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Přepálené oleje nám způsobuiívysoký krevnítlak, říká
I Ti staří lidé smaŽi jen na sádle?

Máfi zážitek z Kunštátu' Po
sametce jsme Zača]i prohliŽet děti v
ordinacích a ne ve ško1e a já jsem z
celé kunštátské školy ,"rytestoval 45
dětí' které měly \ryšši krevnÍ t1ak. Byl
tam jeden, který měl tLak 1B0/l20.
Poía1 jsem ho do nemocnice a za
14 dnů ho vrátilj, Že mu tlak klesl s
diagnózou juvenilní hweltenze. Za
tří měsÍce se objevi1 v ordinaci zno-
vu, tak jsem mu změřil tlak a zase
měl 1B0,/120' Tak jsem ho posla1zno-
vu do špitálu, on Za třj neděle zpět,
diagnóza potvrzená' Náhodou jsem
se oct1 o desáté přestávce ve škole a
Z těch 45 dětÍ jsem potka1 minimál-
ně po1ovinu, iak chodí po chodbě a
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pytl k slaných burá
KU nebo crpsu. Krka lsem llmr 0ec
ka nejezte to, vŽdyť ten \Ysoký tlak
máte z tohol By1i před pubertou nebo
uŽ v pubeltě a tak mi řekli: nestalei
te se| Pozva] jsem si rodiče a začal
jsem jim to \,rykládat. A zfovna mat
ka toho, co měl tlak nej\,yšší, nemě
la na synka čas, ale by1a velice Šikov
ná podnikate1ka. A tak jsem jí doporu-
čil, ať toho podnikání nechá, protoŽe
nebude míi dědice. ona mě řek1a, ať
mu dám ně]aké patáky a nestalám se,
co ji- Tako\.ý tlak, jako měL jeji syn ve
13'5 letech má dospělý chlap v pěta
sedmdesáli. A lo srdce to newdrŽí dé
le neŽ pět' sedm ]et; kdyby byL sporto
vec, tak deseL. on je mladý' dejme mu
dvojnásobek, dejme mu patnáct. To se
stalo vroce 1993' Kluk dnes má 28, je

v inva]idním důchodu' váŽí l30 kjlo a
chodi se dívat na děcka, jak bruslí a
sportují' pohybuje se jak ma]ý 8o1em
a moje pťognóza se asi naplní.

Když mi někdo iekne' Že olej je
zdťavÝ a Že opakovaně přepa]ovaný
ve [ťiléze neškodí, tak mu musím opo
novat. ]á jsem čipsy a slané buráky
milova1 taky, když jsem je viděl, slin
ta1 jsem jak Pavlovův pes. A tlak mi
začal poslupně stoupat' od roku 19g3
jsem neměl v ústní duiině nic, co by
bylo připravováno na přepáleném o1e
ji. Zatím se mi to lryplácí.

smaŽené prostě zvyšuje t]ak'
Když sníte sto tisící p}'tlík buráků či
čipsů na 100x přepáleném oleji, je to,
jako bysle snědla tabletečku cyanká
li. Piepalované tuky vyčerpávají Žluč
a Ž1učové kyse1iny, které jsou nosiči
síIoÚch můstků do našeho vaziva,
aby bylo pruŽné. Proto po smaŽených
jÍdlech máme bolesti kloubů a úpo
nů svalů, které dostáva]i zabrat jeŠtě

rychlosolemi.

sŮL JAKo TAKoVÁ JE ZDMVÁ
Existuje něco jako sodnodrase]ná

pumpa v buňkách, kdy draslík '\,yná

ší bÍnec mimo buňku a na jeho mísio
nastupuje sodík. Vzápětí se !ymění.
Měu by si všichni biochemici oplá-
šjt tento mechanismus. sů1 a1e škodí'
kdyŽ uŽ máte poškozené ledviny. To
zadlŽuje vodu a způsobu]e nástup \,yš
šího t1aku. Naopak, kdyŽ jsm€ Zdraví,
podporul'e rychlejší očistu veškerých
nedobrot z organjsmu.

