�ipku, 
revmatické záchvaty, nežity a ledvinovou dostate�nost až po 
rakovinu. 

Zásobárny odpadních látek jsou obzvláš� nebezpe�né p�i ú�inné 
reduk�ní diet�, nebo� tehdy se znovu aktivizuje velké množství již 
neutralizovaných kyselin, které se rychle dostávají do krevního 
ob�hu. T�lo se tím m�že natolik zatížit, že dojde ke kolapsu, infarktu 
nebo mozkové mrtvici. Proto byste m�li ješt� p�ed plánovanou dietou 
t�lo d�kladn� odkyselit. 

Náš organismus neustále spot�ebovává energii, takže p�i hubnutí 
samoz�ejm� také, a vždy p�itom sáhne po zdrojích, které jsou 
nejsnadn�ji dostupné. To znamená, že dokud budete jíst cukr, bude 
spalování tuk� zastaveno. Krom� toho je p�ekyselený organismus 
nucen k tomu, aby neustále tvo�il nové tukové bu�ky a s jejich 
pomocí se vypo�ádal s p�ísunem sice nepot�ebných, ale jedovatých 
látek. Prvním krokem jak za�ít odbourávat nadváhu je proto vždy 
d�kladné odkyselení t�la. 



Rozlišujeme dva druhy tlouš�ky. Do první skupiny pat�í lidé, 
kte�í svoji nadváhu získali díky p�erostlým tukovým bu�kám, a ve 
druhé jsou ti, u nichž se v t�le hromadí voda pot�ebná pro �ed�ní 
p�ebyte�ných kyselin. Tito lidé mají pak oteklé celé t�lo, jako by se 
vytvo�il jakýsi „celot�lový“ edém. Podle typu tlouš�ky je t�eba zvolit 
odpovídající, tedy naprosto rozdílná opat�ení, p�i�emž odkyselení je 
úsp�šné u obou. Postižení z první skupiny musí zredukovat p�íjem 
kalorií a zvýšit jejich spot�ebu dostate�ným pohybem, aby zhubli. 
Druhá skupiny zhubne p�ekvapiv� rychle a snadno již samotným 
odkyselením. 

Tímto odleh�ením organismu se uvolní energie, takže �ešení 
b�žných, všedních povinností vám p�jde mnohem snadn�ji od ruky a 
znovu budete zvládat v�ci, na které jste si p�edtím již netroufli. 
Nakonec se tím celý váš život pozitivn� prom�ní. 
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ada r�zných o�ních poruch, jako nap�. šedý zákal, jsou �asto 

následky vysoké kyselosti t�la. Na tento stav upozor�ují i další 
p�íznaky, jako sv�d�ní o�í, za�ervenalé spojivky nebo p�ecitliv�lost 
na sv�tlo. P�ekyselení snižuje pohyblivost malých o�ních sval� a 
zakaluje �o�ku. Vzhledem k tomu, že vým�na tekutin v o�ních 
komorách probíhá velmi pomalu, úsp�šné lé�ení tu pot�ebuje delší 
�as. Avšak po n�kolika m�sících se zlepšení již nedá p�ehlédnout – a 
to i p�i makulární degeneraci. 
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Játra jsou centrálním �ídicím orgánem zabezpe�ujícím rovnováhu 

mezi kyselými a zásaditými látkami v t�le. P�i tvorb� žlu�e 
spot�ebují velké množství minerál� a žaludek, jenž št�pí kuchy�skou 
s�l, je p�itom jejich hlavním dodavatelem. P�ijímá-li organismus z 
potravy p�íliš málo zásaditých látek, žaludek musí produkovat v�tší 
množství kyselin, aby mohl t�lu doplnit zásady, které následn�
vznikají. Takže na základ� jejich nedostatku dochází nakonec k 



p�ekyselení žaludku a tím i k neustálému zat�žování jater, jež nejsou 
schopny uspokojiv� plnit svoje rozmanité úlohy a pozd�ji mohou 
dokonce zcela selhat. 

P�i oslabení jater je proto vždy t�eba nejd�íve zajistit dostate�ný 
p�ísun zásaditých látek. To je možné nejen zásaditou stravou, ale i 
sm�sí minerál�, bohatou na zásadité látky (viz str. 38), kterou si. 
m�žete nechat p�ipravit v lékárn�. Žaludek a játra se poté op�t zotaví 
a budou natolik dob�e plnit svoji funkci, že vaše t�lo jen rozkvete. 
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Tém�� všechna onemocn�ní ledvin jsou t�sn� spjata s 

p�ekyselením t�lesných kyselin, což si m�že každý lehce ov��it 
testovacími papírky. Ledviny totiž z velké �ásti zajiš�ují vylu�ování 
p�ebyte�ných a škodlivých kyselin z organismu. Proto je také t�eba 
dbát na p�ísun zinku, nebo� jeho nedostatek m�že zp�sobit, že se v 
t�le bude tvo�it jen neuspokojivé množství enzymu, jenž je pro 
vylu�ování kyselin velmi d�ležitý. 
�ím více v t�le p�evládají kyseliny, o to mén� se mohou ledviny 

zapojit do vym�šování, takže se celý proces dostává do za�arovaného 
kruhu. Kv�li vysokému podílu kyselin nemohou ledviny dostate�n�
vylu�ovat, což vede k dalšímu zvýšení kyselosti t�la a to zase k stále 
nižší schopnosti ledvin zbavit se kyselin. V každém p�ípad� musíte 
p�i tomto onemocn�ní za�ít hodn� pít, abyste ledvinám uleh�ili v 
jejich �innosti. To znamená b�žn� vypít alespo� 2,5 litru tekutin 
denn�, p�i onemocn�ní p�im��en� víc. 

Také pocity podrážd�nosti �i pálení p�i mo�ení, ledvinové nebo 
mo�ové kamínky z�eteln� ukazují na vysoký obsah kyselin v mo�i. 
Zde je velmi d�ležité výrazn� zvýšit nejen množství tekutin, ale také 
množství zásadité sm�si, kterou použijete na odkyselení organismu. 
Nikdy byste nem�li podat mén� než jednu plnou lži�ku sm�si, jelikož 
menší množství zásad, jež na sebe vážou kyseliny, by nesta�ilo 
neutralizovat p�ítomné kyseliny ani nemohlo podpo�it ledviny p�i 
jejich detoxika�ní �innosti. �lov�k by se potom nemusel cítit dob�e a 
mohl by dojít k p�esv�d�ení, že odkyselování nemá žádný efekt, že 



nic nep�ináší. A p�itom pouze množství sm�si bylo nedosta�ující, aby 
mohlo opravdu pomoci. 
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Za p�edpokladu, že je náš imunitní systém pln� aktivní, brání se 

po celý život záplav� zárodk� r�zných nemocí, aniž bychom n�co z 
toho zpozorovali. T�lo napne síly a nasadí celou �adu navzájem 
slad�ných ochranných opat�ení, aby zlikvidoval každý vir a každou 
bakterii, nebo� jinak hrozí nebezpe�í, že se za�nou nerušen�
rozmnožovat. Toto probíhá již dlouho p�edtím, než se v�bec projeví 
n�jaké narušení zdravotního stavu. 

Pokud je však obranyschopnost organismu snížená v d�sledku 
nep�irozených životních návyk� nebo špatné výživy, t�lo již 
nedokáže optimáln� plnit svoje úkoly. Naši imunitu narušuje 
p�edevším �asté nebo dokonce trvalé p�ekyselení. Na takové zatížení 
reaguje t�lo neustálou únavou, omezeným výkonem, bolestmi hlavy 
nebo trávicími potížemi, nebo� signalizuje, že pot�ebuje pomoc. 
Všechny funk�ní dráhy našeho t�la jsou spolu propojené a navzájem 
na sob� závislé. Kyselozásaditá rovnováha je velmi d�ležitým, 
dokonce snad nejd�ležit�jším p�edpokladem pro optimáln� fungující 
imunitní systém, jenž by udržoval naše t�lo zdravé a vitální.  
	 Viz také Alergie 
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Než mohou být kyseliny vylou�eny z t�la, musí být nejd�íve 

neutralizovány za pomoci zásaditých látek. Není-li k dispozici 
dostatek zásad z potravin, musí t�lo sáhnout do svých rezerv, 
p�edevším do kloub�, v nichž je vysoký obsah vápníku. Vápník hraje 
v organismu velmi d�ležitou roli. Reguluje �innost srdce, dráždivost 
sval� a nerv� a srážlivost krve. Jeho nejv�tší zásobárnou je kosterní 
soustava, ovšem i tam má vlastní d�ležitou funkci, a�koli z�stává 
zpo�átku bez povšimnutí. P�i každé maximální hodnot� kyselin, p�i 
níž se t�lo dostane až na hranici svých rezerv, se vždy ztratí n�co z 
kloubní tkán�, až nakonec dojde k osteoporóze. 



Slovo „osteoporóza“ znamená „porézní“ neboli pórovité kosti a 
p�esn� tím vystihuje danou situaci. P�edevším ženy po p�echodu jsou 
tímto problémem ohroženy, nebo� denn� p�ijímají v pr�m�ru pouze 
600 až 700 mg vápníku, což p�edstavuje sotva polovinu skute�n�
pot�ebného množství. O d�ležitý vápník nás jinak p�ipravuje také 
alkohol, nikotin, kofein a cukr, jež tvo�í p�du pro kyselou látkovou 
vým�nu. Osteoporóza tudíž není projevem opot�ebení, její základy 
m�žeme najít �asto již v d�tství. 

Neposta�ující p�ísun vápníku v d�tství vede k tomu, že kosti 
nedosáhnou optimální denzity, takže ani zásoby vápníku nemohou 
být dostate�né. P�i výstavb� jeho rezerv v t�le hraje obzvláš�
d�ležitou roli organicky vázaný vápník ze zeleniny. Vápník z mléka 
a mlé�ných produkt� již takový význam nemá. Aby se zvýšila 
stabilita kostí, vedle vápníku pot�ebuje t�lo také dostatek vitaminu C, 
nebo� tento vitamin podporuje tvorbu prokolagenu a kolagenu, jež 
p�edstavují základnu pro stavbu kostní hmoty. 

Osteoporóza se u žen �asto p�ipomíná již p�ed menopauzou 
bolestmi v zádech, kulatými zády a vystr�eným b�ichem, a to 
obzvláš� tehdy, jestliže již léta chybí dostatek estrogenu v t�le. V 
takovém p�ípad� by bylo zapot�ebí nechat si zm��it kostní denzitu. 

Na postupu je také takzvaná juvenilní osteoporóza, kterou 
vyvolávají nejen hormonální poruchy, ale také mnohaletý nedostatek 
vápníku, ho��íku a stavebních látek, z nichž jmenujme p�edevším 
kolagen. �asté zneužívání projímadel, stejn� jako jednostranné diety 
podporují vyplavování hodnotných minerálních látek �i elektrolyt�. 

Nar�stající p�ekyselení trvale poškozuje vedlejší funkci ledvin, 
jež je velmi pot�ebná k tomu, aby se v�bec mohla uskute�nit 
„implantace“ d�ležitých minerál� do kostí. Sníží-li se hormonální 
hladina, pr�b�h osteoporózy se urychluje. 

Také alkohol omezuje syntézu bílkovin, p�i níž se tvo�í pružná 
hmota kostí. �okoláda a kakao – kv�li svému vysokému obsahu 
kyseliny oxalové – odnímají vápník z kostí. Ale také káva, zmrzlina, 
hotové pudinky a omá�ky, stejn� jako va�ený špenát nebo rebarbora 
tento proces dále zrychlují. Sladké zákusky p�ipravují ideální živnou 
p�du pro plíse� kandidu, jež velmi siln� poškozuje st�evní flóru, 



takže ani nem�že dojít k �ádnému vst�ebávání vápníku. Toto vše 
podporuje další rozvoj osteoporózy. 

V�tšina žen trpí na �asté zácpy. Je to známka toho, že st�eva 
nejsou zcela v po�ádku. P�i zácp� se dramaticky snižuje schopnost 
t�la p�ijímat vápník, takže kosti, které jsou kv�li p�ekyselení t�la 
jakoby „vylouhované“, nemohou doplnit ztracené minerální látky. V 
této situaci nepom�že ani dodate�né cílené podávání vápníku, nebo�
st�eva ho stejn� nedokážou vst�ebat. Zde je možné doporu�it 
takzvanou colonhydroterapii (viz str. 45), která pom�že pro�istit 
zatížená st�eva a podpo�í jejich funkci. �asté zácpy jinak vyžadují 
užívat projímadla, která od ní pomohou. Ale na druhou stranu ubírají 
t�lu a kostem vápník, a tudíž také p�ispívají k ší�ení osteoporózy. 

Dokud se nepoda�í, aby st�eva op�t za�ala vst�ebávat vápník, je o 
to d�ležit�jší dopl�ovat minerální látky k�ží. Doporu�uji zásadité 
koupele o pH hodnot� od 7,5 do 8,5 po dobu minimáln� jedné 
hodiny, ješt� lépe 2 nebo 3 hodin, ve vod� teplé 35 až 38 °C (ne 
teplejší, aby se p�íliš nezatížil krevní ob�h). Krom� toho m�žete 
zkusit ješt� n�co jiného: namo�it no�ní košili a ponožky do 
zásaditého roztoku, lehce vyždímat, usušit a na noc obléci. Tak 
dostane t�lo po dobu vašeho spánku dodate�ný p�ísun zásad a m�že 
se remineralizovat a regenerovat. 

	 Viz také Kostra, Potíže p�i menopauze
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Žaludek tvo�í ve svých nást�nných bu�kách velice silnou 

kyselinu solnou, pot�ebnou k zažívání, zatímco z kuchy�ské soli, 
kyseliny uhli�ité a vody získává biochemickou reakcí kyselinu 
solnou a natriumbikarbonát. Ten se vst�ebává do krve a je p�ijímán 
orgány, jako jsou játra, žlu�ník, slinivka b�išní a tenké st�evo, jež 
pot�ebují zásadité látky. Spot�ebují-li tyto orgány více zásad, než je 
jich v t�le k dispozici, žaludek musí „vyrobit“ víc 
natriumbikarbonátu. Zárove� však p�itom vzniká nadm�rné množství 
kyseliny solné a práv� tu pak cítíme jako pálení žáhy. 



Jestliže se za�nete zásadit� stravovat a jednou denn� nabídnete 
svému t�lu p�ísun zásaditých látek, takže všechny orgány budou 
moci pracovat v optimálním prost�edí, pálení žáhy se již víc 
neobjeví. 

Pokud se p�esto n�kdy p�ihodí, že vás po požití n�jakého 
zásaditého p�ípravku za�ne pálit žáha, m�žete nabýt dojmu, že t�lu 
asi moc nesv�d�í. Opak je však pravdou. Jakmile se zásadité látky 
bohat� doplní, t�lo využívá této p�íležitosti k odstran�ní 
nahromad�ných kyselin, což m�že prob�hnout tak razantn�, že to 
�lov�k znovu poci�uje jako pálení žáhy. V takovém p�ípad� byste 
nem�li ihned vysadit tolik pot�ebné zásady, nýbrž si hned vzáp�tí 
vzít ješt� jednu dávku. Pak již pálení zmizí, nebo� uvoln�né kyseliny 
se tím zcela neutralizují. 
	 Viz také Žalude�ní potíže
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Paradentóza pat�í mezi zát�že t�la, kterým se dá celkem snadno 

vyhnout, nebo� není vlastn� nemocí, nýbrž jen d�sledkem n�jakého 
nedostatku v organismu. Pojivovou tká� oslabuje sice p�edevším 
p�ekyselení t�la, ale také nedostatek vitaminu C, jenž se podílí na 
tvorb� kolagenu. Pokud t�lo pravideln� a d�kladn� zbavujete 
p�ebývajících kyselin a dopl�ujete chyb�jící minerály i pot�ebné 
množství vitaminu C, a to asi 3 gramy denn� rozd�lené do n�kolika 
dávek, pak poznáte, jak se paradentóza den po dni poznenáhlu ztrácí. 
Brzy budete mít op�t pevné a hladké dásn� a paradentóza se už nikdy 
nevrátí. 
	 Viz také Zuby 
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Na základ� trvalého p�ekyselení organismu trpí v sou�asnosti 

tém�� všichni lidé r�znými plísn�mi, jež ve stále v�tší mí�e poškozují 
nap�. p�irozené bakteriální osídlení st�ev. Velkou roli p�itom hraje 



p�edevším zatížení plísní kandidou, která vylu�uje jedovaté látky, jež 
poškozují oslabený organismus a navíc zvyšují jeho kyselost. 

