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Upozornění: 
 
Úvodem chci zdůraznit pár důležitých věcí a prosím, abyste si je 
pečlivě přečetla: 
 
Tato kniha není lékařské doporučení, není návod ani recept, co a jak 
byste měla dělat a proč to dělat, abyste se konečně zbavila celulitidy. 
 
Naopak ale je (nebo může být) radou, inspirací a motivací, 
vysvětlením, jak si počínat, abyste, když se rozhodnete začít, došla ke 
svému cíli. 
 
Poskytuje ucelený náhled souvislostí a zkušeností a zdůrazňuje 
zdánlivě nedůležité detaily, které by mohly efekt hladovky zpomalit či 
narušit. 
 
Své poznatky sděluji na základě osobních zkušeností :o) 
 

 Výslovně se zříkám jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv následky 
čehokoliv, co by z této knihy mohlo být pochopeno a (nebo) 
použito nesprávně. 

 V případě, že vás v průběhu hladovky potkají jakékoliv nezvyklé 
či déletrvající zdravotní potíže, neprodleně vyhledejte lékaře!!! 

 Zároveň prohlašuji, že jakýkoliv efekt hladovky, zde zmíněný, 
nemohu v žádném případě garantovat.  

 Každé tělo je originál a každý člověk reaguje jinak! 
 A každopádně: před začátkem se poraďte se svým lékařem!!! 

 
PS:  
V knize oslovuji ženy, proto příčestí minulá (my jsme šly, my jsme pily 
atd.,) budou mít - y -. 
Vykám.  
Mluvím tak, jak mi pusa narostla, ovšem slušně. Jestli některé z dam 
bude připadat popis reality příliš osobní, tak se asi nedá nic dělat.  
I přesto se předem omlouvám. 
Budu líčit pravdu a osobní zkušenosti. 

 Přeji Vám krásné dny :o)) 
              Karla Krausová 
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Poděkování 
 
Tuto knihu věnuji všem, kteří mi v mém nelehkém životě drží pěsti, 
zejména svým synům Vojtovi a Jardovi, jejich bezva partnerkám Janě a 
Lence, a v neposlední řadě mému úhlavnímu kamarádovi Honzovi. 
 
Děkuji vám :o) 
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Jak se PŮSTEM zbavit CELULITIDY (akné a mnohých dalších 
problémů) 
 
Kniha podává ucelený přehled souvislostí a zkušeností a 
zdůrazňuje zdánlivě nedůležité detaily, které by mohly efekt hladovky 
zpomalit či narušit. 
 
Předmluva 
 

 Víš, proč celulitidu nemaj´ chlapi? 
 Protože je fakt hnusná!!! :o( 

 
Tenhle vtípek jsem slyšela napříč generací několikrát… 
Nejdřív jsem si vždycky říkala…Bóóóóže, no jo, to může říct jen chlap… 
Jak léta (a kila) přibývala, jsem si uvědomovala, že je na tom dost 
pravdy. 
Na druhou stranu zase musím říci, že jsem s tím nikdy neměla spojený 
kdovíjaký mindrák, a stejně nosím hlavně kalhoty, tak co! 
Jsem zdravotní sestra a výživový poradce. 
Věděla jsem, jak zhubnout, a povedlo se mi to. 
 

 I přes 12 narkóz a 9 operací se považuji za zdravou, protože to, co mi 
mohlo marodit nebo marodilo, mi už dávno někdy někdo uřízl:o) 
Párové orgány, prsa a končetiny mám stále po dvou, hlavu na krku, 
šedou mozkovou Jiní v mém věku toho mají mnohdy sotva polovinu! 
;o) 
kůru kudrnatou, umím se stále podepsat a pamatuji si jméno, tak jsem 
ráda a vděčná i za to, co mám. Zda je tohle málo či hodně…?  
Neřeším. Jiní nemají ani to… 

 
 I přes všechno výše řečené jsem ale věděla, že ještě mám někde 

rezervu. 
  Jen jsem nevěděla, kde ji najít, a upřímně řečeno jsem ji ani nějak 
křečovitě   nehledala. 

 
 Až jednou – týýýýýýýýbrďo!!!! 

 
 Hladovka!   

Musím ovšem přiznat, že hlavní důvod pro vstup do delšího půstu byl 
úplně jiný, než celulitida (která mimochodem nebyla nijak tragická…) 
Měla jsem úraz kolene a po absolvování pár tradičních metod „moderní 
medicíny“ 



Jak se PŮSTEM zbavit CELULITIDY                                                 Karla Krausová 

 

5 
© 2016, www.karlakrausova.cz 
 
 

v trvání cca půl roku pan doktor zalaškoval s myšlenkou na „artroskopii“, 
a to se mi moc nechtělo. 
Do toho mě začaly bolet velké klouby, kolena a kyčle, a nezjistila jsem, 
proč! :o( 
Když jsem se měla zvednout z postele, vstávala jsem „jako závory“,  
než jsem se rozhýbala, bolelo mě všechno znova, mrzutá a rozlámaná 
půl dne. 
Ládovat se analgetiky není to „pravý čokoládový“…:o( 
Hledala jsem cesty… 
A půst se mi zdála cesta „bezbolestná“ ;o) 
Efekt pro klouby přinesl :o) 
 

 Všechno ostatní byla už překvapivá „třešnička na dortu“ :o))) 
                                                                 
Termíny a vysvětlivky 
 

 Kolik vás to už stálo, abyste se celulitidy zbavila? 
 Kosmetické přípravky, masáže, cvičení, nervy?  
 Většinou začínáme od konce – totiž léčíme následky a příznaky, aniž 
se zamýšlíme nad příčinami! Ale jasně, i celulitida je obrovský 
,,byznys“, jako ostatně farmakologický průmysl obecně :o( 

 Někde jsem četla statistiku, že zbavení se pomerančové kůže stojí 
cca 5 až 20 000,- Kč a kdykoliv se může objevit znova. 

 Nač vyhazovat peníze oknem? 
 Jde to levněji :o) 

 
Je třeba rozlišovat mezi půstem a hladovkou, respektive řízeným 
hladověním. 
Já sice pro zkrácení a první pochopení používám stále výraz „půst“(P), 
ale řízené 
hladovění je správnější, i když obě slova se zaměňují často, a dala by se 
považovat za synonyma.  
 
 

 Půst je poměrně podrobně popsán na 
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst 

 
 Řízené hladovění je v podstatě „lékařský půst“ 
Je to širší pojem, který zahrnuje všechny lékařské metodiky, které 
využívají časově omezeného příjmu potravy (např. např. ruská 
metodika léčebného hladovění - používá se pouze voda, německá 
metodika léčebného půstu - pije se jen omezené  
množství zásaditých tekutin -do 250kcal/ denně). Součástí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
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všech lékařských metodik jsou vždy podpůrné detoxikační praktiky - 
např. kolonhydroterapie (KHT) klystýry, podpora činnosti jater, 
masáže, sauny a také pohybové aktivity.  
Řízené hladovění by mělo být řízeno odborníky. Ve státech původu se 
řízené hladovění používá i jako oficiální léčebná a regenerační 
metoda. 
A tohoto řízeného hladovění je několik druhů, počínaje jednodenním, 
kaskádovým, suchým hladověním atd. (Detaily a rozdíly a náročnost 
jednotlivých druhů se dozvíte v knize Hladovění pro zdraví, kterou 
vám posílám zdarma) 
 
Neznamená to ale, že musíte (ale můžete) jít do špitálu nebo do 
příslušného sanatoria, když chcete hladovět pod dohledem doktora, 
ale měla byste vědět,  
do čeho jdete :o) 

 
 Klystýr (klyzma) - výplach střev pomocí nálevu (je to výkon, nikoliv 

zařízení) 

 Irigátor – nádoba s hadicí a rektální rourkou na provádění klystýru 

(oba termíny se často nesprávně zaměňují) 

 Rektální rourka je gumová hadička, která se zavádí do konečníku (při 

klystýru) 

 Kolonhydroterapie – intenzivní proplachování tlustého střeva čistou 
vodou, (nebo mírně slaným roztokem – 0,9g soli na 1l vody) za 
účelem odstranění zbytků potravy. Princip je vlastně stejný jako u 
klystýru, ale během jedné kůry při KHT projde  střevem postupně 
mnohem více vody, která ho propláchne celé 
 

 Výkon by neměl být bolestivý. (Ale nevím, to jsem nikdy 
neabsolvovala) 
 

 Termofor – gumová „láhev“ na horkou vodu (do postele, když vám 
bude zima) :o) Ale dobře může posloužit i plastová láhev s horkou 
vodou, zabalená do ručníku. 
 

