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Píši blog o přirozeném způsobu života a zdravém životním
stylu s názvem Naturalista (www.thenaturalista.co.uk),
který se zabývá celostním zdravím ve všech možných podobách. Mou vášní je vyrovnaný, přirozený život v souladu
s naším okolním světem. Věřím, že tři pilíře optimálního
zdraví a vitality tvoří strava z přírodních potravin, přírodní
péče o pokožku a rozvíjení všímavosti. V současnosti dokončuji kurz naturopatické poradkyně pro výživu, jehož
principy prostupují touto knihou: vnitřní i vnější léčení vyživujícími ingrediencemi. Všechny mé recepty jsou bezlepkové, bez mléčných výrobků a převážně rostlinného původu, i když část z nich obsahuje maso a ryby, které mnozí
čas od času potřebujeme. Také si myslím, že bychom měli
v co největší míře jíst čerstvé suroviny v jejich přirozeném
stavu, takže mnohá jídla jsou tepelně zcela nezpracovaná
(raw).
MÁ CESTA K CELKOVÉMU ZDRAVÍ
V roce 2011 jsem skončila svou kancelářskou práci v Londýně, abych spolu se svým manželem Benem v pojízdné
dodávce s názvem Rainbo rozjela pouliční prodej zdravého
jídla na dobročinné bázi. Nebyli jsme žádní šéfkuchaři,
i když Ben byl nadšený a vynikající kuchař, a většinu večerů jsme trávili hltáním každé stránky z knihy Plenty od
Ottolenghiho1. Neměli jsme příliš zkušeností s pouličním
jídlem, neuměli moc zacházet s noži a chybělo nám vlastně
i povědomí o tom, co všechno naše práce bude vyžadovat. Ale věděli jsme, že právě toto bylo třeba – vydat se na
cestu a následovat svoje sny. Zrestaurovali jsme starý Ford
pick-up z roku 1948, dali dohromady zdravou obědovou
krabičku složenou z gyoza2 knedlíčků a pestrého salátu
a vyrazili do ulic, abychom to prodali. Celé to dobrodružství byla jedna divoká a nádherná směska krájení, vaření,
umývání, balení, řízení, jedení, smíchu a společných pro1 Ottolenghi – Yotam Ottolenghi, britský šéfkuchař, autor kuchařek a majitel restaurace.
2 Gyoza nebo jiaozi knedlíčky jsou druhem čínských knedlíčků, běžně rozšířených po celé
východní Asii.
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žitků (a občasného pláče). A asi tak po roce provozování
téhle dodávky přišlo, jak nyní již vím, adrenalinové vyhoření. Den po dni stresující obchod, příchody domů ve dvě
ráno, vstávání v šest na přípravu, hltání jakéhokoliv „paliva“, co zrovna bylo kolem nás – obvykle to byly burgery,
párky v rohlíku, brownies a káva. Byla jsem vyčerpaná,
vysílená, jela jsem na prázdnou nádrž a srdce mi bušilo
až v krku. Vyvrcholilo to uprostřed umíněných slz z vyčerpání v době, kdy jsem již takřka neměla žádný sociální
život ani čas na rodinu. Když jsem jednou v noci byla příliš unavená na to, abych usnula, a ležela jsem v ložnici na
podlaze, přišel záchvat paniky. Ačkoli vím, že životní styl
prodeje jídla na ulici je extrémně náročný, určitě nejsem
jediná, kdo pocítil, že nemá život ve svých rukou, ale že
je to přesně naopak. Delší pracovní doba, ucpané silnice,
jídlo za pochodu a nepřetržité požadavky života online, to
vše nás pohlcuje a udržuje naši hladinu stresu neskutečně
vysoko. Věděla jsem, že pokud bychom chtěli pokračovat
a dávat našemu byznysu všechno – nebo vůbec něco –
musela přijít zásadní změna.
Jasně jsem si uvědomila, že nejdůležitější je to, co jíme.