I Jak je to s rychlosolemi?
Ony ty rychlosoli se sl,?ou nejen

do uzenin, a1e i do tavených sýrú. Ten
čím je víc loztíratelní tím víc je tam
rychlosoli' Rych]osů] je dusitan dla
selný s dusičnanem sodnýmv poměru
2 : 5- Dusitan drase1ný rozpoušti siro ':
vé můstky v elastinu' coŽ je zákiad :

cévní slěny. Proto se vyskytuji kiečá ;
ky, hemorcidy, klváceni z dásní při:
čištění Zubů' Dusičnan sodný roz
pouští sírové můstky v našem kolage
ním vazivu, které je základem chru
pavek kloubních' úponů šlach a plo_
lének

Proto je to]ik tenisol"ých 1oktů'
bola!"ích ramen, \,yskočených ploté
nek a ostatních pohybo\,"ich poruch'

Rychlosůl se u nás zača1a por.rŽÍ
vai od ťoku 19ÓB. od té doby vzkvé
tá ortopedie, ýýměna kloubů kyče1
ních a kolenich a stává se krá]ovnou
medicíny. Ve veřejných stravovnách i
ve školách se musí vařii na oleji, coŽ
dokončuje dílo zkázy našeho pohybo
vého aparátu.

T''to potraviny jsem kdysi miloval
hodně' Dostáva] jsem je' Za pouhých
11 měsíců jsem si utrhl ach1lovku a
přemýšlel potom proč. Pak jsem měl
taky 21x lyskočené plotýnky a kdyŽ
mě odvezLi do Bťna na operaci a Ťekli
mi, Že kaŽdá druhá tato operace kon.

ruxrŠÍ oesanBno wpooponuČpmfcH pornevtx
bylo sestaveno na podkladě Zkušelostí občanů Boskovicka, kteií
jsou stalší 85 let a jsou soběstační, kteří se neřídi dle leKam a
nečtou ,,odborné'' časopisy a tisk t}Ťí AHA, BLrsK' sPY a jiné.

1. Nekonzumujte cizoklajné ovoce: kiwi, manda nky, pomelan
če atd. (jen V omezeném mnoŽsM). DoyáŽÍ se neTalé, dozláYa'
jí bez sluníčka, obsai vitamínů je minimální, Zato obsah olganic-
Ic}rch kyselin maximálni. odvápňují a při značné konzumací Způso-
bují osteoporóZu'

2' Kupované jahody z ciziny obsahu'í oparové viíy a způsobují aJty
a Ž1outenkí t}Ttr A.
3. Nejezte nic, co obsahuje kyselinu citlónovou, ktelá je z olganic-
loých kyselin nejaglesivnější. Dává se do vŠech limonád, kŤomě čis-
té vody (pouze originá1ní coca-cota a Pepsi'cola jsou konzeryová'
ny kyse:inou fosfolečnou). Je í ve spoustě pobavin a bonbónech.
odvápňuje olganismus ' způsobaje kieče sýalů a leptá sliznice,
ktelé pak snadno propouští ilfekční viÍy a baktelie.
4. Nesmažte na o1eji plo jeho nízhý stupeň přepalu a VZnik dioxinů
při opakovaném smaŽení ve flitézách.
5. NepouŽivejle malgaIinY - uměle tuky. Máslo ie zdravějsi. Žádná
kráva sVé telátko ÍIeotIáVí _ to raději zdechne, ale člověk člověka
p.o páI mincí otráVi postupně, jak potkana.

ó. Nejezte jogurty s dlouhou dobou trvanlivostí. Jsou p1né konzer'
vantů a jsou mrtvé. Pak musíte kupovat ACTIVII, která má položi-
vé baktefie.
7. Nejezte ve větŠím mnoŽství tavené s}hy a uzeniny' obsahují
rycl'}Losoli a ty štěpí simé můstky v kola8enu a elastinu v cévách'
šlachách a kloubech.
8. Nekonzumujte plažené alašídy obsahují jedovaté aflatoxiny.
Dále chipsy plo opakovaný olejo1"ý' přepa1.

9. Nejezte pečivo uskladněné v igelitu. Již po 3 tlodináct] na něm
Začíná růst plíseň Candida albicans.
10. Nekonzumujte ve větším mnoŽství vlaŠské ořechy' nedozrálé
banány, dlouze vyluhovaný černý čaj ' p.o velký obsah tříslovin,
ktelé rovněž na sebe vztahují vápník s hořčíkem.
DoPoRUČENÉ PoTMV]|{Y jsou ty' které jedli Vaši předkové, kte'
ří se dožili nejvyššího věku a nepotřebovali žít V domově důchod'
ců. Pokud Vás nev}Ťněnilí v porodnici, máte to dáno geneticky do
vínku.