 Urina – moč 
 

 Odšťavovač – přístroj na vylisování čisté šťávy, ovocné nebo 
zeleninové 
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 Šungit – černý kámen, který má velmi výrazné sorpční, katalytické a 
baktericidní schopnosti a léčebné účinky  

 (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ungit) 
 

Další termíny: 
 

 Acidóza – překyselení (organismu) 
 Acidotická krize – k tomu dochází při delším hladovění z důsledku 
toho, že organismus odbourává škodlivé látky a je překyselen.   

 Příznaky: bolest hlavy, nevolnost, nespavost, malátnost, 
zima, bušení srdce, mžitky před očima apod. 
 

Nemoci z překyselení organismu: 
 
Je jich dlouhá řádka napříč abecedou, včetně tzv. civilizačních nemocí 
jako je artróza, astma, akné (!!!), cukrovka,  již zmíněná celulitida, a také 
obezita. 
 
Protože obezita není „jen tloušťka“, obezita je nemoc a je nebezpečná. 
 
Nemoci z nadváhy: 
Metabolický syndrom 
(nebo – li Raevenův s., s. inzulinové rezistence, smrtící kvartet :o(  )   je 
časovaná bomba. A tiká, aniž ji slyšíme. 
Patří sem tato onemocnění (nebo jen některá z nich): 
 

 
 

 Vysoký krevní tlak 
 Zvýšení hladiny cukru v krvi na „lačno“ 
 Vysoký cholesterol 
 Nadváha až obezita 
 Bolesti hlavy 

    
 Dušnost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ungit
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 Posléze se vyvíjí ateroskleróza, s tím úzce souvisí kardiovaskulární 
choroby, poruchy erekce, deformace kloubů, poruchy pohybového 
aparátu a ix dalších onemocnění a s tím souvisejících komplikací. 

 Pokud jste ještě navíc kuřák, tak to už je téměř tragédie. 
 
Máte – li tři, nebo více z níže uvedených příznaků, měl/a byste se rychle 
a zodpovědně zamyslet, 
jak to řešit: 

 Vysoký krevní tlak (více než 130/85) 
 Cholesterol HDL nižší než 1,3 mmol/l u ženy a nižší než 1,- mmol/l u 
muže 

 Trygliceridy vyšší než 1,7 mmol/l 
 Obvod pasu v místě pupíku více než 88 cm u ženy a více než 102 cm 
u muže  

 ( * Hláška, že pivo dělá hezká těla! vážně neobstojí…) 
 Glykémie (hladina cukru v krvi) na lačno více než 5,6 mmol/l 

 
Dočetla jste a přesto, že máte 150 kg, kouříte   jako vandrák za bukem, 
denně si dáte jen tak mimochodem třeba  pár panáků, a několik desítek 
cigaret, a přesto nemáte žádné zdravotní problémy a stále doufáte, že 
Vás ani nepotkají, možná máte jen obrovskou kliku a jste  jedna z mnoha 
 tisíců.    
A věřte, že tento paradox, kterému se říká Churchillův syndrom, je 
výjimka, nikoliv pravidlo!!! 
(W. Churchill, přesto, že byl značně obézní, jedl nezdravě, hodně pil 
tvrdý alkohol, hodně kouřil, nesportoval a pohyboval se minimálně, 
neměl výrazné zdravotní obtíže a dožil se vysokého věku 91 let a zemřel 
na mozkovou mrtvici. Co bylo její příčinou se ve světle dnešních 
informací ve smyslu výše řečeného můžete jen domnívat)) 
 
Nejen celulitida, ale i některé z uvedených potíží, mohou být motivací 
k restartu organismu, kterým půst bezesporu je :o)) 
Ale jak jsem zmínila hned v úvodu: Nejde to bez přípravy. 
A existují i omezení, kdy se půst nesmí absolvovat. 
Jsou jimi zejména: 

 cukrovka 
 kachexie 
 mozkomíšní nedostatečnost, 
 jaterní, ledvinová a cévní nedostatečnost 
 těhotenství a kojení 

                                                                                                                          
 demence  
 Alzheimerova choroba 
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 věk nad 65 let, někde se uvádí až nad 75 let  
 věk pod 15let, někde se uvádí děti obecně 
 …a některé další 
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Příprava (motivace a jednotlivé kroky) 
 
Můžete se vozit po „gůglu“ internetem napříč směry i časy, hledat 
informace, 
srovnávat, získávat rady, rozumy a zkušenosti jiných, sbírat recepty, a 
kdesi cosi zleva i zprava a nahoru a dolů. To je všechno v pořádku a 
mělo by to tak být,  
dělala jsem to taky, ale: 

 Dokud to nezkusíte, nevíte zhola nic!!! 
 
Ale abyste to mohla zkusit, abyste mohla vůbec začít, musíte být 
připravená! 
Rozhodně, a to zdůrazňuji velmi naléhavě, nejde hladovět tak, že se 
rozhodnete jeden večer u „Ordinace“: 
„Tak a mám nápad!!! Od zejtra nejím, a vydržím to dvacet dní!“ 
 
Garantuji vám, že to nevydržíte ani dny dva, natož dvacet!!! 
 
A tohle skutečně nejde stylem: Hup na krávu a bude tele!!! :o( 
 
Na půst je nutné se připravit a je nutné se na něj připravit dobře. 
 
A je třeba najít motivaci, která vás bude držet při síle.  
Protože sílu potřebovat budete, a budete jí potřebovat opravdu hodně,  
půst není procházka třešňovým sadem. 
Jestli jste již trénovaná a umíte v tom „chodit“, asi byste teď nečetla tuto 
knihu. 
Jestli nikoliv, tak čtěte dál :o) 
 
Motivace: 

 Snížení hmotnosti bývá nejčastější 
 Zlepšení zdravotního stavu (důvodů mohou být stovky. Od již 
zmíněné celulitidy a vysokého tlaku, až po rakovinu). 

 Detoxikace 
 Jen tak. Prostě to „chci jen zkusit“… 
 Sázka. I to jsem zažila: Kdo z koho…kdo déle. S tímto přístupem ani 
omylem nelze souhlasit a už vůbec ho nelze napodobovat! Důrazně 
varuji!!! 

 …a jiné důvody motivace. Co člověk, to originál. 
 
První  krok: 

 Poraďte se se svým doktorem, i když jste zdravá, nebo jste o tom až 
doteď přesvědčená :o) 
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 Nechte si udělat krevní odběry a chemické vyšetření moče. 
 Nechte si změřit krevní tlak. 
 Když bude všechno v pořádku a doktor nemá námitky (ale většinou je 
má… pokud se bavíme o tzv. klasické medicíně), tak po další přípravě 
můžete začít. 

 
Druhý krok: 

 Napište si, čeho chcete dosáhnout, a jak dlouho chcete půst držet. 
 Je vhodné, když máte parťáka, nebo – li „sparing partnera“ ;o) 

                                                          
                                                             

 Je trošku obtížné držet půst, když máte vedle sebe rodinu, matku 
atd…, a ti vám jeden přes druhého budou denně házet klacky pod 
nohy a vysvětlovat, jakou děláte „volovinu a že ve svým věku už bys 
teda mohla mít dost rozumu!!!“:o(, 
a chlap vás bude peskovat, „proč nemám dneska ty knedlíky?  

           Říkal jsem ti několikrát, že rejže je pro slony, to žrát nebudu!!“ 
          (No…raději trošku nadnesené, ale možná to leckterá z vás 
zná!:o(( 
            Já už to mám naštěstí za sebou!) 
 
A vy??   
Máte žaludek zamotaný do osmičky, mžitky před očima, a co??? 
Nemáte sílu jim několikrát denně vysvětlovat, že je to vaše volba a váš 
život. 
Ano, mají vás rádi a mají o vás asi strach. Moje děti (dospělé) taky měly, 
ale slíbila jsem jim, že se na půst vykašlu v okamžiku, když poznám, že 
už to prostě dál nejde. 
A to jsem taky udělala. Ale musíte své tělo poslechnout!!!!  
Jestli ale nemáte chápající rodinu, tak…. 
Vzdáte to při prvním rodinném konfliktu! 
 
Každopádně doporučuji začít postupně: 

 První týden až tři jeden den půstu. 
 Mně se osvědčil čtvrtek.  
 Jím ve středu dopoledne a pak až čtvrtek odpoledne nebo večer, 
nebo až 
v pátek ráno, jen třeba ovoce nebo jogurt. Mezitím jen voda. 