D�sledné odkyselení zde dokáže p�ímo zázraky, obzvláš� pokud 
jej doplníte mlé�nými zakysanými potravinami jako nap�. jogurtem. 
Dva biojogurty bez p�ísad denn� po dobu víc než jednoho týdne už 
p�inesou citelné zlepšení. Velmi by však prosp�lo vydržet s 
jogurtovou kúrou víc než �ty�i týdny. K svojí b�žné strav� p�idejte 
dva jogurty denn�, p�i�emž klidn� m�žete �as od �asu vynechat i 
jedno z hlavních jídel. Tato jogurtová kúra je natolik ú�inná, že by 
vlastn� m�la být „na recept“ 

	 Viz také Mykózy
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P�ekyselení organismu m�že p�ivodit zán�ty, z�ervenání nebo 

sv�d�ní jak pohlavních orgán�, tak i d�lohy. V mnoha p�ípadech op�t 
pom�že d�kladné odkyselení a obnovení acidobazické rovnováhy. 
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T�lo se snaží pomocí zásaditých látek neutralizovat p�ebývající 
kyseliny a vylou�it je. Je-li však kyselin p�íliš mnoho a zásaditých 
látek naopak p�íliš málo, musí je organismus p�echodn� uložit ve 
vazivové tkáni, a to až do doby, než bude mít op�t k dispozici 
dostatek zásad. V p�ípad�, že je úložná kapacita vaziva vy�erpána, 
kyseliny se nucené usazují v dalších orgánech – ve svalech a 
kloubech. 

Ve vazivové tkáni jsou uložené kyseliny vázány na kolagen, 
zatímco v ostatních �ástech t�la musí být nejd�íve p�em�n�ny na soli. 
Práv� tyto soli pravd�podobn� zp�sobují revmatické zán�ty kloub�, 
p�inejmenším je z�eteln� zhoršují. Pokud vás trápí poly-artritida, 
velmi vám pom�že, když si po ur�itou dobu budete poctiv� zapisovat 



to, co jíte a pijete. Velmi brzy objevíte souvislost mezi 
kyselotvornými potravinami a záchvaty bolesti v kloubech. 

P�i t�chto potížích jsou zásadité koupele obzvláš�
nepostradatelné. Na za�átku lé�by je za�a�te nejlépe každý den, 
pozd�ji t�ikrát týdn� 2 až 3 hodiny. Op�t zde platí – �ím déle, tím 
lépe. Voda by m�la mít pH hodnotu 8,5, docílíte ji p�idáním jedlé 
sody. Za�nete--li do své stravy p�ednostn� za�azovat potraviny a 
potravinové dopl�ky bohaté na zásady, vaše t�lo vám pod�kuje. 
	 Viz také Artritida, Klouby
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Pravidelné odkyselování t�la má neo�ekávaný a v�tšinou velmi 

pot�šující vedlejší ú�inek – vzr�st libida a zmizení mnohdy 
dlouhotrvající poruchy potence. Oba ú�inky se dostaví �asto již pár 
dn� po za�átku intenzivního odkyselování. Je to pochopitelné, když 
uvážíte, že d�vod k poruchám potence lze hledat v nedostate�né 
�innosti žláz. Odkyselení jim bezprost�edn� odleh�í a podpo�í jejich 
další �innost. P�i problémech s prostatou je t�eba také dbát na 
dostate�ný p�ísun zinku, jehož bývá �asto výrazn� málo. Budete sami 
velmi p�ekvapeni, jak �ilé m�že být vaše t�lo, pokud mu trochu 
pom�žete. 
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Každá jednotlivá bu�ka našeho t�la pot�ebuje být neustále 

zásobena živinami, které rozvádí proudící krev, jež zárove� zajiš�uje 
i odstra�ování nepot�ebných �i odpadních látek. Nápor kyselých 
nestravitelných zbytk� potravy se výrazn� sníží po konzumaci 
zásadité stravy, musí však být ješt� provázena dalšími zásaditými 
potravinovými dopl�ky, jelikož sou�asná civiliza�ní potrava je p�íliš 
zatížena vysokým obsahem kyselin. Pouze zm�nou stravy nebo 
stravovacích návyk� by se p�edchozí mnohaleté zatížení 
nevyrovnalo. 



P�emíra kyseliny zp�sobuje, že �ervené krvinky jsou stále mén�
pružné, až nakonec docela ztuhnou, takže jen st�ží projdou úzkými 
vláse�nicemi a �asto je ucpávají. 

Tento stav m�že p�ivodit infarkt nebo mozkovou p�íhodu, v 
lepším p�ípad� dochází minimáln� k nedostate�né výživ� t�la a jeho 
špatnému zásobení kyslíkem. Tím trpí p�edevším nohy, jež jsou kv�li 
velkému zatížení svalstva odkázány na dostate�ný p�ísun kyslíku. 
Aby nedošlo k trombóze nebo se nevytvo�il bércový v�ed, je nutné, 
aby p�i sebemenším problému s prokrvováním byl ihned p�ezkoušen 
stav kyselin v t�lesných tekutinách a jednou denn� se v 
potravinových dopl�cích zajistilo odpovídají množství zásad.  
	 Viz také Infarkt, Studené kon�etiny, Bércový v�ed
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Je-li p�ísun kyselin tak velký, že p�irozené vylu�ovací orgány 

samy na odkyselení nesta�í, t�lo si hledá náhradní orgán, který by mu 
pomohl splnit jeho úlohu. Jako „náhradní ledviny“ mohou posloužit 
nap�. i nohy. Pokud se vám nohy obzvláš� siln� potí, m�li byste si 
nechat prohlédnout ledviny, nebo� se dá p�edpokládat, že jejich 
funkce je n��ím narušena. Jestliže vás nohy ješt� k tomu i „pálí“, je 
zcela nezbytné co nejd�ív omezit konzumaci masa. Nem�li byste jíst 
p�edevším vep�ové maso, nebo� kyselina sírová, která p�i trávení 
vzniká v t�le, vyvolává zmín�né pálení. 

Zde op�t pomohou každodenní zásadité koupele nohou. 
Pot�ebnou pH hodnotu 8,5 docílíte p�idáním sody bikarbony, kterou 
obdržíte voln� v každé lékárn�. Tyto koupele odstraní nejen problém 
se silným pocením, ale krom� toho odleh�í celému t�lu a pro�istí ho. 
Ješt� ú�inn�jší by ovšem byly vanové zásadité koupele, p�i nichž 
hraje rozhodující roli, jak dlouho v nich setrváte. Koupele kratší než 
jednu hodinu ješt� nemají ten správný ú�inek, nejvhodn�jší jsou 
dvou až t�íhodinové. Teprve tehdy m�že spolehliv� prob�hnout 
odkyselení a o�ista t�la.
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Každá žena pro�iš�uje a odkyseluje sv�j organismus až do 

p�echodu pravideln� každý m�síc p�i menstruaci. Po p�echodu však 
tato možnost odpadá a ženy se náhle ocitnou v naprosto zm�n�né 
situaci, na niž si látková vým�na jen pozvolna zvyká. Nebo� všechny 
kyseliny, které do té doby vždy „parkovaly“ v t�le až do za�átku 
menstruace, musí te� t�lo nov� neutralizovat pouze vlastními silami, 
to znamená minerálními látkami, které odebere na jiném míst�. Ženy 
tak b�hem krátkého �asu ztrácejí hodnotné rezervy minerál�, a když 
je v�as nedoplní, objeví se po menopauze následky v podob�
revmatismu, osteoporózy, k�e�ových žil a vypadávání vlas�. 

Tento poznatek není nový. Již Hildegarda z Bingenu* psala ve 
své knize Physica: Žena vylu�uje b�hem svých plodných let jednou v 
m�síci svoje špatné š�ávy. To m�že být také d�vod pro to, že ženy 
žijí (podle statistik) o n�kolik let déle než muži. Také neztrácejí p�ed 
p�echodem vlasy – na rozdíl od muž� stejného v�ku, u nichž je 
vlasová pokožka, snadno dostupná zásobárna minerálních látek, 
využívána jako první. Schopnost ženského organismu vylu�ovat 
kyseliny touto p�irozenou cestou však po p�echodu kon�í. 

Ur�itou dobu se t�lo snaží neutralizovat p�ebývající a hromadící 
se kyseliny takzvanými „návaly horka“ Po ukon�ení této fáze za�íná 
i ženský organismus odebírat k neutralizaci kyselin p�ístupné 
zásobárny minerálních látek. Následkem toho dochází k velkým 
ztrátám minerál�, takže vzniká nap�. osteoporóza a �ada dalších 
nemocí, jejichž p�í�inou je hromad�ní kyselin a zplodin látkové 
vým�ny (revma). 

* Hildegard von Bingen (1098-1179), zakladatelka a abatyše 

kláštera benediktinek, prohlášená za svatou. Její rozsáhlé 

znalosti z oblasti výživy, lé�ení pomocí bylinek a drahých 

kamen� prožívají v sou�asnosti velké obliby a uznání, pozn. 
p�ekl.



S touto situací, nedostatkem minerál� na jedné stran� a 
ukládáním odpadních látek na druhé, se setkáváme v r�zných 
kombinacích; nap�. vypadávání vlas� a mozková mrtvice, k�e�ové 
žíly a revma, zelený zákal a t�íselná kýla atd. 

Až do ukon�ení pravidelné menstruace nejsou minerální 
zásobárny ženy v�bec dot�eny – nebo jen z�ídkakdy. Protože tento 
stav, menopauza, je pro ženský organismus zcela neobvyklý, m�že 
rychle a snadno dojít ke stavu „tísn�“, ke krizové situaci. Proto je zde 
zcela na míst� požadavek, abyste se nejpozd�ji po p�echodu 
vyhýbaly zatížení kyselinami a za�aly t�lu pomáhat, a to nejlépe 
stravou bohatou na zásadité látky. 

Pokud budete pokra�ovat ve svém dosavadním zp�sobu života 
beze zm�n, p�ípadn� ješt� navíc s v�ne�ky ke káv�, m�že snadno 
dojít ke katastrof�, jakmile p�íliš mnoho kyselin zasáhne 
nep�ipravený organismus. 

V takovéto situaci mnoho žen navštíví léka�e, který jim p�edepíše 
„hormony“ N�kdy se menstruace znovu objeví a s ní i p�irozený 
odvod kyselin. Avšak užívané léky mají vedlejší ú�inky. Když se po 
�ase vysadí, v �ad� p�ípad� dochází k depresím. Jindy se i p�es 
nasazení hormon� perioda neobnoví, ale p�esto již t�lo dostalo 
falešný signál, že p�edchozí cesta �išt�ní p�es d�lohu je op�t volná. 
Proto stejn� jako d�íve p�ivádí organismus kyseliny a jedovaté 
(toxické) látky do podb�išku. Jelikož však nejsou odstra�ovány, 
b�hem n�kolika málo let m�že d�loha, vaje�níky nebo pochva 
onemocn�t rakovinou. 

Odkud se bere takové množství kyselin? Z vysoké spot�eby masa 
se tvo�í kyselina mo�ová, �asté pití kávy vede k tvorb� t�ísloviny a 
kyseliny solné, sklon k sladkostem zase k zvýšenému množství 
kyseliny octové. Po použití utišujících lék� vzniká kyselina 
acetylsalicylová, po vep�ovém mase kyselina sírová, po mnoha 
druzích sýr� kyselina dusi�ná a po špenátu nebo rebarbo�e kyselina 
oxalová. 

Po p�echodu je proto velmi d�ležité dbát p�ísn� na svoji stravu, 
omezit ji pouze na potraviny chudé na kyseliny a za�ít se zásaditou 
pé�í o svoje t�lo. Nejlépe s pravidelnými vanovými koupelemi, které 
organismu pomohou neutralizovat zat�žující kyseliny. Jen tehdy se 



pro vás m�že stát p�echod obdobím, v n�mž t�lo jen rozkvete a vy se 
budete skute�n� cítit dob�e. Možná to pro vás bude dokonce ta 
nejhez�í doba vašeho života. 
	 Viz také Vypadávání vlas�, Návaly horka, Osteoporóza, 

Revma
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Ženský organismus m�že b�hem menstruace každý m�síc 

vylou�it p�ebytek kyselin zcela p�irozenou cestou. Ur�itou dobu p�ed 
za�átkem krvácení za�ínají p�ebyte�né a vy�azené kyseliny v t�le 
„parkovat“ Na základ� kyselé stravy, utišujících prost�edk�, 
nedostate�ného pohybu a m�lkého dýchání �asto vznikne velmi silné 
p�ekyselení, jež m�že vyvolat migrény, podrážd�nost nebo deprese. 
Proto si mnoho žen bezprost�edn� p�ed menstruací st�žuje, že se 
necítí dob�e, mají nafouklé b�icho, oteklé kotníky nebo dokonce 
p�ibírají na váze, nebo� kv�li roz�e�ování kyselin je t�lo nuceno 
zadržovat vodu. �ím více škodlivých látek je t�eba odstranit, o to 
déle krvácení trvá. Také toto je velmi d�myslné opat�ení t�la. 

Jakmile za�ne menstruace, kyseliny se vylu�ují s krví, zadržená 
voda a s tím spojené zvýšení váhy se postupn� ztrácí. P�íznaky 
premenstrua�ního syndromu odeznívají. 

T�mto nep�íjemným symptom�m se lze vyhnout, pokud se vám 
poda�í vztah mezi zásadami a kyselinami vyrovnat a udržet po celý 
m�síc. Potom vás p�ed menstruací nebude obt�žovat žádná 
podrážd�nost, ztratí se náchylnost k migrénám a nebudou ani 
p�ibývat kila kv�li shromaž�ovaným tekutinám v t�le. Obavy z 
menstruace nahradí zvyšující se pocit pohody a v�tší radosti ze 
života. 
	 Viz také Bolestí hlavy, Deprese
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Pr�jem sice p�ímo nepat�í mezi nemoci, podmín�né kyselinami, 

avšak vylu�ují se p�i n�m d�ležité minerály a stopové prvky, bez 
nichž se organismus neobejde. Proto musí být zase co nejrychleji 
dopln�ny. P�í�inou pr�jmu n�kdy m�že být maximální množství 
kyselin, které se t�lo pokouší tímto zp�sobem odstranit. I v tomto 
p�ípad� op�t pom�že zharmonizování pom�ru mezi kyselinami a 
zásaditými látkami. 
	 Viz také St�evní potíže
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P�ekyselení t�la má velmi silný „stárnoucí“ ú�inek, o to v�tší, �ím 

déle trvá. Tento ú�inek je však našt�stí dalekosáhle vratný, když se 
znovu obnoví a udrží acidobazická rovnováha. Velmi d�ležité jsou 
koupele s rozpušt�nou sodou s pH okolo 8,5. Již po n�kolika 
koupelích, jež by m�ly trvat minimáln� 2 až 3 hodiny, sami pocítíte 
stoupající vitalitu, zlepšení zdravotního stavu i z�etelné omlazení 
všech tkání – také v obli�eji. Sotva existuje n�jaké jiné opat�ení, s 
nímž by se dalo dosáhnout výrazn�jšího výsledku. 
	 Viz také Stá�í
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P�i sportovní �innosti vzniká ve svalech množství kyseliny 

mlé�né, která musí být neutralizovaná minerálními látkami. Proto je 
velmi d�ležité vzít si minerály profylakticky ješt� p�ed sportem, a tak 
t�lu zajistit p�ísun zásaditých látek. Tímto zp�sobem se ihned m�že 
neutralizovat v�tší �ást p�ebyte�né mlé�né kyseliny. 