Burgery, smažená kuřata a různé druhy pamlsků z raﬁnovaného cukru můžou být skvělým pouličním jídlem na
noční jízdě, ale nebyli jsme stvoření, abychom z nich žili
trvale. Přihlásila jsem se na krátký kurz výživy na škole
naturopatické medicíny a bylo to, jako kdyby se ve mně
zažehla jiskra: potřebovala jsem se naučit, jak funguje to
palivo, kterým krmíme svá těla, a všechny další věci, které
bych mohla udělat, abych se vrátila zpátky na svou cestu. Potřebovala jsem znovu získat sílu. Takovou žízeň po
učení jsem nepoznala od dob studií v Oxfordu a okamžitě
jsem se zapsala na tříletý certiﬁkovaný kurz Naturopatické
výživy. Vzápětí přišlo důkladné přezkoumání a přeměna
našeho stravování včetně obsahu kuchyňských skříněk,
pak následovalo i probrání koupelny. Díky příležitosti jet
na Kostariku do komunity, kde jsem se v tichém ústraní
mohla věnovat meditaci, zapustilo kořínek semínko vědoÚVOD
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mějšího a pozornějšího přístupu k životu. Stále se rozvíjí
s tím, jak objevuji více a více o léčivých potravinách, přírodní péči o pokožku a o stezce sebezkoumání – a o tom,
jak se prolínají.
Když se podívám kolem sebe, uvědomuji si, že nejsem
jediná, která tímhle prochází. A je pro mě ctí a radostí
sdílet to, co jsem až doteď objevila o umění cítit se dobře
ve víru moderního světa. Tato kniha je jednoduchá a inspirující bible zdravého života pro každého, kdo potřebuje zpomalit, naslouchat svému tělu a nalézt znovu svou
cestu. Nemusíte si vzít týden dovolené a vydat se meditovat do ústraní ani podstoupit očistu čerstvými šťávami.
Nemusíte utratit jmění za drahé procedury a terapie:
prostředky pro zdravější, šťastnější život jsou přímo zde.
Já jsem změnila celý svůj život z malé kuchyně v Londýně
a byla to ohromná zábava. Tato kniha je završením toho,
co jsem se naučila.
JAK ŽIJU A JÍM TEĎ
Bez ohledu na to, jaké módní trendy zdravého jídla právě
plní média a sociální sítě, nejlépe posoudíte vy sami, co
byste měli jíst. Naše těla mají vrozenou moudrost, a pokud
se jim naučíme správně naslouchat, začneme jíst to, co potřebujeme, a opustíme to, co nepotřebujeme. Když mi bylo
něco přes dvacet, byla jsem čtyři roky vegetariánka, a i když
jsem se cítila po morální stránce úžasně, po té fyzické to
bylo hrozné. Můj imunitní systém byl slabý, má strava chudá, sýr a sacharidy tvořily její hlavní složku. Teď vím mnohem víc o tom, jak žít zdravý život bez masa, ale metodou
pokus-omyl jsem objevila, že se cítím nejlépe, když do své
stravy zahrnu maso, ryby a vejce. Obzvláště proto, že jako
ženě se silným měsíčním cyklem mi tělo dává velice zřetelné
signály, když chce červené maso – a žádná populární dieta
nebo pobláznění zdravým jídlem nemůže konkurovat živé
představě steaku.
Moje ﬁlozoﬁe stravování vyplývá z hlavních naturopatických principů a týká se to i toho, co si dávám na
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pokožku: nic průmyslově zpracovaného, pouze bez lepku,
převážně rostlinného původu se spoustou zdravých tuků,
v bio kvalitě a fair trade3, kdykoli je to možné. Vyhýbám se
lepku a mléčným výrobkům, protože můj manžel je nesnese, a když si je dá, jeho trávicí a imunitní systém se rozbouří. Je jedním z rostoucího množství lidí se vznětlivou reakcí těla na tyto složky potravy, která mnohým z nás klade
překážku na cestě k dobrému zdraví. Navíc způsoby, jakým
se v dnešních dnech mléčná produkce získává, od chabé
péče o zvířata počínaje po antibiotika, geneticky modiﬁkovaná krmiva a používání hormonů, se téměř nedají porovnat se syrovým, přírodním a nepasterovaným mlékem,
které si užívaly předešlé generace. Z tohoto důvodu upřednostňuji úplné vynechání mléčné složky z potravy. Maso
jím třikrát až čtyřikrát do měsíce a rybu jednou či ještě
méně za týden. Při výběru ryb se řídím zkratkou SMASH4.
Jedná se o odpovědně získané divoké ryby z chladné vody
a bohaté na omega-3 mastné kyseliny: losos, makrela, ančovičky, sardinky a sledě. Recepty v této knize se hodí pro
raw, vegetariánský i veganský životní styl a jsou podle toho
rozlišeny.