 Další tři týdny dva dny půstu, pak tři. 
 Proč takhle? Abyste se naučila poznat své tělo, abyste mu uměla 
naslouchat. 

 Když to zvládnete, můžete skočit do půstu delšího. 
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 Nebo do něj skočte rovnou, je to jen na vašem uvážení, rozhodnutí, 
motivaci, zkušenosti, věku, zdravotním stavu a rozumu :o))) 

 Hlavně v případě delšího půstu je psychická příprava dost důležitá.  
 Najděte si 
psychologické pomůcky a nejdříve se je naučte: 

 Relaxační hudba 

 Ho´onopono – stará havajská technika - cesta 
k vlastnímu já,k sebepřijetí, opakováním mantry:  

  
 Miluji tě 

 Děkuji ti 

 Omlouvám se 

 Odpusť mi 

 EFT (Terapie emoční svobody. Knihu eventuálně 
mohu poslat) 

 
 
Třetí krok: 
Dojděte si nakoupit. Ať jste připravená.  
Ač to zní zvláštně, když přece nebudete jíst a stačí „voda z kohoutku“, 
vysvětlím dále proč takto: 
Pokud máte někoho, kdo vám nakoupí, nebo máte obchod blízko, nic se 
neděje. 
Nakoupíte v průběhu půstu. Půst není nemoc, naopak, ale může se stát, 
že vám opravdu nebude dobře, a budete ráda, že jste ráda :o). 
 
Nákup: 

 Odšťavovač (pokud jej už nemáte)                                                                
 Váha ( - dtto -) 
 Irigátor (-dtto-) (zdravotnické potřeby) 
 Lakmusové papírky (v lékárně) 
 Malý kyblíček 
 Nádoby na výrobu „živé vody“, které mohou být v mrazáku. 
 Šungit,  
 Mrkev. Pytel mrkve! Po půstu budete dělat denně šťávu a nebudete 
pro každé kilo běhat zvlášť. (1kg cca 3 až 4 dcl šťávy) 

 Červená řepa (viz výše. S tou opatrně, čistí krev, ale je dost silná. 

https://www.youtube.com/watch?v=ac5SGwRPv0o
https://www.youtube.com/watch?v=ac5SGwRPv0o
http://www.sungit.cz/
http://www.sungit.cz/
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Já jsem ji nikdy nejedla, sterilovaná mi otáčí žaludek naruby. 
Syrová šťáva je něco úúúúplně jiného. V poměru cca 4 až 6 mrkví 
a jedna malá řepa. 

 Asi 1 kg brambor 
 Petržel 
 Bylinné čaje (kopřiva, přeslička) 
 Panenský olivový nebo kokosový nebo jiný olej. Ale tyhle dva jsou 
nejlepší. 

 Ovesné a žitné vločky, jáhly 
 Pytel soli (cca 10 – 20kg) 

 v Makru mají vše výše řečené na jednou 
místě 

 Teplé ponožky, teplý svetr, deku, eventuálně termofor či elektrickou 
dečku (i když půst budete držet v létě) 

 Plastové nebo skleněné lahve, prázdné 
 
 Čtvrtý krok: 

 Udělejte si na první den dostatek „živé vody“, tj. naprosto 
nejjednodušeji a téměř s nulovými náklady vodu, rozpuštěnou z ledu. 

 
            Návod: 
      1.  Nízká nádoba, malý kyblík nebo velká miska, natočíte do ní 
vodu a dáte zmrznout. 
Pohlídejte, aby nezmrzla všechna. Vyndáte v okamžiku, kdy bude 
zmrzlá po obvodu a prostředek zůstane tekutý. Led zkraje je čirý. 
Uprostřed mrznou až naposledy soli, těžké kovy a tzv. vodní kámen, 
všechno, co vašemu tělu může při půstu škodit. Škodí to totiž i 
normálně! 
 
Pokud zmrzne všechna, uprostřed bude led bílý a neprůhledný. 
Máte tři možnosti: buď pusťte doprostřed tenký proud horké vody a 
všechno bílé vypláchněte a nechte pro pití rozpustit ten zbytek, nebo 
vyhoďte (vylijte) všechno, nebo nechte všechno rozpustit, přeceďte 
sedimentovanou usazeninu a dejte zmrznout znovu. Led pak bude 
čirý celý. 
 
Tuhle vodu používám cca dva roky. Čaj má úplně jinou chuť, o kávě 
ani nemluvě.  
A na pití je tato voda úžasnáááá :o) i samotná, jen tak. 
Když se jí napijete ráno nalačno, zažene první hlad (nejen při půstu). 
 
A je léčivá :o) 
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Vařím v ní. Brambory, těstoviny, rýži, polévku a vývary, cokoliv. 
Můžete do ní naházet hrst okvětních lístků třeba růže, kápnout 
kapku limetky nebo citronu, nechat pár dní stát v chladu a máte 
pleťovou vodu :o) Ale o kosmetice (jsem taky kosmetička) trochu až 
na konci knihy :o)) 
     2. Jiná možnost, jak udělat živou vodu: džbán s vodou postavíte 
na chladné místo a aspoň na 24 hodin do něj dáte kameny šungitu 
(k dostání na webu nebo v astroprodejnách). Voda je téměř tak 
dobrá a kvalitní jako z ledu 

                                                                 
Jestli si ale chcete kupovat Evianku, taky můžete :o))  
 
Další vodu si budete dělat denně v průběhu půstu. 

 Váhu -  budete potřebovat denně (asi) pro kontrolu. Ale není 
nutná. 

 
        Pátý krok: 

Je důležité pohlídat si fáze Měsíce, ten má totiž na správný efekt 
půstu značný vliv. 
Mělo by se začít ve druhé čtvrti po úplňku, kdy měsíc ubývá. 
 
 
Poznámka: 
Ortodoxní „půstaři“, kteří mají hladovky jako životní koníček a sekají 
je jako Baťa cvičky co měsíc ixkrát do roka, se nejspíše pousmějí. 
Ale ti by asi tohle ani nečetli, protože to už „mají vymakané“. Tohle 
povídání je pro ty, které i přes dostupnost informací na netu mohou 
stále tápat. 
 

Začínáme (průběh, možné reakce, zásady průběhu, efekt půstu)  
 

 Ještě než skutečně začnete, je nutné organismus odkyselit. 
A když říkám nutné, myslím tím nezbytné!!! 
A to se nepovede za hodinu nebo dva dny. 

 Opatřete si knihu Pryč s kyselostí“   od Kurta Tepperweina. 

   
Případně si všechno o odkyselení můžete ,,vygůůůglovat :o) 
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 Četla jsem ji až po půstu, čili jsem udělala tu chybu, že jsem se před 
ním neodkyselila, a bylo mi dost špatně :o(  

 Ale: neznalost zákona neomlouvá, a za chyby se platí!!! :o( 
 Neudělejte stejnou chybu!!!  

 
 Jak se odkyselit je podrobně popsáno na stranách 29 až 39 
výše zmíněné knihy. 

 Prosím poslechněte tyto rady, ať vám při půstu taky není tolik 
špatně :o) 

 
 Před půstem si dojděte na kolonhydroterapii (KHT) Cena cca 
500,- až 700,-, jak kde.  

 Lze ji absolvovat pouze za předpokladu, že nemáte 
divertikulutidu či jiné chronické onemocnění střev. 

 V takovém případě si udělejte klystýr mírně slanou vlažnou 
vodou, a den před tím jezte jen lehká a mírně projímavá jídla 
(např. dušená jablka, švestkový kompot apod.,) 

 Je nutné se před půstem maximálně vyprázdnit.  
 Já jsem tohle poprvé dost podcenila, protože klystýry „nemám 
ráda“ (kdo by je rád měl, že? ;o(   ), a bylo to špatně! 

 Odkyselení, viz výše. 
 Naplánujte si začátek půstu tak, abyste třetí den měla sobotu. 
Nejlépe. 

 Mluvím z vlastní zkušenosti, každý to může mít jinak, ale když jsem 
se ptala jiných lidí, potvrdili mi totéž. 

 Třetí den organismus většinou poprvé zareaguje na to, že nic 
nedostává. 

A rozzlobí se! 
 
