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RadIKÁLNE ZMENIŤ sTRavU

Nech je jedlo tvojím liekom a liek tvojím jedlom.

–  H i p p o k r a t e s

H ippokrates, grécky lekár označovaný za zakladateľa modernej medicí-
ny, pevne veril, že strava dokáže telo opraviť, uviesť do rovnováhy a vy-

liečiť. Predstavte si jeho rozčarovanie, keby zistil, že dnešní lekári sa za štyri 
roky štúdia na lekárskej fakulte venujú výžive len jeden týždeň. dokonca aj 
pri mojom poslednom vyšetrení u lekára som musela doktorke vysvetľovať, 
že ako vegetariánka získavam veľké množstvo vápnika konzumáciou listovej 
zeleniny (ona mi odporúčala jedine mlieko) a dostatok železa konzumáciou 
strukovín a morských rias (podľa nej je jediným zdrojom červené mäso). nie 
že by lekári neverili v liečivú silu stravy, ale nikdy sa o tom neučili.

Keby lekári študovali výživu do väčšej hĺbky, zistili by, že naozaj sme to, 
čo jeme, pretože bunky jedla sa rozkladajú a premieňajú na bunky nášho 
tela. To, čo jeme a pijeme, priamo ovplyvňuje naše cievy, žily a tkanivá, a po-
dľa toho, čo prijímame do svojho tela, sú naše orgány viac alebo menej ná-
chylné na choroby. Tento proces možno lepšie pochopíte, keď si predstaví-
te, že päťročnému dieťaťu podáte šálku kávy. Už po desiatich minútach ne-
budete pochybovať o tvrdení, že čo jeme a pijeme priamo ovplyvňuje naše 
zdravie.
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svoje zdravie – a fakticky celý svoj život – môžeme považovať za sú-
čet našich okamžitých rozhodnutí. K nim patria aj rozhodnutia, čo budeme 
každý jeden deň jesť a piť, ako budeme rozmýšľať, aké budeme mať pocity, 
ako budeme konať a reagovať, pohybovať sa a oddychovať. Jedlo je také dô-
ležité preto, lebo v jeho prípade ide o naše vedomé rozhodnutie. Vyberiem 
si sladkú cereáliu alebo ovsenú kašu s ovocím? Bude to rýchly sendvič s ara-
šidovým maslom a džemom alebo šalát z quinoy *, ktorý si vyžaduje trochu 
dlhšiu prípravu? Väčšina ľudí prežíva pri týchto každodenných rozhodnu-
tiach pochybnosti, „naozaj na tom záleží? naozaj to, čo jem, tak významne 
ovplyvňuje moje zdravie?“ Ľudia so skúsenosťou s radikálnou remisiou, kto-
rým ide o život, mi v rozhovoroch potvrdili, že túto otázku povýšili na vyš-
šiu úroveň. Pýtajú sa sami seba, „môže mi to, čo jem, pomôcť, aby rakovina 
ustúpila?“ mnohí z nich dospeli k odpovedi, že áno.

Pri analyzovaní stoviek prípadov radikálneho ústupu choropy sa opako-
vane objavoval jeden z deviatich kľúčových faktorov – výrazná zmena spô-
sobu stravovania ako podporný prostriedok pri liečbe rakoviny. Väčšina 
ľudí, ktorých prípady som študovala, urobila tieto štyri zmeny vo svojom 
stravovaní:

výrazne obmedzili alebo úplne vyradili cukor, mäso, mliečne výrobky  •
a priemyselne spracované potraviny,

výrazne zvýšili spotrebu zeleniny a ovocia, •

jedli biopotraviny, •

pili filtrovanú vodu. •

najprv si podrobnejšie preberieme každú z týchto zmien, potom vám po-
rozprávam dva príbehy ľudí, ktorí drasticky zmenili svoj spôsob stavovania 
v snahe vyliečiť sa z rakoviny prsníka a prostaty. nakoniec si povieme, ktoré 
jednoduché kroky vám pomôžu s prechodom na protirakovinovú stravu.

* quinoa – obilnina pochádzajúca z Južnej ameriky (pozn. prekl.)
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žiadne sladkosti, mäso, mlieČne výrobky, 
ani Priemyselne sPracované Potraviny

V mojom výskume mi prevažná väčšina ľudí, ktorí zažili radikálnu remi-
siu, povedala, že v snahe vyliečiť sa obmedzili, alebo zo stravy úplne odstrá-
nili cukor, mäso, mliečne výrobky a priemyselne spracované (rafinované) 
potraviny.