Jídlo z rostlin, listová zelenina a zelenina s vysokým
obsahem vlákniny jsou nezbytné pro optimální zdraví
a prevenci nemocí a často v moderní západní stravě velmi
chybí. Převaha zpracovaného masa, mléčných produktů,
cukrů, konzervantů a přísad vede k různým druhům nerovnováhy a nemocem. Nejvíce se zvyšuje počet onemocnění střev, kde prodloužený čas průchodu a nedostatek
vlákniny, která by náležitě posunovala obsah, přispívají
k nárůstu výskytu rakoviny a diagnóz syndromu dráždivého tračníku. S tímto na mysli povzbuzuji každého, aby
jedl co nejvíce rostlinné stravy každý den, ideálně by na
talíři měly být ze dvou třetin ovoce nebo zelenina. Jakmile takto začneme zvyšovat množství vlákniny, obvykle
3 Fair trade – spravedlivý obchod či férový obchod, jde o organizované sociální hnutí
a tržní přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa a propagaci
udržitelnosti.
4 SMASH – první písmena názvů ryb v angl. jazyce.
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zaznamenáme dramatické změny ve vyprazdňování střev,
v naší pleti, energii a vitalitě.
Ve světě hojně překypujícím upravenými polotovary se
v co největší míře snažím připravovat si jídla od začátku
sama, protože to je jediný způsob, jak mít úplnou kontrolu nad tím, co svému tělu dávám. (To se týká také péče
o pokožku – v mém pohledu není rozdíl v tom, jakých
živin, přísad a škodlivých chemikálií je třeba se vyvarovat,
ať už přemýšlíme nad jídlem, které jíme, nebo o produktech, které používáme na svou pokožku – viz níže na toto
téma.) Nicméně vím, jak jsme zaneprázdnění. Naštěstí
jsou dnes k dostání úžasné produkty, které pohodlným
a dostupným způsobem přinášejí to nejlepší z vyživujících
přírodních potravin. Pomáhají nám přejít ke zdravějšímu
způsobu stravování rychle a snadno. Rostlinná mléka,
ořechová másla a pasta z vanilkového lusku jsou tři příklady zdravých produktů, u kterých chci mít jistotu, že jich
mám vždy dost do zásoby. Určitě si, pokud to jde, vybírejte mléka neslazená a taková, která nemají žádné skryté či
nepotřebné ingredience (více o tom viz část Spíž, strana
20–31). Mojí zkušeností je, že měnit jakékoli zvyky v jídle
či životním stylu je lepší postupně, tak jak to pro vás bude
z dlouhodobého hlediska nejschůdnější – možná vyměnit
obvyklé arašídové máslo za mandlové nebo experimentovat s novou surovinou, jako je třeba kokosový olej. Takové
změny se spíše udrží a jejich prospěch přetrvá.
Ve všem platí, že klíčem ke zdraví a štěstí je rovnováha.
Cítit se omezovaný a deprivovaný nikomu dobře neudělá a já nevidím nic špatného na tom užít si s mírou víno,
kávu a ostatní radosti, když zároveň s tím vědomě podpoříte své tělo.
PŘIROZENÁ KRÁSA: ZÍSKEJTE ZPĚT SVOU SÍLU
Osvojit si přírodní přístup k péči o pokožku, tedy zamyslet
se nad tím, co použijeme na největší orgán našeho těla, je
pro mě přirozeným rozšířením volby zdravěji jíst. Žijeme
v bouřlivém věku, kde se úroveň stresu a počet nemocí
ÚVOD
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neustále zvyšuje, navíc se konstantně nalézáme pod vlivem nadnárodních korporací, před kterým nelze utéct.
Vědomý návrat k přirozenému způsobu života v souladu
s planetou je tou nejvíce posilující věcí, kterou můžeme
udělat. A nikde jinde to není tak naléhavé jako v oblasti
péče o pokožku.
Parabeny, laurethsulfát sodný a stále rostoucí množství chemicky vyrobených konzervantů, zahušťovadel,
barviv, vůní a náplní jsou v mnoha kosmetických výrobcích, které kupujeme – od deodorantů přes zubní pasty
až po tělové peelingy a krémy. Až do nedávna jsme se
domnívali, že pro nás musí být dobré. Zatímco výzkum
potenciálních nebezpečí uvedených látek je na vzestupu – a zákony to reﬂektují a jsou v těchto oblastech
přísnější, podobně je třeba, abychom si i my jako zákazníci udrželi oči otevřené a vědomě podporovali zdravou
zvědavost ohledně toho, co přesně si dáváme na kůži. Je
to stejně tak důležité jako to, co jíme, ne-li více. A to z jediného důvodu, totiž že v průběhu dne, týdne i roku se
naše strava a stravovací návyky mění, ale co se týče péče
o tělo, máme sklony se věrně držet jedné určité, chemikáliemi napěchované zubní pasty, holicího krému a deodorantu, které používáme jednou nebo dvakrát denně po
roky a roky.