 

 Průběh a možné reakce organismu: 
 
Když začnete, jste plná elánu a optimismu, a to je dobře! :o)) 
Jak míjejí hodiny, dny, začnete být skeptická, pochybovačná, váš 
„zdravý rozum“ vám našeptává, abyste se na to vykašlala.  
Teď už je to nejen o motivaci, ale i o vůli :o) 
Jestli vám někdo bude tvrdit, že: „To je v poho, třetí den mít hlad 
přestaneš“, tak mu sice věřit můžete, ale není to pravda. Já (a nejen já) 
jsem měla hlad po celou dobu. 
Ale je fakt, že tak třetí čtvrtý den to bylo nejhorší. Pak si zvyknete i na 
hlad :o) 
Čas se neskutečně vleče. 
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Každá hodina vám připadá dlouhá věky. A v noci obzvlášť. 
Třetí den jsem měla dojem, že koukám na svět z akvária :o( 
 
 
 

 Možné reakce organismu: 
 Hlad – hlad – HLAD!!! 
 Žízeň -  žízeň – ŽÍZEŇ!!! 
 Zima 
 Bolest hlavy, mírná závrať, mžitky před očima 
 Bolest zad  
 Bolest kloubů 
 Bolest břicha 
 Nevolnost až ke zvracení 
 Nespavost nebo naopak přílišná spavost 
 Pocit „suchých očí“ 
 Mírná bolest ledvin nebo jater  
 Ztížené dýchání 
 Zahlenění  
 Povleklý jazyk (bíle, žlutozeleně) 
 Bělmo mírně zbarvené do žluta nebo do zelena (čistí se játra) 
 Noční kašel 
 Pachuť v ústech (v puse  jako v drogerii :o(    ) 
 ………... a jiné. 

   
Všechny výše zmíněné příznaky mohou (ale nemusí!) nastat 
průběžně, nebo při tzv. acidotické krizi, kterou ale naopak ani 
nemusíte postřehnout. 
A tyto příznaky mohou, ale nemusí, být vůbec. Třeba jen některé 
z nich a v tak malé míře, že si jich ani nevšimnete. Všechno souvisí 
se zdravotním stavem organismu, s věkem, nadváhou, apod. 

 
 Nelámejte nic přes koleno! 
 Když vám je zima, vezměte si teplé ponožky a vlezte si do postele. 

 Dejte si do nohou termofor s horkou vodou, pozor na opaření! 
Zahřeje vás hned, aniž by se  tím musel vyčerpávat organismus. 
Ten má spoustu jiné práce!!!  

 Když se vám chce spát, spěte. Pokud to jde… 
 Ale když vás bolí „plotýnky“, nemůžete si vzít Ibalgin, to byste to celé 
„zazdila“! 

 Jestli se vám špatně dýchá, spětev polosedě, hodně buďte na 
čerstvém vzduchu, dělejte krátké procházky. Okysličováním krve se 
usnadní odbourávání kyselin v těle. 
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 Pomalu a opatrně vstávejte z postele. Můžete mít nižší tlak, tak aby 
se vám nezamotala hlava a nezkolabovala jste. 

 Pokud to jde, ve všech směrech si „vyhovte“! 
 
 

 Hlavní zásady v průběhu půstu: 
 Každé ráno počůrejte lakmusový papírek a hlídejte si kyselost. 
Stupnice kyselosti je na krabičce, ve které jste papírky koupila. Čím je 
papírek více do žluta až oranžova, tím jste kyselejší, a můžete 
očekávat reakce organismu, čili acidotickou krizi. Normální pH v krvi 
je 7,35 až 7,45, v moči hodnota kolísá, ráno je nejobjektivnější. 

 
 Každé ráno, než si vyčistíte zuby, vezměte do úst jeden doušek 
panenského oleje a převalujte, kousejte, kloktejte, přežvykujte ho. 
Nepolykat!!! Dělejte to, jak dlouho vydržíte, pak vyplivnout do záchodu 
a ještě jednou. Olej úplně změní konzistenci, zhoustne, změní barvu. 
„Vytáhne „ z hlavy všechny toxiny, které tam jsou i mimo půst. 
Z mandlí, jazyka, z dutin, ze zubů. Tento jednoduchý fígl je od 
Eskymáků.  
Ti mají doktora stovky km daleko a tak si nemohou dovolit „marodit“ 
:o) 
 

 Denně si dělejte klystýr. To je nesmírně důležité, i když vás to nebaví, 
nemáte to ráda atd… Organismus rychle spotřebuje vypitou vodu pro 
své fungování. 

 Zbytky stolice se skoro vysuší, navíc se ze stolice, která 
v organismu přetrvává, mohou toxiny vstřebávat, a zbytečně se 
tělo znovu zatěžuje. 

  
 Denně byste měla vypít trochu (cca 1-2 dcl, možno naředit vodou) 
uriny (moč) tzv. první ranní. Pomáhá detoxikovat a zmírňuje 
acidotickou krizi. V moči jsou i důležité minerály, které tělo „dneska už 
nepotřebuje“, a vlastní moč je sterilní a léčí. Za války si vojáci zranění 
jako první pomoc počůrali. Uplatňuje se trochu princip homeopatie: 
Podobné se léčí podobným… Já jsem to ale nedala… :o( teda dala, 
ale jen asi třikrát. 

 
 Denně se aspoň 1x koupejte cca ½ hodiny ve slané vodě (na vanu asi 
2 až 3kg soli). Můžete k ní přidat urinu, kterou nasbíráte během 
předchozího dne. 

 Pak osprchovat, utřít, a do postele (nejlépe, ale není to nutné) 
 Pohyb dle stavu a chuti (procházky, práce na zahradě, jízda na kole, 
rotoped, atd.) 
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 Pravidelně pijte, dle žízně, i v noci. Do postele (k posteli) si dejte 
láhev s „cucátkem“, když vás v noci vzbudí třeskutá žízeň, jen 
sáhnete a napijete se, aniž musíte vstávat. 

 Pokud zvládáte, samozřejmě choďte do práce, jestli nedržíte půst na 
dovolené :o) 

 Poslouchejte své tělo a vyhovte mu. :o) 
 

Když budete dodržovat tato základní pravidla, měla byste zvládnout, 
co jste si předsevzala. 
 
Zhruba čtvrtý den (nebo později) začnete na sobě pozorovat změny:                                     

 
 Může docházet k: 
 Snížení váhy (k tomu dojde určitě), zpočátku cca 1 kg denně, pak asi 
20 až 30 dkg denně. Važte se ráno, ještě nenapitá, po sprše a 
vyprázdnění. 

           Pro přehled. 
 Zmenšení objemu tělesných partií na cm (boky, pas, stehna, prsa…) 
 Zmenšení prsou :o( 
 „Scvrkávají“ se povrchové křečové žíly 
 „Scvrkává“ se celulitida 
 Zmenšují se a blednou drobné kožní útvary (bradavičky, pihy) 
 Může se i vyléčit chronický exém, lupénka, akné atd. 
 Zmírnění či vyléčení PMS (premenstruační syndrom) 
 Trochu změkne tvrdá kůže na ploskách nohou 
 Dochází ve zvýšené míře k exfoliaci (olupování svrchních částí 
pokožky) 

 Zostří se vidění 
 Zbystří se vám i ostatní smysly 
 …a možné další změny, které mohou „doběhnout“ až po ukončení 
půstu (například nevypadávají vám tolik vlasy, rychleji rostou nehty 
apod.). 

 A v organismu dojde ke změnám, které „vidět nemůžete“, ale určitě si 
je naplno uvědomíte a pocítíte je, až půst ukončíte :o))) 

 
Péče o tělo během půstu a po něm 

 Protože se asi budete koupat častěji, než jindy, a budete hubnout, o 
pokožku pečujte. Já jsem používala zmíněný olivový nebo kokosový 
olej. 

 Použijte přírodní peeling, například: mleté ovesné vločky, kokosovou 
moučku, jemně mletá jádra slunečnicových semen apod. Dáte výše 
zmíněné do dlaní a vytřete postupně celé tělo, začínáte obličejem. 
Můžete použít i jemně mletou sůl, ale s tou opatrně. Je dobré to 
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absolvovat ve vaně. Nechte vždycky chvíli působit, pak opláchněte, 
dopusťte si vodu a odpočiňte si. Na obličej a v oblasti krku si můžete 
dát pleťovou masku, třeba: rozmačkaný banán a žloutek, nanést a 
nechat působit, až ucítíte lehké pnutí, pak omyjte. Možností masek 
z domácích surovin je nepřeberné množství, časem to „vychytáte“ :o) 

 Pravidelně pečujte i o nohy 
 Kupte si „jelení lůj“ na rty a zvlhčující kapky do očí. 