Začnime s cukrom. o cukre sa v súvislosti s rakovinou veľa hovorí a sú 
na to dobré dôvody. Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že rakovinové bun-
ky spotrebúvajú (to znamená metabolizujú) cukor (najmä glukózu) omno-
ho väčšou rýchlosťou ako normálne bunky. na tomto poznatku je založená 
pozitrónová emisná tomografia (PeT): najprv vypijete pohár roztoku glukó-
zy, potom snímač zisťuje vo vašom tele miesta, v ktorých sa glukóza meta-
bolizuje najrýchlejšie. sú to miesta s vysokou pravdepodobnosťou výskytu 
rakovinových buniek. Vedci ešte stále nemajú jasno v tom, či vysoký príjem 
cukru vyvoláva rakovinu, s určitosťou sa však vie, že ak sa vo vašom tele na-
chádzajú rakovinové bunky, spotrebúvajú 10- až 50-krát viac glukózy ako 
normálne bunky.2 Je preto logické, že onkologickí pacienti by mali čo naj-
viac obmedziť vo svojej strave rafinovaný cukor, aby zabránili „vyživovaniu“ 
rakovinových buniek, a nahradili ho prirodzeným zdrojom glukózy v zele-
nine a ovocí. ako je známe, priemerný američan denne spotrebuje cukor 
v množstve rovnajúcom sa 22 čajovým lyžičkám, pričom najviac by sme mali 
zjesť ekvivalent 6 až 9 lyžičiek.3 Takže, bez ohľadu na to, či v danej chvíli 
máme problém s rakovinou alebo nie, máme tu veľký priestor na zlepšenie.

súvislosť medzi rakovinovými bunkami a cukrom po prvýkrát objavil 
v roku 1920 lekár otto Warburg, ktorý dostal nobelovu cenu za objav, že 
rakovinové bunky získavajú svoju energiu a dýchajú (t. j. respirujú) odliš-
ne od zdravých buniek. Konkrétne si všimol, že rakovinové bunky získa-
vajú svoju energiu rozkladom mimoriadne veľkého množstva glukózy a že 
dýchajú bez prítomnosti kyslíka (tzv. anaeróbnou respiráciou). na druhej 
strane, zdravé bunky spotrebujú omnoho menšie množstvo glukózy a pri 
svojom dýchaní využívajú kyslík (aeróbna respirácia). Zaujímavé je, že ra-
kovinové bunky dýchajú anaeróbnym metabolizmom aj vtedy, keď sa na-
chádzajú v prostredí s dostatkom kyslíka. To priviedlo doktora Warburga 
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k vypracovaniu hypotézy, že rakovinové bunky musia mať poškodené mito-
chondrie, pretože práve v tejto časti zdravých buniek prebieha aeróbna res-
pirácia. netrápte sa, ak sa vám teraz vynárajú nepríjemné spomienky na ho-
diny stredoškolskej biológie, stačí, ak si zapamätáte toto: rakovinové bunky 
sa správajú inak ako zdravé bunky a jedným z hlavných rozdielov je, že pri 
svojom metabolizme spotrebúvajú veľké množstvo cukru. Preto obmedze-
nie príjmu rafinovaného cukru vo vašej strave môže byť kľúčovým spôso-
bom, ako pomôcť „vyhladovať“ rakovinové bunky.

Jedným z pacientov, ktorí zažili radikálnu remisiu, je aj Ron, ktorý zo 
svojej stravy úplne odstránil cukor. Ronovi diagnostikovali rakovinu prosta-
ty, keď mal 54 rokov. V krvných testoch mu stanovili pozitívne markery na 
rakovinu prostaty (Gleasonovo skóre* 6 a hladinu Psa** 5,2) a na rakovinu 
boli pozitívne aj dve z dvanástich vzoriek odobraných biopsiou.

lekári mu preto navrhli okamžitú operáciu na odstránenie celej 
prostaty. V tom čase už Ron vedel o prípade muža, ktorý sa z rakoviny 
vyliečil pomocou stravy, a preto chcel najprv vyskúšať túto možnosť. Vo 
svojom vidieckom okolí však nenašiel integratívneho onkológa alebo od-
borníka na výživu, s ktorými by sa o tom mohol porozprávať. Preto začal 
čítať knihy a články, v ktorých sa vysvetľovala vysoká spotreba cukru ra-
kovinovými bunkami, a diskutovalo sa o tom, že typická americká strava 
založená na konzumácii zemiakov a bieleho chleba obsahuje veľa cukru. 
Po niekoľkých týždňoch intenzívneho štúdia sa Ron rozhodol, že operá-
ciu ešte o nejaký čas odloží, a namiesto toho sa pokúsi o výraznú zmenu 
stavovania. Hovorí:

Rakovina bola možno to najlepšie, čo sa mi mohlo prihodiť, preto-
že som sa nestravoval veľmi dobre, aj keď mi vždy záležalo na dob-
rej fyzickej kondícii. Vždy som mal rád sladkosti… [Aby som sa zbavil 
rakoviny,] odstránil som cukor a všetko ,biele‘. Žiadne biele zemiaky, 

* Gleasonovo skóre opisuje agresívnosť rakovinových buniek. Čím je nižšie, tým je 
menej pravdepodobné, že sa nádor na prostate bude rozširovať (pozn. prekl.)

** vysoká hodnota Psa (antigény špecifické pre prostatu) môže signalizovať rako-
vinu prostaty (pozn. prekl.)
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žiadny biely chlieb – a podobné veci. Jedol som veľa zeleniny a pil som 
hodne šťavy z čerstvej kapusty. To robím doteraz, aj keď možno nie tak 
často, ako by som mohol… Rakovinové bunky sú anaeróbne a glukóza 
je pre ne zásobárňou energie. Preto, keď dokážete odstrániť prísun glu-
kózy, rakovinové bunky to neprežijú.

Za necelý rok po tejto zmene stravovania sa Ronove hodnoty Psa dostali na 
normálnu úroveň 1,3. Vyhol sa tak chirurgickému odstráneniu prostaty, čo 
by malo trvalé negatívne dôsledky na jeho močové ústrojenstvo a sexuálne 
funkcie. dnes je bez rakoviny už viac ako sedem rokov.

___________

Čo sa týka mliečnych výrobkov, sú dva hlavné dôvody, prečo respondenti 
môjho výskumu hovoria, že by ste ich mali vo svojej stave obmedziť, alebo 
úplne odstrániť. Prvým je skutočnosť, že mlieko je produktom mliečnych 
žliaz iného živočícha, to znamená, že je plné hormónov a bielkovín urče-
ných na rast teliat – a nie ľudí. (V tejto súvislosti musím spomenúť, že sme 
jediný živočíšny druh na našej planéte, ktorý požíva materské mlieko iného 
živočícha.) ešte závažnejší je fakt potvrdený výskumom, že hlavná bielkovi-
na kravského mlieka kazeín podporuje rast rakovinových buniek na Petri-
ho miskách i v pokusoch s laboratórnymi potkanmi. dokonca sa zistilo, že 
u potkanov môžu vyvolať alebo zastaviť rakovinu jednoducho tým, že sa im 
podáva kazeín, alebo sa jeho príjem zastaví.4

druhým dôvodom, prečo sú ľudia, ktorí zažili radikálnu remisiu, pre-
svedčení, že by ste mali obmedziť spotrebu mliečnych výrobkov, je sku-
točnosť, že v spojených štátoch sa vo väčšine týchto výrobkov nachádzajú 
zdraviu škodlivé chemické látky, ako sú hovädzie rastové hormóny, antibi-
otiká a pesticídy. V európe dokonca platí zákaz dovozu amerického mlieka 
a mliečnych produktov, pretože naše kravy dostávajú injekcie rekombinant-
ného hovädzieho rastového hormónu (rBGH), ktorý sa podľa viacerých štú-
dií spája s rakovinou.5 okrem toho americké mliečne produkty obsahujú ne-
zdravé množstvo omega-6 mastných kyselín (namiesto zdraviu prospešných 
omega-3 mastných kyselín), pretože u nás sa na výživu hovädzieho dobytka 
používajú najmä obilniny, a nie ich prirodzená výživa tráva6, a to len preto, 
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že pestovanie obilnín je lacnejšie ako pestovanie trávy. Problém s omega-6 
mastnými kyselinami je ten, že sa spájajú so vznikom rakoviny.7