Po sportu se doporu�uje ud�lat si zásaditou koupel, aby se i 
zbývající kyselina neutralizovala, a tím se spolehliv� zamezilo 
bolestivému namožení svalstva. Jde to tak rychle, že fotbalové 
mužstvo by se mohlo – a m�lo – dát zase do po�ádku dokonce jen 



b�hem p�estávky na louce. Pokud tyto pokyny dodržíte, bude sport 
pro vás a vaše t�lo skute�ným dobrodiním. 
	 Viz také Namožené svalstvo
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P�ekyselené t�lo je mimo jiné živnou p�dou pro vznik rakoviny, 

která pot�ebuje kyselé prost�edí, protože v alkalickém se rozr�stat 
nem�že. Profesor Otto Warburg, nositel Nobelovy ceny, objevil p�i 
svém výzkumu, že karcinogenní bu�ky žijí p�evážn� na principu 
p�vodní látkové vým�ny kvašení. Proto dnes zcela b�žné kvasivé 
potraviny podporují bujení rakoviny. St�eva zatížená kyselými 
látkami urychlují rozpad bun�k a oslabují obranný imunitní systém. 

V každém t�le sice vznikají karcinogenní bu�ky, dokonce se 
rozmnožují n�kolikanásobn� rychleji než bu�ky normální, ale zdravý 
imunitní systém je rozpozná a degenerované bu�ky odstraní. Teprve 
tehdy, když je imunita oslabená kyselinami, m�že dojít k jejich 
nadm�rnému p�emnožení. Rozhodující roli p�itom hraje proces 
oxidace, p�ípadn� kvašení. Zdravá t�lesná bu�ka spálí cukr v 
kysli�ník uhli�itý, karcinogenní bu�ka zkvasí cukr v kyselinu 
mlé�nou, �ímž ješt� navýší kyselou zát�ž t�la a p�ipraví si tím 
p�ekyselené prost�edí, pro ni tak d�ležité. 

Rakovinná bu�ka je tedy taková bu�ka, která se dokáže 
optimáln� p�izp�sobit p�ekyselení t�la, a tím se stává potenciáln�
„nesmrtelnou“ Ovšem tento „egoismus“ bu�ky nakonec vede ke 
zni�ení organismu – a tak samoz�ejm� i k jejímu odum�ení. 

P�íliš kyselá zát�ž t�la se umoc�uje kyselinou vytvá�enou 
karcinogenními bu�kami, a to až do kone�ného, již nevratného 
p�ekyselení. Normální bu�ky jsou za t�chto okolností stále mén�
životaschopné, zatímco p�izp�sobené rakovinné bu�ky bují tak 
dlouho, až organismus (nebo ur�itý orgán) nakonec vypoví službu. 
Jelikož tento proces probíhá v celém t�le, odstran�ní tumoru, stejn�
jako oza�ování m�že nezvratný konec v nejlepším p�ípad� jen 
oddálit. 



Ani v sou�asné dob� ješt� neexistuje žádné jednozna�né 
doporu�ení zdravé výživy pro nemocné rakovinou, a�koliv v jedné 
publikaci Nationalen Forschungsrates der USA se v tomto duchu 
praví: Léka�, který p�i pé�i o pacienta s rakovinou nezohlední 
d�ležitý faktor správné výživy, se dopouští terapeutické chyby.

Jelikož u nemocných postižených rakovinou vždy v t�le p�evažují 
kyseliny nad zásaditými látkami, m� la by být tato skute�nost 
zohledn�na již preventivn�. Z t�chto d�vod� m�žete p�ekyselené t�lo 
pravideln� odkyselovat, aby k rakovin� v�bec nemohlo dojít, protože 
jí bude chyb�t kyselé prost�edí pot�ebné pro její bujení. 

P�írodní lé�itel Rudolf Darmstadter píše: Neutralizací p�ebytk�
kyselin se odnímá vitální rakovinné bu�ce úrodná p�da, kterou 
rakovina vyžaduje pro sv�j zrychlený r�st. Ješt� srozumiteln�ji se 
vyjad�uje Gottfried Segger, zabývající se výzkumem kyselých látek v 
t�le: Rakovina vzniká pouze v kyselém prost�edí. A jediná ú�inná 
ochrana proti této nemoci je strava prostá kyselin. Nebo� pokud je 
acidobazická rovnováha již jednou chronicky narušena, dochází k 
nedozírným následk�m, které se navenek projevují ve všech možných 
podobách: od v��n� špatné nálady, únavy, podrážd�nosti a deprese 
až po revma, artritidu, alergie, žalude�ní a st�evní potíže, zni�ený 
chrup a „kyselou smrt“ p�i infarktu a rakovin�. Profesor Warburg 
�íká, že rakovina je „kyselá“ nemoc �íslo 1. 

Vlastní p�í�inou této nemoci je nedostatek kyslíku v t�lesných 
bu�kách. Také tolik obávané metastáze se mohou projevit jen tehdy, 
pokud se jim poskytne pot�ebné kyselé prost�edí – v zásaditém se 
nemohou rozší�it, nebo� jim nesv�d�í. Také Are Waerland, známý 
dietolog, došel ke stejnému poznatku: M�žeme �íci, že p�ekyselení 
(organismu) je jedním z p�edpoklad� a p�edstup�� rakoviny.

Vedle nutného odkyselení m�že být významnou pomocí i pitná 
kúra s Immuvitem CH 23 (viz kapitola 9), nebo� �ist� rostlinné látky 
trvale posilují imunitní systém, a tak pomáhají t�lu, aby se samo 
osvobodilo od poškozených bun�k. To je obzvláš� d�ležité po 
operativním zákroku. V té dob� možná dokonce životn� d�ležité a 
rozhodující pro kone�ný úsp�ch. 

Nadále je t�eba mít stále na pam�ti, že negativní myšlenky a 
destruktivní p�ístupy navíc poškozují imunitní systém. 



Co nás d�lá kyselé, vzdaluje nás životu a nakonec i ze života. 
Proto je tak d�ležité, abychom vzniklé konflikty skute�n� �ešili, a to 
co možná nejd�íve, dokud nezp�sobí nenapravitelné škody. Dbejte 
tudíž na to, abyste se do stavu „kyselosti“ v�bec nedostali, a to jak 
psychicky, tak fyzicky. Tím ud�láte pro sebe to nejlepší jak zabránit 
vzniku rakoviny. 
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Revmatismus je �asto zavin�n vysokým zatížením t�la 

kyselinami. Podporuje ho p�edevším nadm�rná konzumace bílkovin, 
jež nemohou být zhodnoceny. Jejich kone�né produkty – kyseliny – 
musí být neutralizovány zásadami a poté vylou�eny z t�la. Není-li k 
dispozici dostatek pot�ebných zásaditých látek, z�stanou kyseliny v 
t�le a ukládají se v tkáni, kterou poškozují. �lov�k pak cítí každý 
pohyb. Výsledkem usazování kyselin jsou tedy chronické bolesti a 
ztvrdnutí sval�. Tyto potíže mohou být zcela odstran�ny nebo 
alespo� výrazn� zmenšeny zásaditou stravou. 

Lé�itelé stále �ast�ji poukazují na pozitivní ú�inek odkyselení 
organismu p�i revmatickém onemocn�ní. Souvislost mezi 
terapeutickým p�ísunem zásaditých látek a �asto tém�� okamžitým 
zmírn�ním bolestí se nedá p�ehlédnout. Proto by m�lo být odkyselení 
vždy za�azováno jako první opat�ení p�i lé�b� všech revmatických 
onemocn�ní. Krom� toho byste m�li ze svého jídelní�ku co nejd�íve 
odstranit vep�ové maso, tu�né sýry a vejce, abyste se vyhnuli 
nejhoršímu zatížení, a pozd�ji postupn� p�ejít na stravu s neustálým 
p�ísunem zásad. Revmatici rovn�ž pot�ebují siln� zvýšenou dávku 
stopových prvk�, jež by m�ly zajistit vhodné potravinové dopl�ky. 



P�ehled nejd�ležit�jších opat�ení k odstran�ní revmatických 
usazenin a následných potíži: 

• Omezte p�ísun bílkovin, p�edevším konzumaci masa 
• Nejezte konzervy, ale pouze �erstvou, p�irozenou stravu, 

obzvláš� pak hodn� ovoce, zeleniny a salát�
• Postarejte se o d�kladné ozdravení st�ev pomocí výplach� a 

obnovu zdravé st�evní flóry 
• Pijte n�kolikrát denn� zeleninové š�ávy �i vývary a bylinkové 
�aje na pro�išt�ní organismu. Mezi zásadité �aje pat�í: 
kop�ivový, t�ezalkový, z �eb�í�ku a p�esli�ky. Obzvláš�
silným prost�edkem k rozpoušt�ní kyselin je takzvaný 
„�ábl�v dráp“*, jenž je k dostání v kapslích nebo jako 
tonikum 

• Vyhýbejte se pobytu v chladných vlhkých místnostech, 
kontaktu se studenou vodou a chra�te se p�ed pr�vanem 

Velmi rychlou pomoc vám p�inesou zásadité koupele o hodnot�
pH od 7,5 až 8,5, kterou dosáhnete p�idáním natriumbikarbonátu do 
vody. Chcete-li docílit p�i revmatickém onemocn�ní v�tšího úsp�chu, 
m�la by tato láze� trvat minimáln� 2 hodiny. M�žete ji však beze 
všeho ješt� prodloužit a z�stat ve van� déle, p�i�emž voda by nem�la 
být p�íliš horká, aby se zbyte�n� nezat�žoval krevní ob�h. Takováto 
koupel, kterou m�žete denn� opakovat, p�inese již po první aplikaci 
z�etelnou úlevu, �asto dokonce tém�� úplnou bezbolestnost. 

* Jihoafrická rostlina užívaná ke snížení bolesti a zán�tu, 

zejména p�i artróze a bolesti v zádech, pozn. p�ekl.
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P�i této form� revmatismu jsou postiženy svaly, vazy a šlachy. 

Upozor�ují na dlouhotrvající a rozsáhlé p�ekyselení t�la. Také zde je 
základem úsp�šné terapie odkyselení organismu, které velmi �asto 
vysta�í dokonce i jako samotná lé�ba. Zasažení tkání v�tšinou 
nepotvrdí ani rentgen, ani vyšet�ení krve, takže postižený �lov�k 



nemá žádný „doklad“ na �asto velmi silné bolesti, jež ho sužují. 
P�í�ina t�chto potíží je však vždy stejná – p�ekyselení organismu. 

Proti tomu m�že ú�inn� pomoci jedin� d�sledné za�azování 
zásadotvorných potravin a dopl�kové výživy do jídelní�ku, aby se 
tak každý den zajistil pot�ebný p�ísun zásad. Ovšem úsp�ch na sebe 
n�kdy nechává �ekat. P�íznaky revmatismu totiž ukazují, že i 
všechna ostatní „skladišt�“ kyselých látek jsou již plná. Proto trvá 
delší dobu, než pocítíte ve svalech úlevu, ale pouze tento zp�sob 
lé�by – odkyselení – vás p�ivede na správnou cestu a pom�že vám 
p�ekonat skute�nou p�í�inu bolestí.  
	 Viz také Revma
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V�tšina lidí trpí na p�ekyselenost t�lesného prost�edí. Tento stav 

m�že vést k tomu, že citlivá nervová zakon�ení jsou natolik 
zat�žována, že odumírají, �ímž se p�eruší p�enos impulz� z mozku ke 
sval�m. �asto se k tomu p�idává i napadení organismu kandidou. 
Tato agresivní plíse� oslabuje obranyschopnost t�la a p�ipravuje tak 
vhodné podmínky pro chybnou regulaci a sebezni�ující onemocn�ní, 
jako je nap�íklad AIDS nebo roztroušená skleróza. 

Negativní myšlenky a p�edstavy zde hrají velmi d�ležitou roli, 
která je zatím mnohdy nedocen�na. Jelikož kyselé t�lesné prost�edí 
bezpochyby také vyvolává depresivní stavy, je zapot�ebí postarat se 
nejen o d�kladné odkyselení t�la, ale i snížení psychické zát�že. 
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Známe p�íznaky senné rýmy – stále plný nos a zanícené o�i – se 

dají �asto odstranit podáváním 5 gram� bikarbonátu ve velké sklenici 
nejlépe teplé až horké vody, a to jednou denn�. Vysadíte-li však jen 
jeden �i dva dny, potíže znovu propuknou. Pokud budete pokra�ovat 
s odkyselováním p�íslušnou sm�sí, i po mnoha letech soužení se 



sennou rýmou se m�žete za�ít t�šit na další roky bez obt�žujících 
p�íznak�.  
	 Viz také Alergie
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Ruský v�dec profesor Me�nikov zjistil, že hlavní p�í�inou 

stárnutí je vedle opot�ebení tkání, zp�sobené p�ekyselením, také 
jejich zanesení odpadními produkty metabolismu. Postupn� se stále 
více zanášejí i bu�ky orgán� a zárove� se spot�ebovávají hodnotné 
zásoby minerálních látek. Žlázy a orgány tím postupn� ztrácejí svoji 
výkonnost. P�ekyselenost ješt� nar�stá dlouholetým hromad�ním 
stresu, zlosti, starostí a pocit� mén�cennosti. S p�ibývajícím v�kem 
se tak stáváme stále „kyselejší“, a p�itom je naše stárnoucí t�lo na 
p�ekyselenost �ím dál p�ecitliv�lejší. 

Navíc se ješt� �asto p�idává respira�ní acidóza, vyvolaná 
nedostate�ným povrchním dýcháním, b�žným práv� ve stá�í. 
Narušuje se také harmonická produkce hormon�, která je možná 
pouze ve vyrovnaném kyselozásaditém prost�edí. P�esn� vzato je 
stárnutí procesem nep�etržitého otravování organismu p�ekyselením 
a nahromad�nými odpadními látkami, které trvale omezují 
pohyblivost i funkce t�la a v žádném p�ípad� nejsou p�irozené. 

Dlouhodobé p�ekyselování t�la zp�sobuje dvojí zatížení s 
odlišnými následky: na jedné stran� ztrátu minerál�, jež vede 
p�edevším k vypadávání vlas�, infarktu, mrtvici, arterioskleróze nebo 
t�íselné kýle, na druhé stran� k hromad�ní odpadních látek 

vyvolávající onemocn�ní jako revma, dna, zelený zákal aj. Dob�e si 
pamatujme, že všechny tyto nemoci nejsou nemocemi v pravém 
slova smyslu, nýbrž pouze následky p�ekyselení t�la, kterému 
bychom mohli snadno p�edejít. To znamená, že p�i v�tší pé�i o 
vyváženou rovnováhu mezi kyselinami a zásadami by k t�mto 
zát�žím v�bec nemuselo dojít. 

Ženy to mají v tomto ohledu pon�kud leh�í, nebo� a�koliv se 
stravují podobn� jako muži, b�hem n�kolika desetiletí plodnosti 
vyplavuje jejich organismus p�ebytek kyselin každý m�síc spolu s 



krvácením, a to zcela p�irozenou cestou. Muži tuto možnost nemají. 
Již od za�átku musí p�ebývající kyseliny vylou�it látkovou vým�nou, 
což má za následek ztrátu minerálních zásob p�edevším z vlasové 
pokožky. Vlasy p�ed�asn� vypadávají, protože v kyselém prost�edí 
nemohou r�st. 

Pé�e o pravidelné odkyselování je v pokro�ilém v�ku velmi 
prosp�šná. Nap�íklad p�i dlouhodobém pobytu na l�žku lze zabránit 
proležení pravidelnou zásaditou pé�í o k�ži – každodenním drhnutím 
zásaditým louhem s pH 8,5 nebo louhem z tekutého mazlavého 
mýdla s pH od 9 do 10. 

V�tšin� „nemocí stá�í“ je možné se vyhnout sv�domitým a 
pravidelným odkyselováním organismu. Každý z nás tak m�že prožít 
stá�í jako �as dobrého fyzického i duševního zdraví a p�ibývající 
moudrosti, tudíž jako nejhodnotn�jší období svého života. 