 
 Následná péče o pokožku těla v oblasti celulutidy (babské rady, 
levně a efektivně:o)   ) 
(Nejdříve trošku vysvětlení: kůže je orgán, pokožka je povrch kůže a 
pleť se nazývá pokožka v oblasti obličeje, krku a dekoltu :o) 
Kosmetické pravidlo říká, že obličej vám končí tam, kde začínají prsní 
bradavky. Často na to zapomínáme) 
 
Vrátím se k peelingu. Kokosová moučka překvapivě čistí. Kůže je 
největší orgán lidského těla a je velmi důležitá, aniž si to 
uvědomujeme.  
 
Jak se myjete? Divná otázka, že…?  

 Vlezete do sprchy nebo do vany, hrcnete na sebe sprchový gel, nebo 
pěnu do koupele do vany, umyjete, opláchnete, odpočinete si, pak se 
utřete a konec…. 
Když se zanáší vodním kamenem pračka, totéž se může stát i 
s pokožkou a kůží. Obyčejné koupelové prostředky to nespraví. 
Sněhově bílá kokosová moučka je půl zázraku, olej je zázrak celý :o)) 
Vydrhněte se s moučkou celá. Všude! Záda ať vám vydrhne partner či 
někdo z rodiny, můžete jim to pak oplatit :o)  
 
Překvapivě můžete zjistit, že když s tím skončíte, je moučka úplně 
šedivá! (Jasně, může to být prach a špína, když jste před tím 
pracovala na zahradě, ale když totéž uděláte po předchozím umytí, 
bude šedivá stejně. Většinou…)  
 
Když tuhle proceduru budete dělat cca 1 až 2x týdně, své pokožce 
hodně pomůžete. Pak se jen opláchněte, osušte a celé tělo namažte 
kokosovým olejem (buď normálním voňavým, nebo se prodává i 
neutralizovaný, bez vůně.) Budete celá krásně hebká a vláčná. 
  
A doušek kokosového oleje ráno nalačno zahání hlad (stejně jako 
voda z ledu) a dodá vám tolik potřebné esenciální mastné kyseliny.  
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Strach, že vám stoupne tzv. zlý cholesterol, vůbec není na místě! 
Kokosový olej je považován za superpotravinu, můžete na něm i vařit, 
smažit, péci… 
Můžete jej používat jako krém, masky, mazat jím kojence, opruzeniny, 
opařeniny, atd… 
Je multifunkční.  

 A maličké tajemství jen pro vás: V intimním životě? Je to bezvadný lubrikační prostředek ;o) 

 
 
Dále: 

 Postižené (vyléčené) oblasti masírujte buď mletou kávou nebo 
lógrem, smíchaným s olivovým olejem, až do mírného začervenání. 

 
 Nechte chvíli působit, poté opláchněte vlažnou vodou a nechte 
oschnout. Pokožka zůstane jemná, vláčná a mírně promaštěná. 
Nepoužívejte tzv. hydratační prostředky. Ani teď, ani jindy. Zkuste si 
(po půstu) olíznout jakýkoliv hydratační přípravek (šampon, mléko, 
krém, cokoliv). Co zjistíte? Všechny jsou malinko slané!!! Proč? 
Protože sůl váže vodu a přípravek ji vyváže tam, kde ji najde, tzn. 
vezme si ji z pleti!!! :o( Ano, chvíli máte pocit „vlhkosti“ pleti, ale pleť 
se tím de facto vysušuje!!! Mnohem více ji prospějete, když v lékárně 
koupíte třeba kakaové máslo, nebo kokosový olej (viz výše), který 
rozetřete v dlaních a vmasírujete jej do vlhké pleti. Dáte jej tolik, kolik 
pleť vcucne, nechte chvíli, sama si vezme, co potřebuje. Zbytek 
vysajte ubrouskem :o) 

 
 Po půstu byste měla mít kromě jiné péče i další pohyb. Tj. jestli vám 
celulitida opravdu zmizela, je třeba zpevnit svalstvo, stále masírovat 
původně postižená místa, dávat zábaly, občas zajít do sauny vypotit 
se, jezdit na kole, bruslích, rotopedu atd… 

 
 

 Následná péče o pleť a pokožku těla po „vyléčení“ exému:  
     Záleží na míře původního postižení. 

 Šetrný peeling je také na místě, ale opravdu opatrně.  
 Vhodné jsou mleté ovesné vločky, předem na chvíli namočené ve 
vodě.  
V těch se můžete i koupat.  
Ušijte si pytlík (třeba ze staršího bavlněného trička, nebo z utěrky 
apod), 
Nasypejte do něj vločky, pověste na kohoutek, až vám poteče voda 
do vany, 
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louhujte a koupejte se. Aspoň půl hodiny a voda teplá tak, abyste se 
nepotila,  
protože to pak tělo nepřijímá, ale vydává.  
Pak jen lehce osprchovat, nebo nechat oschnout a opět použít již 
zmíněný kokosový olej. Exémy jsou běh na dlouhou trať. Půst je 
jedním z nástrojů, který vám může pomoci. Boj s touto nemocí je 
třeba pojmout komplexně. 

 
 Následná péče o pleť po „vyléčení“ akné: 
 Můžete použít všechny předchozí rady. 
 Kromě toho se doporučuje ještě čaj z jalovce obecného, ten působí 
diureticky, dezinfekčně a detoxikačně. Je vhodné s odvarem pleť 
oplachovat a dávat obklady. 

 Krémy používat nevysušující, raději mastné, také s jalovcem. Akné je 
projev masivního překyselení organismu, nikoliv „jenom“ lokální 
problém „mastné pleti“. 

 
 
Ukončení půstu 
Bez ohledu na to, jak dlouho jste hladovku držela (tedy pokud je to více 
jak dva tři dny), je bezpodmínečně nutná postupná návratová fáze, která 
by měla trvat stejně dlouho, jako trval půst. 
 

Nemůžete se, a to zdůrazňuji s několika vykřičníky 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

nacpat ještě tentýž den svíčkovou se šesti nebo 
něčím podobným. 

V žádném případě!!!!  
Z této alimentační chyby může nastat poměrně těžký 

šok! 
 

 Návratová fáze: 
 Po celou dobu návratovky zákaz soli!!!! Mohlo by dojít k poškození 
ledvin!!! 

 Všechny tekutiny pijte mírně teplé (vlažné), ať se organismus nemusí 
vyčerpávat „ohříváním“, zbytečně mu tím odebíráte energii. 

 Zeleninová šťáva, nejlépe mrkev, asi 2 dcl cca po třech hodinách, pít 
po malých doušcích a šťávu „kousat“. Jestli vás bolí ledviny, přidejte 
k ní 1:1 šťávu z petržele. 

 Nadále pijte vodu z ledu a teď už i čaje, bylinkové čaje (kopřiva, 
heřmánek, nebo přeslička, když vás budou bolet ledviny) atd…) 
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 Počítejte s tím, že prvních pár dní po ukončení můžete  mít průjem, 
třeba několik stolic za den.. V tom případě můžete cca třetí den 
doplnit probiotika (koupíte v lékárně), mně osobně hodně pomáhá 
Actimel, ale ten až tak čtvrtý pátý den. 

 Další den ovesná nebo žitná kaše, jáhlová kaše, malé porce, můžete 
přidat malou lžičku medu, rozmačkaný banán. Zeleninové vývary. 
Mezitím stále mrkvovou šťávu, jestli vás bolely ledviny, můžete k ní 
přidat petržel. 

 Vařená mrkev, brokolice apod. První dva dny to pro jistotu můžete 
mixovat, střevní trakt nebude tak zatížen. Můžete mrkev rozmačkat 
spolu s banánem, překvapivě dobře to chutná. 

 Šťouchané brambory s trošičkou majoránky, stále vše bez soli  
 Vodu z vařených brambor slijte a pijte ji asi 2dcl ráno na lačno, dobře 
odkyseluje. 

 Postupně můžete kombinovat další zeleninu, do kaší přidat banány, 
máčené rozinky apod., každý den pomalu přidávat, mastné a mléčné 
výrobky až poslední. 

 Nebojte se, tělo si samo řekne! Když zkusíte něco, co jste měla ráda, 
a prostě vám to nebude chutnat, tak…ještě není ten správný čas. 

 Sůl, káva, chleba „se sádlem a se škvarkama“ ;o(, alkohol :o((( to až 
úúúúúúúúúúúúúúplně poslední. 

 Nehledě na to, že chutě budete mít posunuté zcela jiným směrem!  
 Budete mít chuť na to, co jste nikdy nejedla. Je to skoro jako 
v těhotenství ;o)).Někdy….. 