nakoniec je dôležité si uvedomiť, že mliečne výrobky nám neposkytu-
jú žiadne živiny, ktoré by sme si nemohli zadovážiť z iných zdrojov, aj keď 
nás televízne reklamy presviedčajú o inom. napríklad, rovnaké množstvo 
vápnika môžeme získať z listovej zeleniny a bielej repy a rovnaké množstvo 
bielkovín zo strukovín a orechov. celkovo narastá počet dôkazov, že mlieč-
ne výrobky môžu podporovať rakovinu, či už je to zapríčinené ich vlastnými 
proteínmi nachádzajúcimi sa v kazeíne, alebo vďaka škodlivým látkam, ktoré 
pridávame do mliečnych produktov počas ich výroby. môj výskum ukazu-
je, že veľa pacientov, ktorí úspešne prekonali rakovinu, vo svojom jedálnom 
lístku prísne obmedzilo, alebo z neho úplne vyradilo mliečne výrobky mini-
málne dovtedy, kým sa celkom nezbavili rakoviny.

Jane Planet je príkladom človeka, ktorý sa vyliečil z rakoviny tým, že vy-
lúčil zo svojej stravy mliečne výrobky (okrem iného). Jane diagnostikovali ra-
kovinu prsníka prvého stupňa, keď mala 42 rokov. lekári ju vtedy uisťovali, 
že mastektómiou sa všetky problémy vyriešia. Žiaľbohu sa mýlili. Rakovina 
sa jej vrátila celkovo päťkrát a počas nasledujúcich desať rokov podstúpila tri 
ďalšie operácie, tridsaťpäťkrát rádioterapiu a dvanásť chemoterapeutických 
cyklov. Keď sa jej rakovina vrátila po piatykrát a posledná chemoterapia ne-
mala žiaden účinok na rakovinový lymfatický uzol o veľkosti vajíčka, leká-
ri ju informovali, že jej zostáva len niekoľko mesiacov života. ako milujúca 
matka a zapálená geologička Jane odmietla prijať túto prognózu. namiesto 
toho začala využívať svoje skúsenosti z geológie na zistenie príčiny svojej 
choroby. Zmenila stravovanie – začala jesť veľa zeleniny a celozrnné obilni-
ny, jej ďalší prieskum ju však presvedčil, že musí urobiť aj ďalšie zmeny:

V mojom prípade bolo dôležité, aby som sa vzdala mliečnych výrob-
kov… V tom čase som podstupovala tradičnú liečbu (chemoterapiu), 
ale nebola účinná dovtedy, kým som nevylúčila zo svojej stravy mlieč-
ne výrobky…. Aj keď je veľa vecí, ktoré spôsobujú rakovinu, myslím si, 
že musíte prestať s vecami, ktoré podporujú jej šírenie…. Nie vždy je to 
však také jednoduché, ako vylúčiť mliečne výrobky. Sú aj iné škodlivé 
potraviny a treba zmeniť aj životný štýl.
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Jane píše o týchto a ďalších zmenách svojej životosprávy vo svojej knihe Your 
Life in Your Hands (Život máte vo svojich rukách), ktorá sa v anglicku sta-
la bestsellerom. V nej odporúča vynechať všetky mliečne výrobky, výrazne 
zvýšiť podiel biozeleniny a ovocia v strave, konzumovať zdravé bielkoviny vo 
vegánskych potravinách, ako sú strukoviny, orechy a semená, používať zdra-
vé oleje, bylinky a koreniny, vynechať rafinované potravinárske výrobky a piť 
filtrovanú prevarenú vody. Teraz je už devätnásť rokov bez príznakov rako-
viny a pokračuje vo výskume stravy bez mliečnych výrobkov a bohatej na ze-
leninu. Zásady takéhoto spôsobu stravovania sama stále dodržuje.

___________

Výhrady ku konzumácii mäsa obvykle začínajú argumentom, že my ľudia 
sme geneticky predurčení na to, aby naša strava obsahovala len okolo 10 % 
mäsa, v ideálnom prípade chudého mäsa z divokých zvierat. V súčasnosti 
strava priemerného američana pozostáva z 15 % mäsa, čo znamená, že za 
rok zje zhruba 90 kíl mäsa.8 na druhej strane spektra sú zástancovia paleo 
výživy (stravy „ jaskynného človeka“), ktorí argumentujú, že ľudia sú gene-
ticky stavaní na konzumáciu 20 až 40 % mäsa v potrave. Bez ohľadu na to, čo 
ľudia jedli pred tisíckami rokov (pravú skutočnosť nemožno dokázať), v sú-
časnosti bojujeme s modernou chorobou rakovinou a faktom zostáva, že vo 
veľkom počte rozsiahlych dobre navrhnutých štúdií sa zistila súvislosť kon-
zumácie mäsa, najmä červeného, s mnohými typmi rakoviny.9 Jedna štúdia 
dokonca zistila, že konzumácia iba dvoch porcií mäsa denne u žien štvorná-
sobne zvyšuje riziko opakovaného výskytu rakoviny prsníka. 10