Vytvořila jsem si vlastní malou sadu každodenních
nezbytností pro péči o krásu. Nejen, že jsem se posílila
schopností naučit se nové dovednosti a recepty, ale také
si mnohem více cením svého těla (toho těžce pracujícího
zařízení) a bohatství léčivých ingrediencí, které jej mohou
vyživovat. Některé věci, jako třeba šampón a kondicionér, nechávám na vědcích, aby přišli na to pravé, když již
vzniká tolik vzrušujících a vizionářských řad s produkty
přírodní krásy. Protože to, co si nemůžeme vytvořit sami,
můžeme získat vědomě a odpovědně díky vzrůstajícímu
počtu těchto značek. Ale to, co si sami vyrobit můžeme, se
stává součástí naší cesty k celkovému zdraví. A stejně jako
s jídlem můžeme nalézt i zde metodou pokus-omyl svou
ÚVOD
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cestu – což je jedna z nejvíce vzrušujících věcí, které můžeme uskutečnit.
ŽÍT VŠÍMAVĚJI
Žít všímavěji, s větším uvědomováním si všeho, co říkáme a děláme, je podle mě naprosto základním kamenem
k dosažení optimální vitality. Meditace, sebezkoumání,
učení dívat se do nitra a zůstat s tím, co tam najdeme,
aniž bychom to přebíjeli zaměstnaností nebo bezduchou
konzumací, to jsou základy pro vyrovnaný život, kde mysl
a tělo jsou spolu v harmonii. Náš emocionální stav má
hluboký a přímý dopad na naši fyzickou stránku. Když
jsme ve stresu, máme z něčeho obavy nebo jsme rozrušení činností naší mysli, není ovlivněna pouze nálada. Naše
trávení, hormony, krevní cukr, střeva, kůže a tolik dalšího
může být uvedeno ve zmatek také. Pro mě je toto základní spojení mezi tělem a myslí jádrem vitality (doslova naší
životní síly).
Během své cesty naturalistky jsem se vydala za učiteli
a na semináře do blízka i daleka, abych zkoumala mnohé
nádherné způsoby, kterými se můžeme ponořit dovnitř
a lépe se poznat. Není vždy snadné postavit se tváří v tvář
našemu opravdovému já a všem negativním emocím, které
tak často skrýváme, ale odměnou je klíč k harmonii a celkovému zdraví.
Sama vím ze života v Londýně a z každodenního shonu, že není vždy snadné najít si každý den čas k meditaci
o samotě. Ale jen zavřít oči, propojit se s dechem a nechat
odejít lomození mysli na pět minut denně může dramaticky přeměnit způsob, s jakým přistupujeme k našemu
dennímu životu a jaký vztah zaujímáme k sobě i ostatním.
V meditaci také poznáváme sami sebe na hluboké úrovni.
V setkání s naším já jsme schopni přezkoumat a pročistit zamrzlé emoce a energie, jež nedokáže z těla vyloučit
žádný kadeřávek, zelený džus nebo cvičení. Nalézáme
tam zlost, radost, vášeň, žárlivost, smutek… celou paletu
lidských emocí, které mohou být v našem každodenním
15
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životě velmi snadno potlačeny a pak zabydlují naši vnitřní
krajinu. Pokud jim nedáme prostor, mohou snadno začít
blokovat naší energii, naše čakry, volné plynutí naší životní síly. Uvězněné emoce se projevují jako fyzická nerovnováha a vitalita dostává zabrat.
Ve třetí části této knihy naleznete jednoduché každodenní nástroje a tipy, vycházející z technik mnoha různých tradic, ze kterých jsem se učila, ať už jsou to jógové,
naturopatické, šamanské nebo takové, které všeobecně
spadají pod „duchovní“ deštník. Udržovaly mne uzemněnou a spojenou se svojí pravdou i v jednotvárnosti
moderního života. Nemusíte se vzdát všech svých statků
a rozeběhnout se do lesa (i když by to pravděpodobně byl
velice osvobozující krok!). I jen malý přechod k větší spotřebě zeleniny nebo výrobě vlastního peelingu na obličej
otevírá dveře k větším změnám a malá denní nebo týdenní
meditace může mít hluboký efekt na všechno, co děláte.
Jenom je třeba se do toho pustit a dívat se. Možná budete
překvapení, co dobrého tam naleznete.
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