 A taky nehledě na to, že když už jste až tady, na druhém břehu, po 
mnoha dnech hladovění a s viditelnými výsledky, dobře si rozmyslíte, 
abyste to nějakou chvilkovou „rozkoší z jídla“ poslala k čertu ;o) 

 O kaších a zelenině se dá žít bez problému delší dobu! Velmi chutné 
a zajímavé recepty (nejen po půstu) jsou třeba tady: 
                                                                         
http://vitakucharka.blog.cz/rubrika/kase 
 
 

Babo raď 
 Podpůrné finty na čištění ovzduší. Možná na první pohled zbytečné, 
ale funkční. S minimálními náklady a námahou :o) 

 V místnosti, kde jste během dne nejvíce či nejdéle, zapalte svíčky.  
 Do každého rohu v této místnosti dejte kyblíček nebo misku 
s převařenou vodou a misku se solí.  

 Vodu a sůl si dejte zvlášť co nejblíže k posteli nebo pod postel.  
 Přes noc, kdy jste v klidu, může organismus pracovat na plné obrátky 
a voda a sůl pochytají všechny vydechované zplodiny. Vyměňujte 
v období půstu všechno denně, pak stačí cca 2x týdně. Tohle jsem 

http://vitakucharka.blog.cz/rubrika/kase


Jak se PŮSTEM zbavit CELULITIDY                                                 Karla Krausová 

 

23 
© 2016, www.karlakrausova.cz 
 
 

udělala prvně asi před dvěma roky. Bylo mi pořád „divně“ a už jsem 
nevěděla „coby“ :o(( Asi po týdnu jsem kyblíček s vodou, který byl pod 
postelí, chtěla vyměnit, a doslova jsem se lekla. Voda v něm byla 
skoro žlutohnědá a úplně mazlavá. Sůl vedle zase šedivá. 
Výměnu jsem tedy prováděla častěji a výrazně se mi ulevilo :o) 

 Něco mezi nebem a zemí? (ale já jsem taková 
čarodějnice, na tyhle věci dost věřím ;o) 

 Každé ráno pořádně vyvětrejte, nejlépe rychle průvanem. 
 Pijte hodně i po půstu. Žízeň může chvíli přetrvávat. 
 Doplňte minerály a vitamíny, eventuálně probiotika (koupíte v lékárně 
- v případě, že vás bude bolet břicho a budete mít střevní potíže. 
Střevní mikroflóra může být narušena, naopak se mohou pomnožit 
nevhodné bakterie.Vhodný je i Actimel denně 2x. Střevní trakt můžete 
„dezinfikovat“ čajem z hřebíčku, nebo pár kapkami Tea tree na lžičku 
s medem. Obojí působí baktericidně.) 

 Jezte chlorellu, mladý ječmen, Beta karoten.Ten vám dá nejen 
krásnou barvu (spolu s mrkvovou šťávou), ale má tu vlastnost, že vám 
vytvoří „zevnitř“ přirozený UV filtr cca 5, aniž na sebe musíte před 
pobytem na slunci patlat litry chemie.  Zbavila jsem se tím solární 
dermatitidy.  

 Jezte hodně superpotravin (http://www.zdravi-vitaminy-
doplnky.cz/titulni-strana/superpotraviny-superfoods. 

 Když už vás stálo tolik vůle a sil, dostat se až sem, pokračujte 
v novém způsobu života v novém, zcela odlišném přístupu ke 
stravovacím návykům. 

 Mohu vám poradit a pomoci, když budete chtít. 
 Revoluční stravovací systém Metabolic Balance (kde jsem 

certifikovaný dietní poradce), vám také podá pomocnou ruku. 
 

 Více informací viz v mé knize „Milionová dieta“ :o) 
 

 A pamatujte:  
 

 Nemusíte být nejdříve nemocná, abyste mohla být zdravá!!!:o) 
 
 
A třešnička ;o) 
 

 Choďte bosí !!! 
Co by měl vědět nejen náš kulhající prezident: 

 Cukrovku, selhání ledvin a chronické záněty skvěle léčí nová metoda, 
která je stará tisíce let. Mohou za to boty? 
Erika Hájková informuje o jedinečné metodě uzdravování, k níž 

http://www.zdravi-vitaminy-doplnky.cz/titulni-strana/superpotraviny-superfoods
http://www.zdravi-vitaminy-doplnky.cz/titulni-strana/superpotraviny-superfoods
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potřebuje pacient jediného lékaře, většího než my všichni. 
Ještě před sto a více lety bylo i u nás docela běžné, že chudší vrstvy 
obyvatelstva  chodily v létě – či dokonce i v zimě – bosky. V tomto 
ohledu to vypadá, že jsme opravdu „pokročili“: 

 Dnes si boty může dovolit každý.  

 Jenže to není taková výhra, jak si většinou myslíme. Je sice dobré, 
když nás nezebou nohy, jenže chodit neustále obutý není, jak vyplývá 
z výsledků nových i starších výzkumů a klinické praxe, tak docela 
zdravé.  

 Jedním z velkých moderních zdravotních „objevů“ totiž je fakt, že ke 
svému životu a zdraví nejen svého srdce a cév potřebujeme – přímý 
kontakt se zemí.  

 

 Prostinký zázrak ...návrat k přírodě… 
„Uzemnění“, se začíná rozvíjet jako čím dál větší a úspěšnější 
léčebná metoda, o níž píší v zahraničí i kliniky, specializující se na 
kardiovaskulární choroby.  

 

 Ne tak u nás – na rozdíl od Ameriky to vypadá, že zatím nikdo žádný 
„Uzemňovací institut“ nezaložil a knihy o uzemňování nepíše.  

 Je to dobře, nebo špatně? Toť otázka. Sama metoda je totiž tak 
jednoduchá, že je otázka, zda je pro její použití skutečně třeba číst 
knihy, nebo kupovat speciální pomůcky.  

 V každém případě však platí, že je nutné o tomto překvapivě 
jednoduchém a účinném způsobu uzdravení vědět.  

 Kardiochirurg žasne: Země vyléčila diabetes.... 
Polský kardiolog Karol Sokal a jeho syn Pawel, specializující se na 
neurochirurgii, aktivně zkoumají a dokumentují různé účinky 
„uzemnění“ již více než dvacet let. Ve své praxi jej vyzkoušeli na 
stovkách pacientů, včetně mnoha, trpících diabetem.  

 Na dobré výsledky této praxe poukázali ve studii z roku 2011.  
„Některým pacientům jsme dokázali úplně vysadit inzulín, protože jim 
krevní cukr klesl jen na základě bosých procházek v trávě,“ říkají otec 
a syn Sokalové. „Dokonce se ukázalo, že v některých případech 
kombinace léků a uzemňování vedla k tomu, že inzulín poklesl příliš. 

 Je to docela těžké, říci „běžnému“ pacientovi, že už ty léky na 
cukrovku nemusí brát, protože stačí chodit bosky – ale tak to je :o) 

 A neplatí to jen v případě cukrovky.  

 U ní samozřejmě záleží hodně na tom, o jaký typ a jakou závažnost 
se jedná, nedoporučoval bych to plošně a bez konzultace s lékařem.  
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 Ale některým pacientům, kteří polykali léky proti diabetu, jsme je 
úplně vysadili.“ 
Jak dodává: „Naše experimenty ukázaly, že již pobyt v „uzemnění“ po 
tři dny a dvě noci u některých pacientů znamenal pokles hladiny 
glukózy v krvi.  

 Zatím jsme však měli na testy jen dvanáct dobrovolníků, z nichž 
polovinu tvořila kontrolní skupina, která uzemněná nebyla. 
Potřebujeme další výzkumy na to, abychom dokázali – možná – 
změřit, jak dlouhý pobyt komu stačí, aby mohl vysadit léky. Dost 
možná, že k tomu někomu budou stačit tři noci.“ 

 

 Chcete lepší imunitu? Choďte bosi! 

 Pozitivním účinkem na krevní cukr však příznivé účinky nekončí.  

 Mimochodem, americký lékař Stephen T. Sinatra, který se uzemnění 
rovněž věnuje, tvrdí, že za zlepšením stavu diabetiků mimo jiné stojí 
silné protizánětlivé působení „groundingu“, j 

 ak se uzemňování anglicky nazývá. To zamezuje sestupné spirále, při 
níž se v diabetikově těle při diabetu druhého typu z tuku vytvářejí 
chemické látky, obvykle doprovázející zánět, které dále blokují 
rozeznávání inzulinu. 
Jeho závěry také znamenají, že „vedlejším produktem“ chození bosky 
je lepší imunita a hojení ran. Dalším pozitivním účinkem je vliv na 
činnost srdce a krevní oběh.  