Obzvláš� ve stá�í je velmi blahodárné používat vital-ionizátor 
vzhledem k tomu, že v této dob� již siln� ochabuje využití kyslíku. 
Aby kyslík mohl proniknout až do bun�k, musí být nejd�íve 
ionizován a p�em�n�n v aktivní. Ionizátor kyslík aktivuje, a tím 
napomáhá stárnoucímu organismu k jeho dostate�nému zaopat�ení, 
což se z�eteln� projeví zlepšením zdraví. 
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Existují dva typy stresu, s nimiž se v život� setkáváme: takzvaný 

„eustres“, který všichni pot�ebujeme pro svoji normální aktivitu, již 
nazýváme „život“, a „distres“, vedoucí k p�ehnaným požadavk�m a 
p�etaženosti, která nakonec zma�í jakoukoliv �innost. Neschopnost 
organismu zacházet s touto formou stresu m�že vzniknout proto, že 
trvalé p�ekyselení nutí t�lo stále „b�žet“ na plné obrátky, a p�esto „na 

prázdno“, takže se spot�ebovává velká �ást životní energie, aniž 
by se n��eho dosáhlo. 

P�ekyselení p�esouvá p�irozenou rovnováhu ve prosp�ch 
sympatického nervového systému a zbyte�n� tak zvyšuje základní 
zatížení organismu. Jakmile se po d�kladném odkyselení op�t obnoví 



rovnováha v t�le, zmizí tato zvýšená náchylnost ke stresu a vy jste 
znovu p�ipraveni p�ekonávat p�ekážky a radovat se ze života. 
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St�evní st�ny zanesené odpadními látkami zabra�ují 

dostate�nému zásobování t�la hodnotnými živinami, vitaminy a 
minerály. P�edevším vst�ebávání železa, d�ležité jak pro tvorbu krve, 
tak i pro pigmentaci k�že a vlas�, probíhá hlavn� p�es st�evní st�ny. 

V žaludku a dvanáctníku se vst�ebává vápník, jenž je závislý na 
pH hodnot�. �ím více kyselinotvorných potravin se dostane do 
žaludku, o to mén� žalude�ní kyseliny se vylou�í. P�íliš malé 
množství této kyseliny v žaludku snižuje jeho schopnost vápník 
vst�ebávat. Tím se výrazn� zvyšuje jeho nedostatek v t�le, což je 
obvyklé p�edevším u starších lidí. Agresivní kvasinky ni�í v tenkém 
st�ev� životn� d�ležité aminokyseliny a enzymy, bez nichž se naše 
bu�ky nemohou obnovovat. A bez p�ítomných enzym� se narušuje 
celková látková vým�na. 

P�ekyselení ve st�evech m�že zap�í�init také velmi bolestivou 
virovou infekci. Autointoxikace (otrava vlastního organismu, pozn. 
P�ekl.) se rozší�í po celém t�le, takže zasáhne i vegetativní nervovou 
soustavu a poškodí ji, což se m�že projevit jak na zm�n� chování, tak 
i na zm�n� osobnosti postiženého. Stává se egoisti�t�jší, bezcitn�jší a 
bezohledn�jší. 

Jestliže chceme st�ev�m trvale pomoci, pot�ebují denn� p�ísun 
zásaditých látek nejlépe hned ráno a každopádn� hodn� zapít – 
alespo� litrem tekutiny. Umožníme tím, že se nahromad�né kyseliny 
nejen neutralizují, nýbrž ješt� p�ed za�átkem jídla vyplaví. 

Toto opat�ení lze ješt� doplnit receptem z ajurvédské medicíny. 
Doporu�uje užívat každý ve�er lži�ku ricinového oleje, podržet ho 
asi minutu v ústech a potom zapít teplým nápojem. Následující ráno 
dojde k mírnému vyprázdn�ní st�ev. Pokud vydržíte s touto 
procedurou n�kolik dn�, velmi tak ulevíte st�ev�m od usazenin.  
	 Viz také Zažívací potíže



B�����
��������

Každý léka� vám �ekne, že studené ruce a nohy jsou známkou 

špatného prokrvování. Skute�ná p�í�ina však tkví v�tšinou v n��em 
jiném – v p�ekyselení t�la. Jakmile se vazivo stává v d�sledku 
p�ekyselení stále nepružn�jší, je tím poškozeno i prokrvování. Toto 
nedostate�né zaopat�ování živinami se nakonec projeví studenými 
kon�etinami. Každodenní zajišt�ní pot�ebné zásadité dávky m�že 
tento problém velmi rychle p�ekonat, obzvláš� tehdy, jestliže si �as 
od �asu dop�ejete zásaditou koupel, a to jak celého t�la, tak i nohou. 
Voda musí mít pH hodnotu 8,5, což odpovídá n�kolika polévkovým 
lžicím jedlé sody. Tímto zp�sobem zárove� získáte ú�inný 
prost�edek i proti pocení nohou, nebo� t�lo p�i p�ekyselení využívá 
nohy jako náhradní ledviny a potem na chodidlech vylu�uje �ást 
p�ebyte�ných kyselin. 
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Ve svalech se p�ekyselení projevuje k�e�emi a stahy, vyvolává 

revmatismus m�kkých tkání, patologické ztvrdnutí v tkáni (uzliny), 
ischias i bederní ust�el (houser). Také zde pomohou obvyklá 
opat�ení, jako je odkyselení a obnova acidobazické rovnováhy. 
	 Viz také Namožené svalstvo a Revmatismus m�kkých tkání
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B�hem t�hotenství p�edstavují škodliviny a nestravitelné rostlinné 

zbytky potravy v t�le matky velkou zát�ž pro vznikající život. 
Následkem toho p�ichází v dnešní dob� na sv�t nes�íslné množství 
d�tí se znetvo�ením, rakovinou nebo neurodermitidou, s lupénkou, 
alergiemi nebo podobnými problémy. Také zubní jedy a usazeniny z 
mat�iných lék�, stejn� jako rostlinné zbytky potravy z p�ekyselení 
t�la, jsou „odklizeny“ do ješt� nenarozeného dít�te. Ale i v plodu 
samotném se tvo�í kyseliny, jež musí být také neutralizovány, k 



�emuž je zapot�ebí bohatá nabídka minerál� a stopových prvk�. 
Celkem nevinné jsou proti tomu t�hotenské pajizévky matky, které 
vznikají popraskáním elastického podkladu k�že, zp�sobeném 
nedostatkem minerál�. 

Doba p�ed a b�hem t�hotenství vyžaduje úctu a ohledy k novému 
životu. Je t�eba, aby žena dbala na d�kladné odkyselení a 
remineralizaci organismu, na p�ebytek minerál� v t�le a na zdravou 
výživu – to vše ku prosp�chu svému i svého dít�te. 
	 Viz také Antikoncepce 

K/�����
����

Je-li t�lo trvale p�ekyselené, bývají spolu s potem v�tší m�rou 

vylu�ovány také kyselé a odpadní látky metabolismu, jež zp�sobují 
vysoce nep�íjemný pach t�la. Krom� toho trpí �ada lidí velmi silným, 
studeným potem, který je budí ze spánku, takže se b�hem noci musí 
n�kolikrát p�evlékat do suchého prádla. Je to d�razné upozorn�ní na 
to, že ledviny napadené kyselinami jsou zna�n� p�etížené. V takovém 
p�ípad� je zapot�ebí pít mnohem víc než obvykle, aby se ledvinám 
podstatn� uleh�ila práce, nebo� p�i dostate�né „dopravní“ kapacit�
p�estanou být kyseliny tak siln� koncentrované. 

Proti pachu také pomohou každodenní zásadité koupele o pH 
hodnot� 8,5, které jako „náhradní“ ledviny z velké �ásti p�ebírají 
jejich detoxika�ní �innost. Zárove� ú�inn� p�sobí i proti potivosti 
nohou. Mimo koupelí je nutné zm�nit i složení stravy – zvýšit podíl 
zásadotvorných potravin a p�idat denní dávky výživných dopl�k�.  
	 Viz také Potivé nohy
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Napadlo by vás n�kdy, že i tzv. „tenisový loket“ je jednozna�n�

známkou p�ekyselení t�la? Stejn� jako p�i revmatismu m�kkých 
tkání usklad�uje t�lo p�ebyte�né kyseliny n�kdy i ve st�n� šlachové 
pochvy a ve šlachových úponech, protože je tam vysoká zásaditá 



koncentrace. Uložené kyseliny však tyto zásadité látky 
spot�ebovávají, takže na míst� úpon� dochází k zán�tlivým zm�nám 
a pohyby za�ínají být bolestivé. 

Stejným problémem m�že být postiženo i záp�stí a tíhový vá�ek. 
I v tomto p�ípad� m�žete dosáhnout úplného vylé�ení jen tehdy, 

když rozpoznáte skute�nou p�í�inu potíží, to znamená p�ekyselení 
organismu, a p�ejdete na zásaditou stravu s dopl�ky, které by vám 
m�ly zajistit pot�ebný p�ísun zásaditých látek. 
	 Viz také Revmatismus m�kkých tkání
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Únava a snadná vy�erpanost jsou symptomy, jež znají všichni 

„p�ekyselení“ lidé. Jejich chronická únava jim �asto bere všechnu 
radost ze života, nebo� jakákoli �innost pro n� vždy znamená 
vynaložení zna�ného úsilí. K tomu se navíc p�idávají poruchy 
spánku, oslabená pam�� a problémy se soust�ed�ním. Tyto p�íznaky 
jsou následky trvalého podrážd�ní vegetativní nervové soustavy, 
které je vyvoláváno p�ekyselením organismu. Sympatický nervový 
systém ovliv�uje bd�lost a schopnost reakce. Je-li však kv�li stálému 
drážd�ní trvale pohán�n k vysoké výkonnosti, ztrácí možnost 
p�irozené klidové fáze, pot�ebného odpo�inku. Proto si lidé s 
narušenou acidobazickou rovnováhou �asto st�žují na chyb�jící 
energii a neustálý vnit�ní neklid. 

Tento stav se m�že b�hem n�kolika málo dn� zm�nit, jakmile 
t�lu dodáte stravu bohatou na zásadité látky a p�idáte ješt� navíc 
denní dávku potravinových dopl�k�. 
	 Viz také Apatie, Vy�erpanost, Vysílení
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Jestliže na základ� trvalého p�ekyselení organismu, p�edevším 

cév, ubývají zásadotvorné minerály (vápník, draslík, ho��ík), musí je 
nahradit n�jaká jiná pojivová látka. Samolé�ebný mechanismus t�la k 



tomu využije vždy p�ítomný a dosažitelný cholesterol a ut�sní jím 
cévní st�ny, které za�ínají být k�ehké a praskají. Cholesterol je 
odolný proti kyselinám, takže se jimi nedá odbourat. Jako náhražku 
za chyb�jící vápník a k ochran� cévních st�n tak t�lo vydává velké 
množství cholesterolu, což samoz�ejm� výrazn� zvýší jeho hladinu v 
krvi. Takže takzvané kornat�ní cév je vlastn� odvápn�ní tepen a 
vým�na cholesterolu za odebraný vápník. 

Jestliže p�ekyselení organismu trvá p�íliš dlouho, v arteriích a 
cévách zhoustnou usazeniny cholesterolu, jemné vláse�nice 
p�estávají být pr�chodné, a tím se velmi znesnad�uje rozvod výživy 
do všech orgán�. Navíc krev m�že p�ijímat z tenkého st�eva stále 
mén� výživných látek. Trpí tím p�edevším mozek, jelikož není 
dostate�n� vyživován ani prokrvován. 

Kv�li nar�stajícím usazeninám cholesterolu se neodvratn� zužuje 
pr�m�r cév, takže t�lo je p�inuceno zvýšit krevní tlak. Tím se však 
zvyšuje nebezpe�í, že se krevní cévy potrhají nebo prasknou. Aby se 
tomu zamezilo, usklad�uje t�lo vzr�stající množství cholesterolu, což 
ješt� víc zúží pr�m�r cév, až je nakonec m�že ucpat i jen nepatrná 
krevní sraženina. 

Zhoršená možnost prokrvování se výrazn�ji projevuje také v 
ochablosti všech t�lesných funkcí a jako snížení výkonnosti. P�i 
t�lesné zát�ži nebo p�i roz�ilení m�že snadno dojít k p�etížení 
vláse�nic. Praskne-li jediná vláse�nice v mozku, p�ivodí mrtvici. 
Jestliže praskne nebo se ucpe tepénka v srdci, dojde k infarktu. 

Nejlepší cesta jak zabránit usazování cholesterolu a nabídnout 
t�lu nezbytnou preventivní pé�i je odkyselování a remineralizace. 
Vysoká hladina cholesterolu v krvi se m�že b�hem n�kolika týdn�
celkem p�irozen� normalizovat, pokud se za�neme zásadit�
stravovat, to znamená jíst hodn� zeleniny, ovoce a salát�, pít 
zeleninové š�ávy a vhodné bylinkové �aje – a krom� toho ješt� �as 
od �asu p�idat zásadité koupele (vanové nebo jen nohou) trvající 
minimáln� 2 hodiny. Budou-li se tato opat�ení n�jaký �as dodržovat, 
hladina cholesterolu se vrátí do normálu. 
	 Viz také Arterioskleróza
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Na základ� p�ekyselení organismu se v ústech tvo�í bolestivé 

afty, dásn� jsou citlivé a �asto zanícené, mandle a hrtan podrážd�né a 
koutky úst popraskávají. Odstran�ní t�chto potíží op�t zajistí 
odkyselení t�la a obnovení acidobazické rovnováhy. 
	 Viz také Zápach z úst

������
3
������� 
� (

K oslabení pojivové tkán� dochází dlouhotrvajícím nebo dokonce 

permanentním p�ekyselením t�la. To vede k p�ed�asnému stárnutí a k 
p�ibývající ztuhlosti vaziva. Pokud je oslabené, m�že svoji životn�
d�ležitou ochrannou funkci plnit jen �áste�n� nebo dokonce v�bec 
ne. P�i pokra�ujícím p�ebytku kyselin jsou postiženy d�ležité orgány. 
Velmi úsp�šn� zde m�že pomoci pravidelné odkyselování, p�i n�mž 
bude denn� podávána dávka zásaditých látek o pH hodnot� 7,5 a 
zárove� i dostate�né množství vitaminu C, d�ležitém p�i výstavb�
kolagenu. 

Dávka vitaminu C bude dostate�ná teprve tehdy, když si denn�
vezmete minimáln� 3 gramy, a to rozd�lené b�hem dne do n�kolika 
dávek. Je to velmi d�ležité, nebo� vitamin C se nem�že ukládat. I 
když se jeho nespot�ebovaný p�ebytek p�ibližn� po �ty�ech hodinách 
vylou�í, p�esto je velmi prosp�šné, když se zajistí každodenní p�ísun 
vitaminu, nebo� jen tak se dostane do všech oblastí v pot�ebném 
množství. 
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Dvanáctník má p�irozené zásadité prost�edí. Bezprost�edn�

navazuje na žaludek, kde se kyselé žalude�ní š�ávy musí nejd�ív 
neutralizovat, protože vlastní trávení již probíhá v zásaditém 
prost�edí. 



Není-li v žaludku k dispozici dostatek zásad – kv�li p�etížení 
žlu�níku a slinivky – vzniká ve dvanáctníku zán�tlivá reakce a 
pozd�ji v�ed. (V�edy se tvo�í mnohem �ast�ji na dvanáctníku než v 
žaludku.) 

Je pochopitelné, že od potíží op�t pom�že pouze d�kladné 
odkyselení, protože se tím do p�irozeného zásaditého stavu zárove�
p�ivedou i játra, žlu�ník a slinivka. Denní dávka zásaditých látek o 
hodnot� pH 7,5 je p�itom nevyhnutelná. 
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Stále více lidí zažívá, pocit vy�erpanosti, kdy cítí, že b�ží „na 

doraz“, jako by se dostali až na dno svých možností. Což také 
odpovídá skute�nosti. T�lo je p�itom totáln� p�ekyselené a rezervy 
vyrovnávajících zásaditých látek zcela vypot�ebované, takže 
p�ekyselení se m�že bez p�ekážek libovoln� rozr�stat. Následuje 
pocit bezvýchodnosti, který se �asem rozší�í tém�� do všech oblastí 
života. 