na dôvažok k týmto alarmujúcim zisteniam má mäsový, hydinársky a ry-
bársky priemysel ten istý problém ako mliekarenský priemysel s nezdravými 
prímesami, ako sú umelé rastové hormóny, antibiotiká, pesticídy a omega-6 
mastné kyseliny. a rovnako ako u mliečnych výrobkov, ani v mäse neexistuje 
žiadna živina, ktorú by ste nemohli získať z iných zdrojov. napríklad vege-
tariáni môžu získať dostatok bielkovín konzumáciou strukovín spolu s celo-
zrnnými potravinami a celú potrebu železa získať zo strukovín a morských 
rias. môj vlastný názor na konzumáciu mäsa je preto rovnaký ako v prípade 
mliečnych výrobkov: ak máte rakovinu, odporúčam drastické zníženie jeho 
spotreby alebo úplné vylúčenie prinajmenšom dovtedy, kým rakovina úplne 
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nezmizne. ak sa predsa len rozhodnete jesť nejaké mäso, malo by byť v bi-
okvalite, zo zvierat z voľného chovu, bez prítomnosti hormónov a antibiotík, 
a jeho spotrebu by ste mali obmedziť.

___________

Poslednou skupinou potravín, ktoré ľudia pri radikálnej remisii obmedzili 
alebo úplne vylúčili, sú priemyselne spracované (rafinované) potraviny, naj-
mä obilniny. Rafinovaný potravinový výrobok, ako napríklad chlieb, sa vyrába 
z pšenice, ktorá sa veľmi líši od svojej pôvodnej prirodzenej podoby – v mly-
noch sa z nej vymieľa jemná múka, ktorá sa potom zmieša s droždím a cukrom 
a upečie. Výsledkom je chlieb, ktorý sa v tráviacom trakte veľmi rýchlo mení 
na glukózu – a tú, ako sme už počuli, rakovinové bunky milujú. okrem toho, 
že potraviny s vysokým glykemickým indexom, ako je chlieb, cestoviny, múka, 
dodávajú rakovinovým bunkám ľahko dostupnú výživu, vyvolávajú aj vysoké 
hladiny inzulínu v krvi, čo je ďalší stav významne spájaný s rakovinou.11

aby výrazne obmedzili a stabilizovali hladiny cukru a inzulínu v krvi, 
ľudia, ktorých skúsenosti s radikálnou remisiou som skúmala, výrazne ob-
medzili konzumáciu priemyselne spracovaných potravín (alebo ich úplne 
vylúčili) a ako zdroje uhľohydrátov uprednostnili celozrnné potraviny. Telo 
spracúva celozrnné výrobky pomalšie ako produkty zo spracovaných obil-
nín, čím sa udržuje nízka hladina krvného cukru a inzulínu. okrem toho 
obsahujú celé obilniny viac vlákniny a vitamínov ako rafinované.12 a najdô-
ležitejšie je, že spotreba celozrnných potravín sa trvalo spája s nižším výsky-
tom rakoviny.13 ako príklady celozrnných potravín môžeme spomenúť hne-
dú ryžu, quinou, celý jačmeň, celý ovos a pšeničné krúpy. môžete vyskúšať 
chlieb z naklíčeného obilia, ktorý je hutnejší a obsahuje omnoho menej cuk-
ru ako chlieb z bielej i celozrnnej múky.