 Již po několika minutách je možné pozorovat, jak se upravuje krevní 
oběh, a nohy se prokrvují. Jako by se „protrhla přehrada“ dlouho 
zadržované energie, která náhle proudí do nohou. 

 

 O co jde? Princip je skutečně prostinký. Naše tělo, 
tvořené z většiny vodou a minerály, výborně vodí. Země 

má samozřejmě elektrický potenciál – a ten, ve formě 
proudu elektronů (jinak řečeno slaboulinkého 

stejnosměrného elektrického proudu), přechází do buněk 
lidského těla, pokud není tělo od „Matičky Země“ 

odděleno gumou nebo jiným špatně vodivým 
materiálem. 

 

 Uzemnění „diabetické nohy.... 

 Potom nepřekvapí, že „uzemňování“ je zjevně dobrým lékem i na 
diabetickou neuropatii, tedy poruch nervových funkcí u diabetiků, 
vedoucích spolu se špatným prokrvením končetin ke vzniku 
nechvalně proslulé „diabetické nohy“ plné vředů a gangrény.  
Diabetikům s tímto postižením umí pomáhat různé alternativní směry 
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léčby (především má v této souvislosti skvělé výsledky homeopatie), 
ale klasická medicína léčí „diabetické nohy“ spíše paliativně, tedy 
ulevuje, amputuje, atd.  

 Uzemnění“ by proto mohlo být důležitým podpůrným činitelem pro 
účinnou léčbu. 
Jak dosvědčuje i doktor David Richards, rodinný lékař z Nového 
Jižního Walesu: „Jsem rodinným lékařem už přes třicet let a 
nikdy jsem neměl prostředek, jak doopravdy pomoci při 
diabetické neuropatii. Žádný doktor vám v tomhle směru nic moc 
nenabídne. Můžete zuby nehty držet hladinu krevního cukru v 
normě. Ale cit v nohou vám to nevrátí. 

 

 Jenže když jsem začal pracovat s uzemněním, všechno se 
diametrálně změnilo. 
Už po jedné hodině konzultace s nohama „uzemněnýma“ speciálním 
přístrojem, který jsem jí připnul na plosky chodidel, se jedna má 
pacientka ozvala, že cítí nohy. Nevěděl jsem, že je měla necitlivé, to 
mi nikdy neřekla, udělal jsem to původně z jiných důvodů. 
Od té doby takovou proceduru s diabetiky dělám standardně, ať si na 
potíže s citlivostí končetin stěžují, nebo ne.  

 Vyléčil jsem i mnohem těžší případy. A nejen diabetu.  
Lidé se selhávajícími ledvinami se začínají náhle uzdravovat. Mému 
švagrovi, který je na dialýze a takový ‚hokus pokus‘ zkusil jen velmi 
nerad, jeho ošetřující lékař řekl: „Nevím, co to se sebou děláte, ale 
dělejte to dál.“ Lepší se. A je jen jeden z mnoha. ‚Vyléčil‘ jsem nervy i 
dámě, která téměř třicet let po operaci páteře vláčela za sebou ‚svou 
mrtvou nohu‘, jak jí říkala. Nemohla hýbat prsty ani chodidlem.  

 A teď může. Jen proto, že se důkladně uzemnila. 

 

 Světlo jako klíč.... 

 Elektrony v buňkách jsou životně důležité pro naše zdraví.  

 Ostatně ze stejného principu těží úspěšná metoda doktorky 
Budwigové, s níž si dnes lidé po celém světě svépomocí léčí 
rakovinu, a o níž jsme již na Protiproudu mnohokrát informovali.  

 Jde prostě o to, dostat do buněk – „světlo“. 
Zdá se, že právě světlo je klíčem k uzdravení. 
Přesto je velmi důležité si připomenout právě „uzemnění“, protože, jak 
se ukazuje, může mít zásadní zdravotní důsledky.  
Týkají se nejen cukrovky a chorob srdce a krevního oběhu, ale i 
dalších civilizačních nemocí. Je zřejmé, že dotyčné nemoci 
(„civilizační“) nevznikají pouze ze způsobu stravování, ale i z dalších 
„vymožeností“, které s sebou přinesla civilizace.  
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 Prostě: jděte ven...! 

 Výčet „zázračných uzdravení“ by mohl pokračovat téměř do 
nekonečna. Mnoho lékařů, podobně jako dr. Richards, sází na 
speciální „udělátka“, která pacienta uzemní.  

 Prodávají se i zvláštní matrace, protože spánek „v uzemnění“ je 
údajně vůbec tím nejlepším, co pro sebe může člověk učinit. 
Taková „hejblátka“ mohou diabetikům i jiným těžce nemocným lidem 
velmi pomoci. 

 Ale rozhodně nejsou jedinou cestou k „uzemnění“.  
Dost možná stačí docela málo: po dlouhé době se zase po ránu projít 
bosýma nohama v orosené trávě.  

 Ta totiž ze zkušenosti nejlépe vodí.  

 Není špatné udělat si z toho zvyk: chvilku času jen pro sebe.  

 Nebo ještě důkladněji: vyrazit do přírody a zdřímnout si ve spacáku 
„pod širákem“ na zemi. 
Za horkých letních nocí nepotřebujete karimatku, a když vystrčíte ruku 
ze spacáku, uzemníte se zrovna tak jako na speciální matraci.  

 

   

 Alespoň to tvrdí lékaři, zabývající se touto „revoluční“ metodou, 
která je ve skutečnosti, jako všechny dobré uzdravovací 
techniky, stará jako svět sám :o)) 

 
 
Vítejte v novém těle! 
 

 Může se stát, že změny, fyzické a mnohdy i psychické, „dojedou“ 
až za pár dní. 

 Já jsem druhý den po ukončení zjistila, že trošku lépe vidím :o) Ne 
nijak výrazně, ale rozdíl tam je. 

 Začala jsem s hladovkou hlavně kvůli kloubům. Efekt s celulitidou byl 
mile překvapivý. 

 Co se mi líbilo méně je, že se mi zase trochu „scvrkla prsa“. 
V posledních dvou letech jsem zhubla cca 15 kg, teď dalších skoro 
šest (dva kg se v prvním týdnu po půstu vrátily). Moje pěkné 
šestapůlky zmizly a jsou z nich utrápené čtyřky jako „pytlíky na zmije“ 
:o( Z toho sice radost nemám, ale všechno ostatní to trochu vyvážilo. 
A: „něco za něco“… 

 V noci na třetí den po delší hladovce jsem se probudila, koukala do 
stropu,  hlavou mi vířil roj myšlenek,  probrečela jsem půl hodiny, aniž 
jsem věděla proč, ale náhle jsem věděla, že ode dneška je něco jinak. 
Přijdu na to, co to je….. 
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 Uvědomila jsem si, že (nehledě na pozitivní fyzické změny) jsem se 
ve svém životě, který rozhodně není výletem po Petříně (přesto, nebo 
možná právě proto, jej mám ráda), posunula o patro výš.  

 A minimálně totéž přeji i vám. 
 Závěrem si dovolím poznámku: 

 
 Vaše tělo a vy jste spojené nádoby.  
 Vy ho potřebujete k tomu,  
abyste mohla žít na téhle krásné modré planetě, a ono 
potřebuje vás, abyste mu pomohla fungovat. 

 Jeden bez druhého jste ztraceni. 
 Vaše tělo by byl jen prach a vy vánek v korunách stromů. 
 Tělo je jako motor auta a vy, vaše duše a vaše JÁ, jste 
benzín. 

 Buďte na své tělo hodná, JINÉ nemáte a nikdy mít 
nebudete!!! 

 Neubližujte mu! 
 Naučte se mít je ráda, a pomáhejte mu, aby se nemuselo 
tolik namáhat, 

 a aby vám mohlo sloužit tak dlouho, jak nejdéle to jen 
půjde. 

 Věřte mi, že to bude dělat s láskou, jak nejlíp umí a tak,  
jak si zasloužíte!!! 

 
           Opatrujte se!!! :o) 

Karla Krausová 
 
 
PS: Tuto knížku jsem napsala s nejlepším svědomím a touhou, aby vám byla ku prospěchu. Abyste 
nemusela hledat a tápat, jako jsem tápala já.  
Abyste neudělala stejné chyby. 
Pokud vám přinese užitek a budete mi chtít o své cestě napsat (karla@karlakrausova.cz), budu ráda, 
knihu mohu doplnit, a společně můžeme pomoci někomu dalšímu. 