V takovéto situaci je zapot�ebí nejd�íve zjistit p�esnou pH 
t�lesných kapalin a vzáp�tí nasadit odpovídající lé�bu. Konkrétn� to 
znamená, že vypijete velkou sklenici teplé vody nebo �aje, v níž jste 
p�edem rozpustili vrchovatou lži�ku jedlé sody. Blahodárný ú�inek 
pocítíte již b�hem 20 minut a po dvou hodinách v�tšinou dokážete 
zvládnout situaci, jež vám p�edtím p�ipadala bezvýchodná. Je to tak 
jednoduché jako na�erpání benzinu do auta. Pokud se v�as nedo-plní, 
motor se zni�í a jeho oprava bude vskutku nákladná. P�itom se tento 
problém dá snadno a levn� vy�ešit u kdekteré benzinové pumpy, 
takže to ve skute�nosti vlastn� ani žádný problém není. 

Každý bude bezpochyby jednat takhle rozumn� a ud�lá to 
nejd�ležit�jší, avšak se svým t�lem, které nem�žeme jako „použité 
zboží“ jen tak prodat �i vrátit, když jsme ho již zni�ili, tak rozumn�
nezacházíme. �asto ani nevíme, jak je snadné mu pomoci.  
	 Viz také Vy�erpanost
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Kv�li p�ekyselení t�la není siln� redukovaná jen výkonnost, ale 

�lov�k také snese mén� zát�že a je snadno vystaven �astým zm�nám 
nálad. Odkyselení tu pom�že b�hem n�kolika málo dn�. Budete se 
cítit jako znovuzrození a s takovou chutí do života, jakou jste již 
možná dlouho postrádali. Byli jste zkrátka jen p�íliš dlouho „kyselí“ 
Vychutnejte si sv�j nový život. 

	 Viz také Deprese
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K�že na hlav� p�edstavuje p�irozenou zásobárnu, bohat�

napln�nou minerálními látkami, které vyživují vlasy. Vypadávání 
vlas� je sice �asto podmín�no geneticky, m�že však být zhoršeno 
nebo dokonce vyvoláno v d�sledku „kyselé p�dy“ Stejn� tak i 
p�ed�asné šediv�ní a alergie vlasové pokožky jsou vyvolány 
p�ekyselením. P�edevším sportovci jsou v této oblasti ohroženi, 
nebo� kyselina mlé�ná, jež se ve zvýšené mí�e tvo�í ve svalech práv�
po velké fyzické námaze, spot�ebuje množství minerálních látek 
vlasové pokožky. 

Bezpodmíne�n� žádoucí je zde p�ísun fyziologické sm�si 
minerálních látek, a to ve v�tších dávkách n�kolikrát denn�. Malá 
nebo normální dávka p�itom ni�eho nedosáhne, protože se ihned 
spot�ebuje k neutralizaci trvale p�ebývajících kyselin. Pouze siln�
zvýšené dávky, podávané po dobu minimáln� 6 m�síc� nebo ješt�
lépe po celý rok, mohou op�t doplnit zásobárnu minerál� v pokožce 
hlavy. Jakmile se její stav zlepší, zcela spolehliv� za�nou r�st nové 
vlasy, pokud ovšem ješt� nedošlo k umrtvení vlasových ko�ínk�. Ve 
v�tšin� p�ípad� bývají však i po n�kolika letech v po�ádku, takže 
máte velmi dobré vyhlídky znovu dosáhnout svojí p�vodní „h�ívy“, 
jestliže budete pravideln� a vytrvale odkyselovat. 

Jak se zdá, vlasová pokožka je u muž� p�ednostn� využívané 
místo, z n�hož jsou odebírány stopové prvky a minerální látky kv�li 
neutralizaci kyselin. Množství a r�st vlas� je neklamným znamením 



toho, jak je nebo není zásobárna minerálních látek napln�ná. P�itom 
muž s pro�ídlými vlasy se v�bec necítí h�� než d�íve, a to tak dlouho, 
pokud se demineralizace omezí pouze na k�ži na hlav�. Výrazn�jší 
ztráta vlas� postihuje p�evážn� muže, nebo� u žen se b�hem jejich 
plodných let, což p�edstavuje n�kolik desítek let, kyseliny vylu�ují 
p�i menstruaci. Stejný problém se ztrátou vlas� m�že nastat i po 
chemoterapii, p�i níž se v t�le nárazov� vyskytne velké množství 
kyselin. K jejich neutralizaci je t�eba sáhnout zpátky do t�lesných 
rezerv. 

Kruhovité vypadávání vlas� bývá v�tšinou následkem stresu, 
otravy nebo výskytu plísní v organismu a m�lo by být podle toho 
ošet�ováno. V každém p�ípad� se musí zamezit p�ebyte�né tvorb� a 
novému p�ísunu kyselin, dosud p�ítomné kyseliny neutralizovat a 
vylou�it z t�la a nakonec op�t doplnit zásoby minerál�. Potom 
nejenže vlasy p�estanou vypadávat, ale za�nou r�st jako d�íve. 

Chcete-li n�co ud�lat pro svoji „chloubu“, musíte se poprat s tím, 
co vám nejvíce škodí: kou�ení (nikotin), konzumace masa (kyselina 
mo�ová), p�edevším vep�ového (kyselina mo�ová, sírová a dusi�ná); 
sladkosti, sladké nápoje, výrobky z bílé mouky a vysoká spot�eba 
tuku (kyselina octová); utišující prášky (kyselina acetylsalicilová), 
káva a �erný �aj (t�íslovina); velká fyzická námaha (kyselina 
mlé�ná); zlost, stres, úzkost (kyselina solná); perlivé nápoje (kyselina 
uhli�itá), kokakola (kyselina fosfore�ná); víno (kyselina vinná a 
sírová); amalganové zubní výpln� (rtu�); jedovaté látky na pracovišti 
(elektrický prach). 

Nezkoušejte hned zpo�átku d�lat najednou všechno jinak a 
správn�, nebo� pak �lov�k v�tšinou neud�lá v�bec nic. Odbourávejte 
jednoho „lupi�e“ minerál� po druhém a snižujte tak postupn� �adu 
t�ch, bez nichž se zatím nedokážete obejít. Nejenže vaše vlasy budou 
kvalitn�jší, nýbrž celé t�lo se vám za to odvd��í skv�lým pocitem a 
radostí ze života. 
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I když se na k�ži objeví tyto p�íznaky, nejedná se ve skute�nosti 

o žádnou kožní nemoc, nýbrž o další projev p�ekyseleného 
organismu, který se snaží p�es své vn�jší „hranice“ tzn. k�ži, vylou�it 
jedovaté a žíravé látky. Také akné bývá projevem zvýšené kyselosti 
t�la. Pomohou zde op�t zásadité koupele o hodnot� pH 8,5 a zásaditá 
strava s odpovídajícími potravinovými dopl�ky. Úsp�ch se ukáže po 
n�kolika málo dnech, p�i�emž již po první koupeli vám bude 
nápadné, jak je pokožka pružná a hladká.  
	 Viz také Kožní nemoci
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V p�ekyseleném organismu je nervová soustava v neustálém 

nap�tí a vyvolává jak pocit vysílení a apatie, tak i malou výkonnost. 
Tento stav ovliv�uje samoz�ejm� velkou m�rou sebev�domí a 
zp�sobuje permanentn� depresivní nálady. Situace se stává obzvláš�
kritickou tím, že skute�ná p�í�ina v�tšinou není jasná, postižený jí 
p�isuzuje jiné d�vody, jejichž �ešení nem�že p�inést kýžené 
výsledky, nebo� se netýkají jádra problému. Krom� toho se ješt�
p�idávají další zát�že z lék� a jejich vedlejších ú�ink�. 

Strava se zásaditými potravinovými dopl�ky m�že ve v�tšin�
p�ípad� vykonat hotové zázraky. Navrátí se dlouho postrádaná dobrá 
nálada, vytrvalost i vydatný spánek, jež vám p�inesou zcela novou 
kvalitu života. 
	 Viz také Vy�erpání, Vzn�tlivost
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Stále více lidí trpí trvalou podrážd�ností, takže již p�i 

sebemenších podn�tech mohou „vylítnout z k�že“ Je to další z 
mnoha vedlejších ú�ink� p�ekyselení organismu, nebo� vysoké 
množství kyselin neustále dráždí nervovou soustavu. Zárove� se 



p�itom vyplavuje p�íliš mnoho adrenalinu a tyroxinu, což vede k 
agresi a neschopnosti se ovládat. Pravidelným odkyselováním se 
nálada b�hem n�kolika málo dn� upraví. Budete uvoln�n�jší, 
klidn�jší, rozja�en�jší a kvalita vašeho života se výrazn� zvýší. 
	 Viz také Premenstrua�ní syndrom
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�asto se �lov�k nem�že zbavit vleklého zápachu z úst i p�es 

pravidelnou ústní hygienu. Pokud v té dob� netrpí t�žkým 
onemocn�ním ledvin, jež doprovází typický „acetonový“ zápach, pak 
d�vod tohoto problému m�žeme v�tšinou najít v chronickém 
p�ekyselení t�la. Jakmile se zásadotvornou stravou a jejími dopl�ky 
zajistí acidobazická rovnováha, nejenže zmizí nep�íjemný pocit v 
ústech, ale dokonce se op�t zotaví orgány jako játra, žlu�ník, žaludek 
a st�eva. 
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Nemá-li t�lo k dispozici dostate�né množství zásaditých látek, 

aby mohlo neutralizovat tráveninu vycházející z dvanáctníku, 
nem�že proces trávení probíhat uspokojiv� – kv�li zásaditým š�ávám 
ze žlu�níku a slinivky b�išní. Nedostate�n� strávená potrava se pak 
dostává do dalších orgán� trávicího traktu a zabra�uje jim v jejich 
�innosti. Dochází p�itom k autointoxikaci t�la usazenými chybnými 
bakteriemi, k zácp� a zápachu z úst, jenž se nedá odstranit ani 
d�kladnou ústní hygienou. 

P�i zácp� zp�sobené p�ekyselením t�la pomohou projímadla jen 
p�echodn� a zdánliv�, dokud se nerozezná a neodstraní skute�ný 
d�vod problému. Zde je nutné pravidelné a d�kladné odkyselování, 
úprava stravovacích návyk� a p�echod na zásaditou stravu se 
zásaditými potravinovými dopl�ky.  
	 Viz také St�evní potíže, Žalude�ní potíže
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Zubní kazy nejsou nemoc, nýbrž také pouze výsledek p�ekyselení 

organismu. Skute�nost, že asi 97 % obyvatel tzv. civilizovaných 
zemí má b�hem svého života kazy (�asto již jako d�ti), z�eteln�
poukazuje na to, že tém�� všichni trpí p�ekyselením. Pokud chce 
organismus získat prost�edky k neutralizaci kyselin, je donucen k 
tomu, aby napadl oblasti t�la, v nichž se shlukují minerály – tudíž i 
zuby. Teprve kv�li remineralizaci mohou v zubech vzniknout kazy, 
p�i�emž je tak snadné jim p�edejít. Jakmile je t�lo pravideln�
odkyselováno a zásobárny minerálních látek op�t plné, další kazy se 
již neobjeví. A pokud si ješt� necháte dát zuby do po�ádku dobrým 
zuba�em, který p�itom odstraní veškerý amalgam z plomb, o kazech 
již nikdy „neuslyšíte“ 
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Stejn� jako kosti pat�í i zuby k zásobárnám minerálních látek v 

organismu. P�i p�evaze kyselin je t�lo nuceno vyvážit tuto 
nerovnováhu zásaditými minerály, které za tímto ú�elem nejd�íve 
odnímá z mén� d�ležitých orgán�. Jedná se p�edevším o vlasovou 
pokožku, po ní následují zuby a vzáp�tí jsou postiženy i �elisti. 

Dochází k zvýšené kazivosti zub�, krvácení dásní a paradentóze a 
najednou se zuby již nedají zachránit. 

Sliny s pH 7 jsou pro zuby životn� nutné, nebo� sklovina není 
napojena na krevní ob�h, který by ji zásoboval živinami. Pot�ebné 
stavební látky jako vápník a fosfor zajiš�ují pouze sliny. Jsou-li p�íliš 
kyselé, ztrácejí zuby šanci na „p�ežití“ Neutrální sliny zuby zásobují, 
zatímco kyselé je neustále poškozují. Proto si v�tšina lidí s narušenou 
acidobazickou rovnováhou st�žuje na špatné zuby. 

Také vznik paradentózy m�žeme hledat v p�ekyselení. Pokud je 
sklovina jednou porušená, tvo�í se na zubech povlak, ve kterém se 
usazují bakterie. Kompletní zni�ení skloviny pak na sebe nedá 
dlouho �ekat. 



I nep�kný zubní kámen se tvo�í na základ� p�íliš kyselého 
zatížení organismu. Existují kyseliny, které dokáže neutralizovat 
vápník obsažený v zubech. Navíc zde pom�že jejich �išt�ní sm�sí 
zásaditých solí. 

Zubní kámen nesnese tento rozdíl v hodnot� pH a za�ne se drolit. 
Zuby si zárove� z této sm�si doplní chyb�jící minerály. P�i 
vyváženém vztahu mezi kyselinami a zásadami dochází k ústupu 
kazivosti, dásn� se pln� regenerují a vy si zachováte vlastní zuby až 
do konce života. 
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A�koliv žaludek sám produkuje p�irozenou cestou žalude�ní 

kyseliny, p�ekyselením t�la se poškozuje. P�ílišná produkce 
žalude�ních š�áv vyvolává bolesti nebo k�e�e, kyselé pálení žáhy, 
zán�t žalude�ní sliznice �i žalude�ní v�edy, vedle toho také plís�ová 
onemocn�ní a zápach z úst. 

P�etížený žaludek reaguje �ast�jší, n�kdy dokonce soustavnou 
nevolností a nechutí k jídlu. Práv� proto d�ti �asto odmítají jídlo – z 
toho d�vodu, že t�lo je již p�ekyselené. N�kdy bývá žaludek natolik 
zatížený, že lé�ebnou zásaditou sm�s zpo�átku nesnáší. Tady je proto 
t�eba nejd�íve z�edit dávku sm�si a zvýšit p�ísun tekutin. Žalude�ní 
problémy zmizí b�hem n�kolika dn�. 

Zdravý žaludek vytvá�í dvakrát tolik natronu než kyseliny solné. 
Proto je také hlavním dodavatelem zásaditých látek v t�le. Avšak 
produkované množství nesta�í k tomu, aby se vyrovnalo p�ekyselení 
zp�sobené nep�irozenou a nezdravou stravou. Je-li žaludek kv�li 
narušenému vztahu mezi kyselinami a zásadami donucen vytvá�et 
zvýšené množství žalude�ních š�áv, poškozuje se sliznice a m�že 
dojít k výše jmenovaným potížím. Pomoc je zde celkem snadná. 
Narušená acidobazická rovnováha se obnoví, jakmile za�nete 
konzumovat zásaditou stravu spolu se zásadotvornými 
potravinovými dopl�ky. 

Další pomocí pro pacienty s poškozeným trávicím traktem je 
„Heilerde“, jež na sebe v neuv��iteln� vysoké mí�e váže jedovaté 
látky a zárove� pomáhá p�i zát�ži t�žkými kovy. Velmi úsp�šná je 



také aloe vera, jež dokáže úplné zázraky. P�ekvapiv� rychle 
regeneruje sliznice, detoxikuje játra a hubí plísn�, parazity a viry. 
	 Viz také Gastritida, Pálení záhy, Zažívací potíže 
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Játra, žlu�ník a slinivka b�išní jsou hlavní regulátory 

acidobazické rovnováhy. Obzvláš� žlu�ník spot�ebuje vysoký podíl 
zásaditých látek vytvá�ených v žaludku. Pokud nejsou minerály 
dostate�n� k dispozici, cholesterol uvoln�ný ze žlu�níku tuhne a ve 
spojení s jinými látkami tvo�í žlu�ové kameny. P�evážn� zásaditou 
výživou se zásaditými potravinovými dopl�ky se dá žlu�ovým 
kamen�m snadno p�edejít. 