V rámci svojho výskumu som sa rozprávala s alternatívnym liečiteľom, 
ktorý vedie programy očisty v Thajsku, kam prichádzajú ľudia z celého sveta 
na troj- až sedemdňové očistné pobyty. Tento thajský muž považuje rafino-
vané potraviny za také nezdravé, že ich úplne vylúčil:

Nejem výrobky rýchleho občerstvenia, potraviny z automatov alebo mlieč-
ne produkty. Jem však všetko, čo pochádza z prírody (t. j. rastie v alebo zo 
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zeme). To je môj každodenný spôsob stravovania. Jedlo z konzervy nemá 
v sebe život – je mŕtve. Len si pomyslite na dátumy spotreby priemysel-
ne vyrábaných potravín. Ako môže niečo vydržať štyri roky? Ak oberieš 
ovocie a pokrájaš ho, zahynie. Vydrží tri, štyri dni a možno len jeden deň. 
Takže ja jem len „živú“ potravu pochádzajúcu priamo z prírody.

američania milujú potraviny vyrábané strojovo ako je múka a cestoviny, 
ktoré sú základom bežnej americkej stravy bohatej na mäso a cukry. Je však 
dôležité si uvedomiť, že naše chuťové poháriky nie vždy vedia, čo je pre nás 
najlepšie. V skutočnosti existuje mnohomiliardový priemysel zameraný na 
výrobu umelých príchutí, ktoré natoľko vábia naše chuťové poháriky, že ne-
dokážeme odolať a kupujeme nezdravé rafinované potravinové výrobky. dá-
vajte si pozor aj na tzv. „prírodné“ príchute, pretože nie sú vždy tým, za čo 
sa deklarujú. Vedeli ste, napríklad, že tekutina z análnych žliaz bobrov sa 
často používa na výrobu „prírodnej malinovej príchute“ v potravinách a ná-
pojoch?14 Podľa federálneho úradu pre potraviny a liečivá sa môže príchuť 
označovať ako „prírodná“, pretože nepochádza z chemického zdroja,15 ale 
určite nie je vyrobená z malín.

okrem toho, že nás výrobcovia potravín lákajú umelými príchuťami, pri-
dávajú do väčšiny svojich výrobkov aj veľké množstvá soli, tukov a cukrov, 
pretože vedia, že naše chuťové bunky sú stále naprogramované na vyhľa-
dávanie takýchto jedál, ktorých sme mali pred tisíckami rokov nedostatok. 
Vďaka pokroku v poľnohospodárstve môžeme dnes vyrábať toľko slaných, 
mastných a sladkých potravín, koľko len chceme. Bohužiaľ, evolúcia v tomto 
smere nepokročila a spoločnosti na rýchle občerstvenie to maximálne vyu-
žívajú. Keď zacítime vôňu horúcej masti, cukru alebo soli, vždy sa nám zbie-
hajú sliny a len ťažko odoláme horúcim hranolčekom.

Bude preto veľmi rozumné, keď pri výbere jedla onkologickí pacienti ale-
bo ľudia, ktorí sa snažia predchádzať rakovine, nebudú veriť svojim chuťo-
vým bunkám. Ľudia, ktorí zažili radikálny ústup choroby, sa väčšinou vrátili 
k životnému štýlu svojich prastarých rodičov, ktorí jedli doma vypestovanú 
zeleninu a celozrnné obilniny a len málokedy sa dostávali k takým lahôdkam 
ako mäso a cukor. a možno aj vďaka tomu sa tešili z výrazne nižšieho výsky-
tu rakoviny ako my dnes.16

R a d i k á l n e  Z M e n i Ť  S T R a v U
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lieČivá sila zeleniny a ovocia

Čo sa týka zeleniny a ovocia, už asi tušíte, čo vám poviem: sú pre vás zdra-
vé – veľmi zdravé. Zelenina a ovocie poskytujú telu všetky potrebné živi-
ny – vitamíny, minerály, uhľohydráty, vlákninu, glukózu, bielkoviny a do-
konca aj zdravé tuky. V súvislosti s rakovinou stovky a stovky štúdií doka-
zujú, že konzumácia ovocia a zeleniny pomáha hlavne pri prevencii rako-
viny.17 Ďalšie štúdie zas ukazujú, že onkologickí pacienti, ktorí jedia viac 
zeleniny a ovocia, žijú dlhšie.18 napríklad v jednej štúdii sledovali 1 500 
pacientok, ktoré prekonali rakovinu prsníka, a zistili, že ženy, ktoré den-
ne zjedli päť porcií ovocia a/alebo zeleniny a boli aspoň 30 minút denne 
fyzicky aktívne šesť dní v týždni, mali úmrtnosť o 50 % nižšiu v porovnaní 
s tými, ktoré jedli menej zeleniny alebo sa menej hýbali.19 inými slovami, 
onkologickí pacienti, ktorí jedia množstvo zeleniny a pravidelne cvičia, 
žijú dvakrát dlhšie.