Děkuji vám 
Karla 

 

                                                                                    

mailto:karla@karlakrausova.cz
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Moje hladovky 
 
Krátkodobé hladovky, den, dva, tři, se kterými jsem začínala, popisovat 
nebudu. 
 
Pro vaši představu, ale jen heslovitě, průběh té první delší. 
I s chybami, které jsem udělala, přesto, že jsem o tom věděla hodně.  
Těchto chyb se vy vyvarujte! 
------------------------------------------  
 
 
Moje chyby: 

 Neudělala jsem KHT ani klystýry před ani denně v průběhu, jen 
asi 2x   
(Mám diagnostikovanou divertikulitidu, čili KHT jsem nemohla 
absolvovat)  

 Ani jsem se nevyprázdnila radikálně jinou cestou (např. 
projímadla apod., jen jsem měla šetřící tekutou stravu asi 3dny 
před půstem) 

 Neodkyselila jsem se. 
 Málo jsem chodila na procházky, pohyb je dost důležitý! 

 
   Předpokládám, že i proto mi bylo tak mizerně :o((  

 Ale i přesto byl efekt víc než slušný! :o) 
 

Nikdy jsem nebyla „žádný tintítko“, jsem konstitučně holka „krev a mlíko“  
V dospělosti nejnižší váha byla 70kg, a to jsem byla půl roku nemocná… 
 
Výška 173 cm, vstupní váha 81 kg, vážím se vždy ráno po vykoupání a 
vyprázdnění. 
Začátek ve čtvrtek 
Po: 

 1.den   v pohodě, šílený hlad, stolice + ,                                               
80 kg 

 
 2.den   - dtto- , hlad ustupuje, stolice +                                                 
79 kg 

 
 3.den   bolest hlavy, kloubů, malátnost, ospalost, stolice+  

 Odpoledne 2,5 hod spánek                                                         
78 kg  

 Ode dneška až do 10. dne návratovou žlutozeleně povleklý  
 jazyk, jak se čistila játra  
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 4.den   je mi lépe, ráno úklid, nákupy,  
odpoledne práce na PC, stolice -,                                                      
77,5 kg 

 
 5.den   Hrozný hlad, práce na PC, žehlení, stolice -                          
77,3 kg 

 
 

 6.den   Hlad mě v noci i budí, 5x vzhůru na čůrání, šílená žízeň,      
77,2 kg 

 Oči se mi snad  vysypou, jak  jsou suché, ztížené dýchání,  
 Pobolívá mě levá ledvina 
 Dopoledne nával energie,  ale přes den trochu zrychlený tep,  
 Bolest hlavy                                                                 stolice  -   
 Sháním irigátor, 5 lékáren a nic, bolí mě břicho. 
 Pozoruji první změny: ubývá celulitida, zmenšila se křečová žíla 
:o) 

 
                                                                                                           

 7.den   R (ráno) koupel se solí                                                           
76,1 kg 

 Úklid 
 Odpoledne pochůzky a večer jednání, šílená únava, bolest 
ledvin 

 Irigátor jsem nesehnala 
 Spánek až ve 22 hodin 

                                                                                                  Stolice - 
 8.den   R bolest břicha                                                                       
75,6 kg 

 Koupel,strašná únava                                               stolice + + +  
 Pochůzky, jednání 
 Klystýr,                                                                       stolice  + 

 
 

 9.den R koupel                                                                                   
75,3kg 

 Bolest L ledviny, zad, malátnost, bolest hlavy 
 Teplý zábal na ledviny, odpoledne  spánek 
 Další změny: nepadají mi po ránu vlasy :o) 
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 10. den R úklid                                                                     stolice -  
74,9 kg 

 Praní, žehlení 
 Únava, odpoledne asi 1 hod spánek 
 Je mi mizerně, bolí mě hlava, mžitky před očima, mírná závrať, 
bolest ledviny 

 Každý den minimálně 1x koupel ve slané vodě a až 10 hodin spánku.  
 

 Spím dost i mimo hladovky, s ohledem na CFS (chronický únavový 
syndrom) 

 Půst ukončuji téhož dne, oproti původně plánovaným třinácti dnům. 

 
 

 Návratová fáze: 
 1.den  během dne jen šťáva z mrkve cca 0,5 l 

 Odpoledne červený meloun, skoro polovinu, bolest ledviny 
pomalu ustupuje. 

 Několik průjmovitých stolic.                                                          
75 kg 

 
 2. den během dne šťáva z mrkve, č. řepy a petržele  cca 0,5 l         
75,2 kg 

 Čaje z přesličky 
 Bolest ledviny trochu stále 

                                                  Stolice ++  
 

 3.den  během dne šťáva z mrkve, řepy a petržele cca 0,5 l              
74,9 kg 

 Ovesná kaše s banánem 
                                                 Stolice ++ 

 
 4.den   R -  voda z vařených brambor (na odkyselení)                        
75,5 kg 

 Zase zeleninová šťáva :o)   
 Vařené brambory s majoránkou,   
 2x banán                                               
 Capuccino bez následků :o)) 

                                                   Stolice ++                                      
 

 5.den  šťáva mrkev, celer, petržel, brambora                                    
75,5 kg 

 Zeleninový vývar 
 Vařená mrkev, mačkaná s banánem 
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 Špenát (bez soli), vejce na sucho na pánvi – to nebyl dobrý tah, 
je mi hrozně zle!!!   

                                                   Stolice ++ 
 

 6.den  Šťáva mrkev a meloun                                                            
75,9 kg 

 Vařená mrkev, jáhly, banán, na pití celý den vývar z mrkve 
 Bolí mě celý den břicho, stolice +++               

 
 7.den zase šťávy                                                                                    
76 kg                     

 Kaše jáhly, banán, skořice, rozinky (předem namočené) 
 Bolí mě břicho, hodně plynů, nevolnost                    Stolice +++ 

 
 8. den  Mám dojem, že mám vybitou střevní mikrofloru,                      
76 kg 

 Na lačno ráno zkouším Actimel…pomohl 
 Jen vývar z mrkve, banány 

                                                                                                 Stolice ++ 
 9. den  2x Actimel                                                                               
76,3kg 

 Jen vývar  z mrkve, banány, měkký tvaroh    
                                                                                       Stolice ++ 

 
 Po celou dobu nemám už tak výraznou potřebu spánku jako dříve. 

 
 Další dny se situace stabilizovala, váha se zastavila na                    
76, 5kg 

 Střevní pasáž obnovena v normálním měřítku. 
 

 Překvapil mě nový nával energie, zjistila jsem, že mi vybledly drobné 
červené pihy na břiše, zmenšily se tři bradavičky (člověk se zas nesmí 
sledovat příliš  ;o)…) 

 
 Po ránu mi tolik nepadají vlasy:o) 

 
 Chtěla jsem, aby mě přestaly bolet klouby, a aby zmizely vrásky.  

 Vrásky se sice trochu zmenšily, ale nezmizely.  
 Rodné číslo se taky nezměnilo ;o) 

 Ale zmizla celulitida a pár dalších dárečků k tomu (viz výše). 
 
 

 BONUSY jsou větší než mínusy:o))) 
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Zdroje informací 
 

 Pryč s kyselostí, Kurt Tepperwein 
 Hladovění pro zdraví, Vilma Partyková 
 Dr. Mercola, www.mercola.com 
 Internet 
 Wikipedie 
 Bylinné receptáře 
 …a život :o) 

                                               
 

                                
 
 
 
 
 
 
O Karle 
 
Karla je původně zdravotní sestra s mnoha lety praxe u lůžka,  
a také kosmetička a výživový poradce. 
Hlavně v poslední době objevuje nové směry a hledá cesty,  
jak se vrátit „ke kořenům“, jak obnovit síly fyzické i duševní,  
a jak si znovunalezené zdraví udržet. 
 
Bojuje. 
Bojuje celý život a je tak trochu čarodějnice:o) 
Má sny, které se plní, a mívá často de´ javu. 
 
Přesto, nebo možná právě proto, že sama má za sebou dlouhou řadu  
nejen zdravotních problémů, které se musely řešit více či méně radikálně,  
neztrácí, jí vrozený, smysl pro humor, a stále si zachovává  víru v báječnou budoucnost a nezdolný, 
mnohdy až nepochopitelný, optimismus :o) 
 
Vojta Kraus                                        

                                                 

http://www.mercola.com/