Vedle ledvinových a mo�ových kamen� vznikají i žlu�ové 
kameny následkem p�ekyselení t�la, �ímž se za�azují mezi 
onemocn�ní vzniklá usazováním odpadních látek. K nim pat�í také 
zubní kámen, revma, pakostnice, kornat�ní tepen a artróza. Ve 
v�tšin� p�ípad� je zjišt�n výrazný nedostatek ho��íku. Z tohoto 
d�vodu je nutné ihned doplnit jeho p�ísun, nezávisle na fyziologické 
zásadité sm�si, jež se musí užívat v každém p�ípad�. 
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Každý v��í, že vitamin C dob�e zná a uv�domuje si jeho význam, 
jenže ve skute�nosti je objevování jeho neuv��itelných schopností 
teprve v po�átcích. Chemicky ho tvo�í jen t�i prvky, které jsou všude 
v p�írod� bohat� zastoupené: šest atom� uhlíku (C), osm atom�
vodíku (H) a šest atom� kyslíku (O). Tím vznikne vzorec C6H8O6. 
Jak se zdá, nic zvláštního. 



Do potravin se vitamin C p�idává pod názvem kyselina askorbová 
s eviden�ním �íslem EU pro potraviná�ské p�ísady E 300. Je 
rozpustný ve vod�, snadno oxiduje, váže volné radikály, umož�uje 
využití železa z potravy, zpomaluje tvorbu nitrosaminu a posiluje 
obranyschopnost organismu. 

Název kyselina askorbová vychází z toho, že lé�í kurd�je 
(skorbut) – chorobu vyvolanou práv� nedostatkem vitaminu C. Ten 
se chemicky �adí k uhlohydrát�m, ú�inností ke kyselinám a 
fyziologicky k vitamin�m. 

P�íroda ho pov��ila klí�ovou úlohou p�i obnovování a udržování 
p�irozeného zdraví, což však z�ejm� není všeobecn� známé, nebo�
v�tšina dnešního obyvatelstva nev�domky trpí jeho nedostatkem. 
Platí to p�edevším pro ty d�íve narozené. 

Naskýtá se tedy otázka, pro� nás p�íroda nevybaví la schopností 
tak d�ležitou látku v t�le vytvá�et? V�tšina savc� totiž dokáže 
vitamin C enzymaticky syntetizovat, zatímco lidé a další primáti tuto 
možnost nemají, p�estože vitamin C je pro plnohodnotné fungování 
jejich organismu nezbytný. 

Z toho d�vodu netrpí ostatní savci kornat�ním tepen a nehrozí jim 
infarkty ani nachlazení. Nám však chybí enzym L-
Gulonolactonoxidase pot�ebný k syntéze L-kyseliny askorbové. 
Nedostatek vitaminu C se projevuje z�etelnými p�íznaky a jeho úplné 
vy�erpání vede nevyhnuteln� k smrti. 

S pom�rnou jistotou m�žeme tvrdit, že naši p�edkové dokázali 
vytvá�et nezbytný vitamin C z b�žn� dostupné glukózy, z blíže 
neur�ených d�vod� pak tuto schopnost ztratili. Tehdejší divoce 
rostoucí rostliny nejspíš m�ly mnohem vyšší obsah vitaminu C než ty 
sou�asné kultivované, takže t�lo se z�eklo možnosti tyto životn�
d�ležité substance produkovat a potom, možná následkem mutací, o 
tuto schopnost p�išlo. 

Ale jak víme, vitamin C z�stává pro organismus životn� d�ležitý 
a blahodárný a musí se mu dodávat n�kolikrát denn�, nebo� t�lo ho 
dokáže ukládat jen nepatrné množství. 

Já si nap�íklad beru jeden až t�i gramy denn�, rozd�lené do více 
dávek, a cítím, že to mému t�lu prospívá. Mnoho lidí už vitamin C 
užívá vícemén� pravideln�, ale to pravd�podobn� nesta�í. K �emu by 



ostatní savci produkovali – v p�epo�tu na hmotnost lidského t�la – 
takových deset až dvacet gram� za den? 

V�dci uve�ej�ují ro�n� víc než tisíc nových objev� týkajících se 
jen samotného vitaminu C, a tak jeho všestranné ú�inky ješt�
nadlouho z�stávají ne zcela probádanou oblastí. 

P�edevším by se m�l jeho p�íjem v budoucnosti zna�n� zvýšit, 
nebo� n�kdy se optimálního ú�inku dosáhne teprve p�i vysokých 
dávkách a p�ebytky se z t�la vylou�í bez jakýchkoli vedlejších vliv�. 
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Vitamín C je snad nejd�ležit�jší živná látka v�bec a má 

mnohostranné ú�inky. Udržuje v �innosti mozek a zajiš�uje nám 
dobrou náladu. Jde o silný antioxidant, p�sobí protizán�tliv� a 
p�ispívá k pružnosti k�že a sval�. Stimuluje také stavbu vaziva, kostí 
a zub�, práv� tak jako chrupavek a šlach. Brání bu�ky proti vir�m a 
bakteriím a chrání p�ed nachlazením. P�ispívá k zvýšené tvorb�
interferonu a rychlejšímu hojení ran. 

Vitamin C také umož�uje využití železa z potravy, odstra�uje z 
t�la t�žké kovy a všeobecn� zajiš�uje jeho detoxikaci. Je 
nepostradatelný pro optimální fungování obranyschopnosti 
organismu a chrání orgány i tkán�, p�edevším centrální nervovou 
soustavu, p�ed ni�ivými ú�inky volných radikál�, �ímž brzdí stárnutí. 

Je d�ležitý pro p�em�nu uhlohydrát� a tuk�, podílí se na syntéze 
hormon� a stavb� �ervených krvinek, je nutný k stavb� nervových 
spojení a d�ležitý pro syntézu kolagenu. 

Vlivem vitaminu C z�stávají cévní st�ny pružné, neporušené a 
mladé, snižuje se dopad stresu na organismus a dochází ke 
korigování diabetických problém� s látkovou vým�nou. Vitamin C 
rovn�ž zmenšuje škodlivý dopad kou�ení a chrání p�ed oxidací 
krevního tuku a cukernat�ním bílkovin v cévách. 

Brání tvorb� karcinogenních látek, brzdí uvol�ování histaminu 
p�i alergických reakcích a zabra�uje zakalení o�ních �o�ek p�i šedém 
zákalu. Stará se také o zvýšené spalování tuk� a s pomocí syntézy 



karnitinu o jejich p�em�nu na energii, takže t�lo je štíhlé, silné a 
zdravé. 

Vitamin C je nepostradatelný p�i p�sobení životn� nezbytných 
enzym�, a jakmile chybí, selhávají d�ležité bun��né funkce. Jako 
vitamin C-ester má p�íznivý vliv na žaludek, rychleji se vst�ebává do 
krve a pomaleji vylu�uje z organismu. Spojuje se s mnoha to-xiny, 
odnímá je z látkové vým�ny a odvádí z t�la. Zvyšuje naši schopnost 
reagovat na ozon, zabra�uje syntéze rakovinotvorných nitrosamin�, 
p�ispívá k zmenšování polyp� v tlustém st�ev� a urychluje 
odbourávání alkoholu. 

P�edevším však slouží jako prevence proti infarkt�m, 
ateroskleróze a mozkové mrtvici. Každý druhý Evropan umírá 
následkem kornat�ní koronárních tepen, což vede k infarktu, nebo 
aterosklerotických usazenin v kr�ních �i mozkových tepnách, kdy 
následuje mozková mrtvice. 

Hlavní p�í�inou aterosklerózy je chronický nedostatek vitamin�, 
jenž je p�í�inou zeslabení a narušení tepenných st�n. 

Moderní v�da zjistila, že mnohé civiliza�ní choroby vlastn�
skute�nými chorobami nejsou. Dochází k nim totiž kv�li nedostatku 
ur�itých vitamin�, minerálních látek a stopových prvk� v t�le. 
Jakmile se ve správné kombinaci a dostate�ném množství doplní, 
následky jejich nedostatku spolehliv� zmizí. 

K zvláš� nebezpe�né situaci dochází p�i nedostatku vitamin� a 
minerálních látek sou�asn� s p�ekyselením 

– což je p�ípad v�tšiny lidí. Oxidace – „biologické rezav�ní“ pak 
poškozuje organismus a urychluje stárnutí. 

Když kv�li p�ekyselení a nedostatku vitamin� a minerál� dojde k 
prvnímu praskání žilek, t�lo okamžit� mobilizuje vlastní stavivo – 
cholesterol, aby vzniklé trhliny ut�snilo (viz kapitola 7). P�itom se 
pr�m�r žil zužuje a t�lo je nuceno zvyšovat krevní tlak, aby si 
zajistilo dostate�né prokrvení. 

Zvýšený krevní tlak však zat�žuje žilní st�ny, což vyžaduje další 
dávky cholesterolu. Žíly se tak �ím dál více zužují a situace se vyvíjí 
ve spirále, která kon�í infarktem. 

Aby se tento proces obrátil, musíme organismu poskytnout 
nadbytek vitaminu C, ostatních vitamin� a minerálních látek. 



P�edevším pomocí vitaminu C získají žilní st�ny znovu pružnost a 
pevnost, takže t�lo m�že postupn� odbourávat cholesterol a 
uvol�ovat žíly a tepny. Krevní tlak klesá a nebezpe�í infarktu nebo 
mrtvice je odvráceno. 

Také pro diabetiky je vitamin C skute�ný životodárný elixír, 
protože nejen p�edchází cévním komplikacím, ale p�ispívá i ke 
korigování diabetických poruch látkové vým�ny. Vitamin C je tudíž 
nezbytný pro stabilitu cév a je také nejd�ležit�jším prost�edkem k 
lé�ení ran, významným antioxidantem a nenahraditelným 
pomocníkem p�i vým�n� bun�k. 

P�i pr�zkumu mezi pacienty v kone�ném stadiu rakoviny se 
zjistilo, že díky podávání 10 gram� vitaminu C denn� – rozd�leno do 
n�kolika dávek – se doba jejich p�ežití více než zdvojnásobila a 
n�kte�í se dokonce pln� uzdravili. 

Hojný p�ísun vitaminu C dokáže zkrátit hojení na polovinu a také 
výrazn� klesá hladina cholesterolu. Vitamin C je rovn�ž velmi 
d�ležitý pro stavbu zuboviny a pat�í mezi významné biochemické 
sou�initele p�i opticky nenápadném zajizvování. 

Také zna�n� zlepšuje bun��né dýchání. Pokud se t�lo zaplaví 
vitaminem C, dokáže až z 98 % potla�it tvorbu nitrosamin� v 
žaludku, které vyvolávají rakovinové bujení. 

Jak dokazuje dlouhodobá studie amerických v�dc�, osoby, které 
požívají dostate�né množství vitaminu C (minimáln� 1 gram denn�), 
trpí t�ikrát až �ty�ikrát mén� artrózou a problémy s kolenními klouby. 
Podle zprávy Léka�ského �asopisu z �íjna 1997 zpev�uje vitamin C 
kosti, což je d�ležité zejména u starších žen. 
�ím vyšší je jeho p�íjem, tím víc klesá pot�eba inzulínu pro 

diabetiky – to je výsledek výzkumu v�dc� ze Stanfordovy univerzity 
v kalifornském Palo Altu. A americký výzkum „Studie zdravotního 
stavu ošet�ovatelek“, kterého se zú�astnilo 120 000 zdravotních 
sester, dosp�l k p�ekvapivému záv�ru: Žádná z žen, která brala 
vitamin C pravideln� víc než 10 let, nem�la ani náznak zakalení o�ní 
�o�ky. 

Jak známo, vitamin C je lapa� radikál�, což jsou vysoce agresivní 
biochemické slou�eniny, které poškozují proteiny, enzymy, lipoidy a 
genetické substance. Vitamin C nejenže po�et t�chto volných 



radikál� výrazn� omezuje, ale zárove� regeneruje zoxidovaný 
vitamin E a p�sobí tak jako ochrana bun��ných blan. 

Krom� toho existuje zajímavá souvislost mezi lipoproteiny a 
nedostatkem vitaminu C. Lipoproteiny se prakticky nacházejí pouze 
u živo�ich�, kte�í si nedokážou vyráb�t vlastní vitamin C. Jde o 
molekuly, které p�ebírají funkci chyb�jícího vitaminu C, ovšem s 
jistými vedlejšími ú�inky, nebo� p�i chronickém nedostatku vitaminu 
C dochází k jejich nadprodukci a ukládání, což vede k infarktu nebo 
mrtvici. 

M�žeme tomu p�edcházet d�kladným odkyselením, dopln�ním 
pot�ebných minerálních látek spolu s denním p�ísunem minimáln�
jednoho gramu vitaminu C (rozd�leného do n�kolika dávek) a 
cílev�domým dodáváním potravinových dopl�k�. 
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Zabrousíme-li do historie, zjistíme, že kurd�je už koncem prvního 
tisíciletí pustošily vikingské lo�stvo. 

Projevují se celkovou slabostí, obli�ej ztratí p�irozenou barvu, 
za�nou se viklat zuby a krvácet dásn�. Pod o�ima se tvo�í tmavé 
kruhy a po t�le se objevují bolestivé otoky a modré, zelené a hn�dé 
skvrny. V�tšina nemocných pomalu ve velkých bolestech umírá, a 
pokud n�kdo náhodou p�ežije, z�stane z n�j troska. 

Práv� Vikingové dali této záhadné nemoci název Skyrbjur, z 
n�hož se pozd�ji vyvinulo ozna�ení Scharbock a polatinšt�ný výraz 
Scorbutus.

Od po�átku 15. století se Špan�lé, Portugalci, Nizozemci a 
Angli�ané, ale i jiné národy vydávaly na objevitelské výpravy. 
Potrava na t�chto cestách, které trvaly mnoho m�síc�, �asto i let, 
sestávala z nasoleného masa a lodních suchar�, což – jak dnes víme – 
vedlo b�hem n�kolika týdn� k naprostému vy�erpání vitaminu C v 
t�le, a tím ke kurd�jím. 

Když se Vasco de Gama vypravil roku 1498 na slavnou plavbu 
kolem Afriky, ztratil následkem kur-d�jí více než stovku muž� ze sto 



šedesáti. Magalhaensovi zem�elo b�hem prvního obeplutí Zem� v 
letech 1519-1522 devadesát procent posádek na tuto obávanou 
chorobu, kterou v sou�asnosti známe už jen podle názvu, nebo�
vlastn� nejde o nemoc, ale o následek nedostatku vitaminu C. 

Tehdy ji však ješt� považovali za „past na námo�níky“, p�estože 
n�kte�í z nich �asem vypozorovali, že je p�ed tímto onemocn�ním 
ochránilo pár cibulí. Medicína to však nebrala na v�domí. 

P�esto už v polovin� 16. století vezl Portugalec Ronssos jako 
ochranný prost�edek broskve a v 17. století se na p�íkaz Salomona 
Albertose nakládaly na všechny nizozemské lod� soudky s kysaným 
zelím. 

Kapitán James Cook napsal Královské spole�nosti d�kovný dopis 
za „zachování života na lodích“, podle kterého se budou pro 
budoucnost námo�níci �ídit. Týkal se rozkazu admirála Lancastera, 
aby každý námo�ník spolkl t�i lžíce citrónové š�ávy denn�. 