existuje aj množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že niektoré druhy ovocia 
a zeleniny obsahujú účinné protirakovinové látky. Patrí sem hlúbová zele-
nina (kapusta, brokolica, karfiol), cibuľovitá zelenina (napríklad cibuľa, ces-
nak, šalotka) a tmavé bobuľovité ovocie. Hlúbová zelenina obsahuje živi-
ny, ktoré pomáhajú blokovať rast rakovinových buniek,20 obmedzujú tvor-
bu metastáz21 a dokonca spôsobujú rozklad alebo usmrtenie rakovinových 
buniek.22 Ďalšie druhy zeleniny a ovocia majú zas iné protirakovinové vlast-
nosti. aby ste mali čo najväčší úžitok zo všetkých týchto protirakovinových 
živín, mali by ste sa snažiť konzumovať celú farebnú škálu zeleniny a ovocia, 
pretože každá farba predstavuje inú protirakovinovú látku.

dale Figtree je jedna z víťaziek nad rakovinou, ktorej prípadom som sa 
zaoberala a ktorá využila liečivú silu zeleniny a ovocia. Vo veku 27 rokov jej 
diagnostikovali rakovinu lymfatického systému. Pri diagnostickej operácii 
zistili, že lymfatický nádor vo veľkosti grepu mala pripojený k pľúcam, srdcu 
a hlavnej tepne, a preto sa operačne nedal odstrániť. na pokyn ošetrujúce-
ho lekára sa dale okamžite podrobila chemoterapii a ožarovaniu. Pre silné 
vedľajšie účinky však musela chemoterapiu po dvoch mesiacoch prerušiť. Po 
ďalších troch mesiacoch samotného ožarovania musela prerušiť aj túto lieč-
bu, pretože začala ovplyvňovať jej schopnosť rozprávať. Keď jej neostala iná 
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možnosť, dale začala experimentovať s najrôznejšími metódami liečby so 
zapojením tela, mysle i duše a v rámci toho aj s výživou.

Vyhľadala som odborníka na výživu a zapojila som sa do programu, 
kde som dostávala vysoko výživnú ľahko stráviteľnú stravu v obrov-
ských množstvách! Trvalo niekoľko týždňov, kým si môj žalúdok zvy-
kol na také množstvo stravy, ale potom som si pripadala ako špongia, 
ktorá všetko nasaje. V programe sme dostávali 80 % surovej stravy, len 
20 % tvorili varené potraviny. Denne som vypila tri porcie čerstvo pri-
pravených zeleninových štiav a zjedla obrovské množstvo šalátov, ovo-
cia a orechov. Na večeru som dostávala asi polkilovú porciu varenej 
zeleniny a ako prílohu rovnaké množstvo varených sladkých zemia-
kov, hnedej ryže alebo strukovín. Moje telo sa veľmi rýchlo začalo zba-
vovať starých nežiaducich látok – možno to boli karcinogény, možno 
zvyškové látky po chemoterapii a ožarovaní. Očisťovanie a detoxiká-
cia prebiehali v cykloch, vždy po niekoľkých týždňoch iná časť môjho 
tela a s inými príznakmi – od bolesti po kŕče či riedku stolicu.

Po troch rokoch celostného liečebného programu, ktorý zahrňoval telo, my-
seľ i dušu, sa dale podrobila vyšetreniu počítačovou tomografiou (cT). Uká-
zalo sa, že rakovina sa úplne stratila. Túto kontrolu absolvovala v roku 1980, 
pred viac ako 30 rokmi, a odvtedy je bez rakoviny. medzitým absolvovala 
kurzy z oblasti výživy a teraz pomáha iným onkologickým pacientom pri 
vypracovaní komplexného liečebného programu zapájajúceho telo, myseľ 
i dušu. 

jedzte bioPotraviny,  
aby sa vaše telo detoxikovalo

Väčšina ľudí, ktorí sa vyliečili z rakoviny, hovorí o dôležitosti odstrániť z tela 
všetky cudzorodé chemické látky a toxíny, ktorým sme v súčasnosti vysta-
vení. Vedcom je známe, že premenu zdravej bunky na rakovinovú môžu vy-
volať rôzne činitele, medzi nimi baktérie, vírusy, genetické mutácie a, samo-
zrejme, toxické látky. Výskumy jednoznačne dokázali, že niektoré toxické 
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látky, ako sú nikotín, azbest a formaldehyd, vyvolávajú rakovinu. existuje 
však aj množstvo iných chemických látok, ktorým sme každodenne vystave-
ní, ako sú pesticídy a geneticky modifikované organizmy (Gmo), o ktorých 
kancerogénnych účinkoch vedci nemajú istotu. Vedcom trvalo viac ako 50 
rokov, kým dokázali, že nikotín vyvoláva rakovinu pľúc. Rovnako dlho alebo 
aj dlhšie môže trvať, kým sa dokáže, či sú pesticídy a Gmo príčinou ocho-
rení, alebo nie.