čí ochrnutím a na vozíku. rozsvítilo se
mi v hlavě. Držel jsem 17 dnů h1adov_
ku, piljsem ó litrů denně adal jsemse
do poiádku. Vzpomněl jsem si, Že to
stejné jedí mí pacientí, kteií za mnou
chodí. JenŽe oňi stejné mnoŽství jed
li průběŽně po ce1ý rok a já za měsíc.
Následek byl ten, Že jsem kvů]i tomu
málem ochrnul.

Velkou chybou našeho zdla
votniclví je jeho atomizace. Celost
ní medicínu jiŽ téměř nikdo neumí.
KdyŽ jsme se přistěhovaLi po váLce do
Boskovic, bylo zde na celý boskovichi'
okres 20 doktorů včetně zubařů a stá
le se na gíganty obvoďáky vzpomína
lo, jak zvládali 50 tjsíc ob}'vatel-dok-
toři Mareš' Výbora, Kocman, Zem2n,
TIeu a dalši, kteří umělj všechno a
diagnózu, velice přesnou, dělaLi na
podkladě anamnézy (pohovolu s paci_
entem).

Ted'se převáŽně spoléhá jen na
labolatoř a ostatni přístroje a nad
pacientem se má1okdy sejdou jednot-
lívi odborníci všichni najednou' Ny-
ní je tu přes 200 doktorů bez zubařů
a nevypadá to' že by si váIeli šunky'
Někde je chyba a protoŽe lidi nesladi,
tak se jim ani nerozbřeskne'

]ITKA MELKUSOVA

CO CLOVEK MAJIST
l Člověk má prý jíst to, co se vypěs-
tÚe doma?

Ano, v míťném pásmu' NěkLe_
ři ]'dé se chlubí tím' Že se cpou
mnoŽstvím mandalinek, pomeran_
čů a podobně. Mě osobně po tomto
zas lak moc dobře není. ]jŽní ovoce
se tahá ne úplně zraié. TakŽe je tam
podsťatně víc kyselin, neŽ bychom
si přá1i. Tě1o je musí něčím \'YsráŽet,
aby to nevadÍ]o organismu' A k tomu
tělu s]ouŽí vápník a hořčík. A kdyŽ to
jedí Ženy po přechodu' zjistí jim oste-
oporózu. A najednou musí brát prepa_
fáty, aby se zachovala Ženská hormo_
ná1ní aktivita spolu se správnou vápe-
natostí kostí'tedy Ženské hormony a
kalcjové preparáty, které jsou poměr.
ně dťahé. Tak to je Začarovaný kruh'
Chlapi tento problém nernaji' protoŽe
místo jezení citrusů a dŽusu pijí pivo.

PŘEPÁLENÉ oLEJE NÁM zPŮso.
BUJÍ VYsoKÝ KREVNÍ TLAK

Vazivo nám likvidují přepalované
oleje. A to jsou věci, které nenajdete
v kníŽkách. oleje se pĚepalují při 125
stupních. KdeŽio sád]o se přepaLuje
aŽ při 180 stupních. Kdyby se všichni
vrátilí do dob našich předků a zvlášť
těch, kteři Se doŽilí lYsokého věku,
zjistí, proč tu byli tak d]ouho vaři]i
na sádle. oIeje' které se mají pouŽívat
za siudena, jsou drahé a smáŽít se na
nich nemá. oni ale na flašku napíšoÚ,
že se na nich můŽe smaŽit'

Dal jsem si tu práci, že jsem si
'V}'táhl z matrik nejstarší obyvate'
le tady na Boskovicku _ v Kunštátě,
olešnici' Lelovicích' Boskovicích'
obcházím stařečky, kteři nejsou na
sadové a ptám se jich, jak to dělají, že
jsou takoví čiperní a co vaří. Ted' uŽ
isem důchodce a kdyŽ přiidu za tím
pětadevadesátile|ým stařÍkem, tak
on mi říká: jó' mládenečku' to my za
m]adších ]et jsme toto vůbec neměli'
KdyŽ jdeme do obchoďáku a vidime
barevné re8á1, tak zrych1íme krok,
plotoŽe tam je nejvíc těch šméček.
Tito staříci dokázali' přes všechny ty
Žvásty v masmédiích, Že jejich životní
zkušenosti svědčÍ o spťávnosil jejich
životospIálY.

Dal isem si tu práci a vYpsal jsem
si, co by člověk neměl dát do pusy
podle těchto staiíků. Tento seznam
dám k dispozici, které dopon]čuji jako
Lukeši desatelo.