Medicín� však trvalo ješt� dalších t�i sta let, než pochopila 
vzájemné souvislosti, p�estože už roku 1535 Jacques Cartier, roku 
1593 sir John Hawkins a roku 1665 Johannes Dietz pozorováním 
námo�ník� zjistili, že se kurd�jím dá zabránit �erstvou zeleninou a 
ovocem. Také James Cook vezl v letech 1772 až 1775 citrónovou 
š�ávu a kysané zelí, �ímž své lidi p�ed touto nemocí ochránil. 

Teprve v roce 1920 došlo k izolování nenápadné látky z citron�, 
která dokázala kurd�je zarazit, a roku 1927 ji Szent-Gyorgyi našel 
také v paprikových luscích, zelí a nadledvinkách. Protože šlo o 
antiskorbut, dostala název kyselina askorbová. 

V roce 1937 dostal Szent-Gyorgyi za své pr�kopnické objevy 
Nobelovu cenu za medicínu, ve stejném roce pak získal sir Norman 
Haworth stejné ocen�ní za chemii za dílo Kyselina askorbová jako 
pomocník p�i mikrobiální syntéze, biotechnologické oxida�ní reakce. 
Z 2-4 kg glukózy se tehdy poda�ilo získat kilogram kyseliny 
askorbové, takže byla k dispozici v dostate�ném množství a za 
p�íznivou cenu. 

Název kyselina askorbová však není zcela správný, nebo� v �isté, 
syntetizované form� má na kurd�je slabší ú�inky než ve spojení s 
bioflavonoidy z ovoce a p�edevším v sou�innosti s tajuplným, 



spolup�sobícím faktorem, jemuž Szent-Gyorgyi navzdory 
intenzivním snahám až do konce života nep�išel na stopu. 

Dnes už známe obávané kurd�je prakticky jen podle jména, 
p�estože jejich lehkou formou trpíme skoro všichni. P�itom už Szent-
Gyorgyi poznal, že medicína dosp�la k chybnému záv�ru, že sta�í, 
aby �lov�k užíval jen tolik vitaminu C, aby nedostal kurd�je. 
Poukazoval na to, že kurd�je nejsou v žádném p�ípad� pouze 
známkou nedostatku vitaminu C, nýbrž akutními p�íznaky umírání. 

Vysv�tloval, že od tohoto stavu vede k plnému zdraví dlouhá 
cesta, a aby se tato vzdálenost dala p�ekonat, pot�ebujeme mnohem 
v�tší p�ísun vitaminu C, než se obvykle doporu�uje. Sám bral denn�
jeden gram, p�i�emž v�bec nebyl p�esv�d�ený, že dosp�l k optimální 
dávce. Napsal o tom i Linusi Paulingovi, dalšímu nositeli Nobelovy 
ceny, jenž se výzkumu ú�ink� vitaminu C v�noval celá desetiletí. 
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Dvojnásobný nositel Nobelovy ceny Linus Pauling, který ješt� v 

devadesáti letech absolvoval p�ednášková turné, píše v knize Jak žít 
déle a cítit se lépe, že optimální sestavení stravy pomocí 
potravinových dopl�k�, p�edevším vitaminu C, m�že vést k 
prodloužení života o 25 až 35 let, a to v nejlepší t�lesné kondici, p�i 
plném psychickém i fyzickém zatížení a duševní sv�žesti. Optimální 
zásobování organismu vitaminem C je pro skute�n� kvalitní život a 
dlouhov�kost nezbytné. 

Jak uvádí profesor Paul Luth, vitamin C p�sobí na „hospodárné 
fungování krevního ob�hu“, a jak prokázaly pokusy na Víde�ské 
univerzit�, p�ispívá i k lepšímu využití kyslíku. Výzkumy na 
cyklistických m��i�ích výkonnosti ukazují, že p�ísun vitaminu C 
vyvolává tréninkový efekt srovnatelný se sportovní aktivitou, což se 
dá ov��it m��ením tlaku a pulzu. P�esto není žádoucí z�íkat se kv�li 
tomu dostate�ného pohybu. 

Stárnutí za�íná v tkáních a práv� tam je vitamin C obzvláš�
ú�inný, protože podporuje tvorbu kolagenu, aniž by s ním vstupoval 
do spojení. Blahodárné ú�inky vitaminu C se dají ješt� podstatn�ji 



zvýšit použitím ionizátor�. Dodávají totiž t�lu nezbytnou životní 
energii k okamžité regeneraci, což spo�ívá v tom, že se zneškodní 
kyselé látky, které vdechujeme. 

Aby se vzduch dostal do bu�ky, kde je pot�eba, musí se nejd�ív 
ionizovat, tudíž zm�nit v aktivní kyslík (oživující ionty). K tomu 
dochází št�pením elektron�, které se potom vrství do molekul 
kyslíku. Jen tak m�že molekula kyslíku dorazit do bu�ky, kde je 
nepostradatelná pro vým�nu bun��né hmoty. 

Ionizátor upravuje vzdušný kyslík a nabízí ho t�lu v koncentraci 
odpovídající alpskému vzduchu, kde se nachází asi 30 000 iont� v 
krychlovém centimetru, zatímco v b�žné obytné místnosti je jich 
kolem t�í set. 

Tém�� dramaticky klesá koncentrace iont� v aut�, kde se jich 
vyskytuje 30-50 v krychlovém centimetru. Tím se redukují životní 
procesy v t�le, což se projevuje nedostatkem energie a malátností. 

Také p�íslove�ná popudlivost �idi�� se dá z velké �ásti p�i�ítat 
akutnímu nedostatku iont�, i když i v aut� si m�žete pomocí 
ionizátoru kvalitu vzduchu významným zp�sobem vylepšit. 
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V otázce optimálních dávek vitaminu C zatím nedošlo mezi 

odborníky k jednotnému názoru. Je jisté, že asi 10 mg denn� sta�í 
zabránit kurd�jím. Doporu�ení se pohybují od 30 mg (WHO) p�es 75 
mg (N�mecká spole�nost pro výživu) až po 19 g (Linus Pauling, 
který se duševn� sv�ží a aktivní dožil 94 let). 

Já doporu�uji 1-3 g denn�, rozd�lené do n�kolika dávek. Toto 
množství se však nem�že získat ze samotné stravy, takže ho 
pot�ebujeme doplnit. Podle výzkumu profesora Anthonyho Diplocka 
z Guy’s Hospital v Londýn� vysoké dávky vitaminu C p�inejmenším 
neškodí, nebo� hospoda�ení s ním je homeostaticky regulováno a 
p�ebytek prost�ednictvím ledvin odchází z organismu. 

P�i zvýšené fyzické námaze se pot�eba vitaminu C zna�n�
zvyšuje, práv� tak jako p�i vodnatelnosti, hore�natém onemocn�ní, 



zvýšené �innosti štítné žlázy, cukrovce, rakovin�, kou�ení a po 
operacích. 

Vzhledem k tomu, že vitamin C p�sobí povzbudiv�, mohou jeho 
vyšší dávky oddalovat ospalost. S jeho pomocí se železo, které je 
uloženo ve slezin� a st�evních st�nách, znovu vrací do krve, takže je 
k dispozici pro dopravu kyslíku. Coby vitamin-C-ester je pH 
neutrální, ú�inný a šetrný k žaludku. 
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Nejvýznamn�jším zdrojem p�irozeného vitaminu C je terminalia 

ferdinandiana neboli „kozlí švestky“ – jak tuto rostlinu nazývají 
australští domorodci. Obsahuje kolem 5 000 mg vitaminu C. Také 
melpighia glabra, která se vyskytuje v Jižní Americe, Západní Indii a 
Karibiku, má až 4 500 mg vitaminu C. 

Z evropských rostlin má nejvyšší obsah vitaminu C šípek s asi 1 
200 mg. 

Veškeré ovoce obsahuje také bioflavonoidy – v r�zném složení a 
koncentraci – které výrazn� posilují biologickou aktivitu vitaminu C. 
Doporu�ujeme ho tudíž brát spole�n� s �erstvým ovocem. 

Jak vidíte, vitamin C m�žeme p�ijímat r�zným zp�sobem, n�kdy 
se dokonce vyskytuje v obzvláš� lahodném obalu. To však nesta�í, 
takže bychom ho m�li denn� dopl�ovat um�le. I když poci�ujeme 
ur�itou, v�tšinou emocionáln� zbarvenou nechu� v��i „chemii“, mezi 
p�írodním a synteticky vyrobeným vitaminem C není rozdíl. I naše 
t�lo by si ho vyrobilo synteticky – kdyby ješt� m�lo tu schopnost. 

Jde o absolutn� stejné molekuly. Rozdíly se vyskytují jen v 
doprovodných látkách, hlavn� bioflavonoidech, které tak jako tak 
p�ijímáme do t�la v ovoci. Rovn�ž využití vitaminu C v t�le je 
naprosto shodné, a� je p�írodní nebo syntetický. Není tedy d�vod 
vyhýbat se syntetickému vitaminu C a p�ipravovat se tak o jeho 
skute�n� významný vliv na zlepšení našeho zdravotního stavu. 





Mnohem významn�jším problémem je, že skladováním a 
p�ípravou dochází ke ztrát� velké �ásti p�írodního vitaminu C, takže 
ovoce a zelenina by m�ly p�icházet na st�l pokud možno �erstvé. 
Výjimku tvo�í �ervená �epa, kde se obsah vitaminu C 
n�kolikam�sí�ním skladováním až zdvojnásobí. Doporu�ujeme tedy 
p�ijímat vitamin C v podob� šet�ící žaludek, jako je kalciumaskorbat 
nebo vitamin-C-ester. 
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T�lo je samolé�ivý organismus. Hlavní p�í�inou v�tšiny 

onemocn�ní je nedostatek životn� d�ležitých látek, které si t�lo 
nedokáže vyrobit, takže je musíme dopl�ovat. Mezi tyto látky pat�í 
p�edevším vitamin C a jeho sou�initel OPC. Jakmile má t�lo tyto 
látky k dispozici, nejenže se dokáže vylé�it, ale udržuje si mládí a 
vitalitu. Kombinace vitaminu C a OPC je pro t�lo skute�ným 
elixírem mládí. 

OPC je zkratka pro oligomer proanthokyanidin. Jde o p�írodní 
látku, která se vyskytuje v mnoha rostlinách, p�edevším ve slupkách, 
jádrech nebo stopkách, které obvykle p�ed konzumací odstra�ujeme, 
díky �emuž trpíme nedostatkem OPC. Ten je však voln� k dostání v 
lékárnách (v SRN, pozn. p�ekl.). P�sobí jako nejú�inn�jší známý 
antioxidant a je 18x siln�jší než samotný vitamin C a 40x siln�jší než 
vitamin E. 

Oxidace je spojení kyslíku s jiným chemickým prvkem a z velké 
�ásti jí d�kujeme za viditelné stárnutí. Zp�sobují to volné radikály, 
které se nejen velkou m�rou podílejí na vzniku onemocn�ní, ale jsou 
také odpov�dné za proces stárnutí, jemuž všichni podléháme. 

Máme ho sice zakódovaný v genech, p�esto bychom se mohli 
dožít až sto t�iceti let, a to pomocí „prost�edku proti stárnutí“ 
kombinace vitaminu C a OPC. Nebo� v p�ípad�, že je v t�le mnoho 
volných radikál�, probíhají oxida�ní procesy, které poškozují bu�ky, 
následkem �ehož dochází k onemocn�ní, p�edevším však k 
p�ed�asnému stárnutí organismu. 

To znamená, že pokud budete s pomocí vitaminu C a OPC držet 
volné radikály v šachu, m�žete si prodloužit život. Zárove� dojde k 
výraznému omezení tvorby vrásek, takže i opticky budete vypadat 
mlad�. P�edevším se tak ale budete cítit, což je asi nejd�ležit�jší. 

OPC se nachází ve vysoké koncentraci hlavn� v �erveném vín�, 
protože se p�i jeho výrob� – na rozdíl od bílého vína zpracovávají i 
slupky, jádra a stopky, a tím se získává OPC. V tom z�ejm� spo�ívá 
„francouzský paradox“, kdy se dá díky pravidelné konzumaci 
�erveného vína žít déle, p�estože alkohol škodí zdraví. 

Tento „francouzský paradox“ zve�ejnil 12. 5. 1979 St. Léger v 
�asopise Skalpel (viz graf str. 193), p�i�emž poukazuje na souvislost 



mezi konzumací vína (horizontální osa) a úmrtností muž� ve v�ku 55 
až 64 let (vertikální osa). Francie m�la úmrtnost nejnižší a výsledky 
byly ješt� p�sobiv�jší, když se odd�len� hodnotila konzumace 
�erveného a bílého vína. 

I když mnohé jiné stravovací �i životní zvyklosti Francouz�
nejsou práv� nejzdrav�jší, pravidelný p�ísun �erveného vína a s tím 
spojený p�íjem OPC k tomuto významnému prodloužení života 
p�ispívají. 

Díky OPC obsahuje krev mnohem mén� fibrinogen� a ty, které 
tam z�stanou, OPC rozpouští, což krom� jiného uvol�uje nap�tí v 
cévách a rozši�uje je. To má vliv na snížení tlaku a zárove� na 
zvyšování hladiny estrogenu u žen. 

Jenže t�lo stejn� jako u vitaminu C nedokáže samo OPC 
produkovat a je závislé na jeho pravidelném p�ísunu. OPC také 
nem�že vitamin C nahradit, navzájem však zesilují sv�j ú�inek a 
tvo�í neporazitelný tým. 

M�li bychom brát 50 až 100 mg OPC denn�, jeho množství však 
m�že být bez problém� dvojnásobné. OPC se b�hem n�kolika minut 
vst�ebá ústní sliznicí a za dalších n�kolik minut už se dá vystopovat v 
krvi. Vzhledem k malé velikosti molekul projde stejn� jako vitamin 
C prost�ednictvím krve mozkem a míchou a ú�inkuje i tam, kam se 
jiné substance nedostanou. 

Už 24 hodin po užití OPC se odolnost cév podstatn� zvýší. A 
obzvláš� d�ležité je, že OPC ve spojení s vitaminem C své 
blahodárné ú�inky ješt� rozvíjí, nezávisle na tom, zda je vám 18 nebo 
80 let. 
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Každý �lov�k má p�edpoklady dožít se v plném zdraví a vitalit�
až sto t�iceti let, pokud si zajistí optimální podmínky. K 
nejnebezpe�n�jším civiliza�ním chorobám pat�í p�ekyselení 
organismu, nebo� zdraví závisí na rovnováze kyselin a zásad v 
našem t�le. U p�írodní medicíny je harmonizace této rovnováhy 
nejd�ležit�jším základem každé lé�ebné metody, bez níž nemá žádná 
terapie nad�ji na úsp�ch. Naše nep�irozené stravovací zvyklosti 



vedou k tomu, že podíl zásad je prakticky stále p�íliš nízký a 
organismus tudíž u v�tšiny lidí p�ekyselený. 

Hlavní p�í�iny p�ekyselení organismu jsou: 
• nesprávná strava – velké množství bílkovin, cukru, alkoholu, 

nasycených mastných kyselin a denaturovaných potravin, 
které už v podstat� nejsou stravitelné 

• chybné stravovací zvyklosti – nevhodné potraviny jíme p�íliš 
chvatn� a v nesprávný �as 

• návykové jedovaté látky jako nikotin, alkohol apod.
• zne�išt�né životní prost�edí (insekticidy, pesticidy, herbicidy 

a smog) 
• chemická lé�iva 
• nesprávný zp�sob života – zlost, stres, úzkost, agrese a 

nezvládnutá psychická zát�ž 

Následkem toho dochází k poškození organismu. �lov�k je 
napjatý, chronicky unavený a zotavuje se jen zvolna a nedostate�n�. 
�asto následuje vy�erpání, bolest hlavy a zad a nejasné bolestivé 
stavy, které vedou k ješt� vyššímu zatížení. T�lo tím dává najevo, že 
další p�ísun kyselin už nezvládne a akutn� pot�ebuje pomoc. Pokud 
se nesta�í pro�istit b�hem dvou jídel nebo p�es noc, �ím dál víc se 
pojivová tká� p�esycuje kyselinami, takže latentní (skryté) 
p�ekyselení p�echází v akutní. Jestliže nedojde k zlepšení, m�že to 
mít i smrtelné následky. 

K p�ekyselení organismu dochází u v�tšiny lidí tém�� pravideln�. 
Acidita je také p�í�inou vzniku rakoviny, která vyžaduje kyselé 
prost�edí. Správná hladina kyselosti vede naopak k psychickému i 
t�lesnému zdraví. 

Když si navzdory „normální“ strav� nam��íte ráno v mo�i 
hodnotu pH 7 a výš, m�že jít o blokádu vylu�ování kyselin. Z�stává-
li hodnota pH v této výši t�i dny za sebou, je t�eba blokádu odstranit. 
Jak jsme se už d�íve zmínili, provádí se tak, že si ráno vezmete lži�ku 
zásaditého prost�edku, rozpušt�ného v jedné až dvou sklenicích 
vody, druhý den vynecháte a t�etí den opakujete totéž jako první den. 
Pátý den ráno by m�la být mo� op�t kyselá a blokáda odstran�na. 



Pro udržení správné hladiny kyselosti je t�eba dbát na bohatý 
p�ísun tekutin a zásadité prost�edky ne-dopl�ovat pomocí minerálek, 
nebo� vlivem kyseliny uhli�ité se zna�n� neutralizují. 

Obnovení rovnováhy mezi kyselinami a zásadami má rozhodující 
vliv na zlepšení zdraví a vitality, protože je nezbytná pro veškeré 
funkce organismu. P�ekyselení a zahlcení odpadními látkami 
ochromují obranyschopnost t�la, které se tím otvírá infekcím, s nimiž 
by si zdravý imunitní systém jinak lehce poradil. P�ekyselení 
organismu vzniká v�tšinou následkem neznalosti pot�eb vlastního 
t�la a jednoduchých postup� jak mu ú�inn� pomoci. 

Hodnotu pH si snadno zm��íme testovacím proužkem papíru v 
mo�i. Zobrazí tém�� p�esn� stav tkání, jejichž ideální hodnota pH by 
se m�la pohybovat od 7,35 do 7,4, protože t�lo obsahuje v krvi práv�
tuto hodnotu a �lov�k se p�i ní cítí nejlépe. 

Jenže i navzdory dostate�nému zásobování zásaditými 
potravinami m�že hladina pH náhle klesnout na 5,5, p�i silném 
p�ekyselení dokonce až na 5 jednotek. Organismus totiž vždy p�i 
dostate�ném p�ísunu zásad uvol�uje další „speciální odpadní látky“, 
což vede k prudkému zvýšení p�ílivu kyselin. Nenechte se tím nijak 
vyvést z míry, dodejte t�lu další zásady a hodn� pijte. 

P�i nedostatku zásaditých látek organismus strádá, protože 
nenachází d�ležité podmínky pro život. P�ekyselení se pak projevuje 
katastrofálním zp�sobem nejen na celkovém stavu t�la, ale i mysli. 

Odkyselení �asto vyvolá ne�ekané zlepšení. Bolesti hlavy a další 
p�íznaky, které mnohdy p�etrvávají celé roky, zmizí za n�kolik dní 
navždy. Nevyrovnaní a p�edrážd�ní lidé zažívají b�hem krátké doby 
zlepšení nálady. Jakmile docílíte rovnováhy mezi zásadami a 
kyselinami, cítíte se jako znovuzrození. Blahodárný ú�inek se dá 
zvýšit pomocí zásadité koupele s pH 7,5 až 8,5. Mnozí ji považují za 
„omlazující kúru“. 

Ješt� d�ležit�jší než odkyselení je nutnost dodat t�lu chyb�jící 
minerální látky. Obvykle je jejich nedostatek tak výrazný, že k jeho 
srovnání nesta�í zásadotvorné potraviny a je t�eba brát zásadité 
potravinové dopl�ky. 

Zárove� bychom m�li maximáln� omezit p�íjem cukru a soli, 
protože t�lu škodí, i když na druhé stran� trochu soli pot�ebujeme. 



Ideální pro zahájení dne je ovoce pokud do ob�da nic jiného nejíte. K 
tomu se hodí jeden až dva banány denn�, nebo� žádné jiné ovoce 
nemá tak vyvážený obsah živin. Co nej�ast�ji byste také m�li jíst 
brambory a denn� po�ádnou porci zeleniny, kterou nabízí probíhající 
sezona. Také jogurty jsou v mnohém ohledu prosp�šné. 

Mnoho nežádoucích látek z�stává v t�le jen z toho d�vodu, že je 
k dispozici málo kyslíku, aby je spálil. K �ádnému odkyselení je 
proto t�eba zajistit i d�kladné zásobování kyslíkem, což p�edevším 
znamená denn� se postarat o dostate�ný pohyb stejn� jako o p�ísun 
minerálních látek a stopových prvk�. 

Pokud si spole�n� se zdravou stravou a dostatkem pohybu 
navyknete i „zhluboka dýchat“, budete se zakrátko cítit sv�ží a 
zdraví. 

P�ekyselení organismu je nebezpe�né také proto, že vede k 
ztuhnutí �ervených krvinek, které neprojdou nejjemn�jšími 
vláse�nicemi, takže dochází k jejich ucpání, což vede k srde�nímu 
infarktu nebo mozkové mrtvici. Dbejte tedy p�i p�stu na p�ísun 
zásaditých látek, protože velké množství kyselin se uvol�uje 
p�edevším b�hem hladov�ní. 

Svému t�lu nejvíc prosp�jete, když si každé ráno ud�láte 
„olejovou kúru“, d�ležitý krok na cest� ke skute�nému uzdravení. 
Jenže spousta lidí se vlastn� ani nechce uzdravovat, prost� jen 
necht�jí mít žádné další potíže. Uzdravování je v podstat�
„vzpomínka“ na vnit�ní harmonii, upozorn�ní, že bychom m�li zase 
žít zp�sobem, k n�muž jsme byli stvo�eni. Toto d�ležité vy�išt�ní 
m�žete významn� posílit tím, že na ja�e a na podzim absolvujete 
pitnou kúru z projímavého a krev �isticího �aje. 

A nezapomínejte na skute�n� dostate�né dávky vitaminu C denn�
– to znamená jeden až t�i gramy v n�kolika dávkách, protože vitamin 
C se nem�že sám vytvá�et ani akumulovat. Má tolik blahodárných 
ú�ink�, že ho nesmíte opomíjet. Obzvláš� prosp�šný je v kombinaci s 
OPC, který jeho ú�inek n�kolikanásobn� zesiluje. Spole�n� pak 
tvo�íte neporazitelný tým ve službách vlastního zdraví a 
pravd�podobn� tím i p�ispíváte k prodloužení svého života. 



Je jen na vás, jestli blahodárný ú�inek odkyselení a vyrovnané 
hladiny kyselin a zásad využijete, abyste se mohli ješt� mnoho let 
t�šit ze života ve zdravém a vitálním t�le: 

�lov�k nemusí být nejd�ív nemocný, aby mohl být zdravý! 
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Máte báje�né t�lo, dobrého p�ítele, který nemá v úmyslu vás 

trápit p�íznaky nemocí, ale pouze svou vlastní „�e�í“ prosí o pomoc, 
aby vám mohl sloužit tak dlouho, dokud váš pobyt ve „škole života“ 
neskon�í. 

Výraz nevylé�itelný v podstat� znamená, že ur�itá nemoc se v 
daném okamžiku nedá lé�it b�žn� známými prost�edky, což je pro 
vás výzva, abyste se zamysleli a správným zp�sobem reagovali na 
informaci, kterou vám tím organismus p�edává. Pak k svému 
p�ekvapení zjistíte, že nemoc zmizí tam, odkud p�išla. Splnila sv�j 
úkol a m�že vaše t�lo opustit. 

Až k vám t�lo znovu promluví „�e�í p�íznak�“, budete jí už 
rozum�t a v�d�t, co s tím ud�lat. M�že se stát, že vám sou�asná 
medicína nepom�že, ale vy to zvládnete sami a bude vám to p�ipadat 
jako zázrak, p�estože ve skute�nosti o žádný zázrak nejde. Jedná se 
totiž o p�írodní zákonitosti, které jste zatím neznali. 

Jenže nesta�í jen v�d�t, že život je hra. Musíte znát i její pravidla. 
Teprve potom se život stane hrou a báje�ným dobrodružstvím, v 
n�mž máte hlavní roli. 

A vaše t�lo – váš p�ítel – je kdykoli p�ipravené se uzdravit a 
z�stat v po�ádku do vysokého v�ku – pokud mu v tom pom�žete, 
nebo�: 

Sami jste si tím nejlepším lékem! 

Jakmile se skute�n� rozhodnete, že chcete být naprosto zdraví, 
nem�li byste dovolit, aby vám do toho kdokoli mluvil. Naslouchejte 
jen tomu nejspolehliv�jšímu rádci – svému t�lu. 



Zajist�te si životodárný vliv horského vzduchu tím, že si v dom�, 
aut� a na pracovišti nainstalujete vitalionizátor. �istí vzduch, zbavuje 
ho mikroorganism� a poskytne vám pocit blaženosti, který byste už 
nikdy nem�li postrádat. 

Abyste se z n�j mohli t�šit co nejdéle, nabízíme vám jedno velmi 
d�ležité cvi�ení. Za�n�te sou�asným v�kem a potom po�ítejte do sto 
dvaceti let. Ten po�et si uložte do pam�ti a neustále si opakujte, kolik 
�asu ješt� p�ed sebou máte a co všechno m�žete za tu dobu prožít. 

Zapl�ujte ji stále novými a novými p�edstavami skv�le 
stráveného života. Když je vám nap�íklad šedesát, vstupujete práv�
do jeho druhé poloviny. B�hem první p�lky jste jist� d�lali spoustu 
chyb, protože jste ješt� nev�d�li, jak život funguje. Te� máte 
možnost uplatnit získané v�domosti v praxi v souladu s p�írodními 
zákony. M�žete cestovat, napsat knihu nebo se pustit do jiné 
�innosti, zatímco ostatní „odcházejí na odpo�inek“ M�žete vstoupit 
do nového partnerského vztahu, jinými slovy máte p�íležitost za�ít 
zcela nový život, p�ípadn� ten dosavadní naplnit podle svých 
p�edstav. 

Poskytn�te svému podv�domí program dlouhého, napln�ného 
života, a tím i d�vod k tomu, aby si váš organismus udržel zdraví a 
životní sílu. 

A kdoví, t�eba se jednou v osmdesáti setkáme na tenisovém kurtu 
a poznáme se podle energie a radosti, která z nás bude vyza�ovat. S 
pot�šením si pomyslíme: To je taky jeden z t�ch, kdo znají tajemství, 
které vlastn� v�bec tajemstvím není. 

Radujte se ze života a každého jeho okamžiku! 
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Hodnota pH 
Ozna�uje kyselou, neutrální �i zásaditou reakci ur�itého roztoku. 

Zkratka pH pochází z latinských slov potentia hydrogenii a znamená 
koncentraci iont� vodíku. Ukazuje, kolik se jich v roztoku nachází. 

Hodnota od 1 do 7 platí za kyselou, 7 za neutrální a od 7 do 14 za 
zásaditou. Skute�ný neutrální bod leží na pH 5,1, nebo� tak p�ipadá 
tém�� stejné množství na zásadité i kyselé jednotky. Neutrální bod 
organismu se však nachází mezi pH 7,35 až 7,4, a tím už 
jednozna�n� v zásadité �ásti. To znamená, že lidské t�lo je zásadité 
povahy. 

Kyseliny 
Jedná se o roztoky, které p�edávají ionty vodíku a �asto ani 

nemají kyselou chu� (nap�. cukrová voda), zatímco roztok, který 
kysele chutná (citrónová š�áva), m�že být zásadotvorný. Pokud se 
kyseliny a zásady smísí, dochází k chemickému procesu, kdy se 
navzájem neutralizují. P�ebytek zásaditých látek se dá p�esn�
vypo�ítat podle Henderson-Hassebachovy rovnice. 

Kyselost (acidóza) 
Jedná se o porušení rovnováhy kyselin a zásad v organismu ve 

prosp�ch kyselin. V sou�asnosti se u v�tšiny obyvatelstva vyskytuje 
spíš p�ekyselení, �ímž dochází k mnohonásobnému zvýšení rizika 
onemocn�ní. Ješt� rozší�en�jší je skryté (latentní) p�ekyselení, kdy je 
hodnota pH sice po�ádku, ale v t�le dochází ke snížení zásob 
zásaditých látek. 

Biologická rovnováha kyselin a zásad v krvi a tkáních 
(acidobazická rovnováha) odpovídá hodnot� pH od 7,35 do 7,4. 
Pokud si ledviny nedokážou poradit s p�ebytkem kyselin, neutralizují 
je pomocí zásaditých látek z t�la a ukládají do tkání. Organismus 



disponuje zásobami zásaditých látek v krvi, kostech, zubech, vlasech 
a kloubech, odkud si je podle pot�eby odebírá, což však vede k 
poruchám v t�chto oblastech. 

Minerální látky 
Jsou nezbytné pro látkovou vým�nu. Protože vzhledem k 

vym�šování dochází k jejich neustálému úbytku, musíme je 
dopl�ovat. Minerální látky, jejichž pr�m�rná denní pot�eba je více 
než 50 mg na kilogram t�lesné hmotnosti, ozna�ujeme jako v�tšinové 
prvky, a ty, jejichž denní pot�eba je nižší, jako stopové prvky. 

Ochranný systém 
Ozna�uje schopnost t�la vylu�ovat nebo neutralizovat kyseliny, 

aby docílilo rovnováhy v hospoda�ení s kyselinami a zásadami. K 
tomu pot�ebuje dostatek zásaditých látek a vody. Vysoká zásoba 
zásad je životn� d�ležitým, nezbytným p�edpokladem pro dobré 
zdraví. 

Zásaditost (alkalóza) 
Jde o porušení rovnováhy kyselin a zásad v organismu ve 

prosp�ch zásad, �ímž stoupne hodnota pH p�es 7,4. Vzniká 
p�ebytkem zásaditých látek a dochází k ní jen výjime�n�. Prudkým 
oddechováním se p�echodná zásaditost m�že p�evést do krve, což 
vede k závratím a ztrátám v�domí. 

Zásady 
Zásadité látky jsou organická nebo anorganická spojení, která se 

vyskytují v roztocích hydroxyl- (OH-) ion-t� �ed�ných vodou, �ímž 
vyvolávají zásaditou reakci. Nejznám�jší zásadou je 
natriumbikarbonát známý jako jedlá soda. Další zásady vznikají 
spojením s draslíkem, vápníkem, ho��íkem atd. 

Potraviny nebo výrobky, po jejichž látkové vým�n� zbývají 
zásadité látky, se ozna�ují jako zásadotvorné. Pokud jsou obzvláš�
bohaté na zásady, dodávají t�lu p�íliv zásaditých látek, a tak 
pomáhají vyvážit porušenou rovnováhu kyselin a zásad. 
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V níže uvedeném p�ehledu jsou nabídnuty hotové preparáty k 

odkyselení a dopln�ní minerál� v t�le, které jsou v sou�asnosti voln�
k prodeji v lékárnách a drogeriích (v N�mecku, pozn.p�ekl.)

Acidovert – tablety 
Alkala A – prášek 
Basica Pulver, Basica Sport – prášek 
Basofer N – dražé nebo granule 
Basofer forte N – tablety 
Bullrich Salz – tablety nebo prášek 
Bullrich Vital – tablety 
Entsáuerungssalz podle Dr. Bóssera – s�l 
Flugge Basenmischung – tablety nebo prášek 
Gel�m Tropfen – kapky 
Kaiser Natron – tablety nebo prášek 
Metz Aktiv Kalk – prášek 
Neukónigsfórder Mineraltabletten – tablety 
Nimbasit – tablety nebo prášek 
Orthomol-Práparateserie* 
Ottingers Blutsalzkur – prášek 
Ovocalcin, Ovocalcin N Forte – dražé 
Presselin Osmo – prášek 
Rebasit – prášek 
Ventracid N – dražé 