Jedna z nedávnych znepokojivých štúdií ukázala súvislosť rakoviny detí 
s tým, že ich matky počas tehotenstva používali v domácnosti alebo v záhra-
de bežné pesticídy. 23 V podobnej štúdii sa ukázalo, že pacientky s rakovinou 
prsníka mali vo svojich prsných tkanivách významne vyššie hladiny pesticí-
dov ako ženy s nezhubnými nádormi prsníka.24 Bohužiaľ, možno bude treba 
ešte ďalších 50 podobných štúdií, kým vedci budú môcť oficiálne vyhlásiť, 
že niektoré pesticídy spôsobujú rakovinu. Väčšina ľudí, ktorí zažili radikál-
ny ústup rakoviny, sa však aj napriek tomu rozhodla pre opatrnosť a naku-
puje ovocie a zeleninu v biokvalite. Zdá sa, že je to rozumné rozhodnutie, 
pretože nedávna štúdia hodnotiaca viac ako 240 rôznych biopotravín uká-
zala, že u biopotravín je o 30 % menšia pravdepodobnosť, že budú obsaho-
vať pesticídy.25

___________

okrem konzumácie biopotravín môže pri detoxikácii tela od pesticídov, ťaž-
kých kovov a iných toxických látok pomôcť aj krátky pôst alebo očista. Pôst 
je jeden z najstarších známych liečebných postupov a vyskytuje sa praktic-
ky vo všetkých náboženských a tradičných medicínskych systémoch posled-
ných 3000 rokov. mnohí praktickí liečitelia považujú pôst za prirodzený 
spôsob, ako zbaviť telo infekčných a toxických látok. okrem toho, ak sa pôst 
robí bezpečne, môže v tele spustiť účinný domino efekt zdraviu prospeš-
ných zmien.

Vo viacerých štúdiách sa, napríklad, ukázalo, že krátky pôst môže po-
môcť pri odstraňovaní bakteriálnej infekcie, znižovaní cholesterolu a spo-
malení procesov starnutia.26 V podobnej štúdii zistili, že už krátky 24-ho-
dinový pôst môže naštartovať výrazný vnútorný detoxikačný proces, ktorý 
vyčistí všetky orgánové systémy a zvýši počet buniek imunitného systému, 
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ktoré z tela odstraňujú baktérie.27 V súvislosti s rakovinou sa v jednej mo-
delovej štúdii ukázalo, že krátky pôst počas chemoterapie významne zvyšu-
je jej účinnosť a súčasne oslabuje vedľajšie účinky.28 niektorí vedci predpo-
kladajú, že vyradenie všetkých potravinových zdrojov glukózy počas pôstu 
môže byť účinný spôsob na „vyhladovanie“ rakovinových buniek.29

Počas svojej výskumnej cesty po svete som sa stretla s mnohými alter-
natívnymi liečiteľmi, ktorí využívali pôst ako súčasť odporúčaných liečeb-
ných postupov pre pacientov s rakovinou. Riaditeľ jedného takého očistného 
a pôstneho programu opisuje jeho zdravotné prínosy takto:

Pôst je vynikajúci spôsob, ako zbaviť telo nahromadených toxických 
látok a zlepšiť fungovanie systému na zbavovanie sa odpadov v našich 
telách, takže ďalšie toxíny sa už neakumulujú… Keby mi diagnostiko-
vali rakovinu, sám by som podstúpil dlhodobý pôst… Najprv by som 
sa chcel zbaviť toxických látok a potom by som začal jesť potraviny 
bez toxínov [teda v biokvalite]… Postil by som sa, aby som očistil svoje 
tkanivá a vyhladoval rýchlo rastúci zhubný nádor. Účinok je rovnaký, 
ako má chemoterapia a všetky [konvenčné] liečebné metódy… Pôst je 
prirodzený spôsob, ako to dosiahnuť… Väčšina živočíchov a organiz-
mov prestane jesť, keď sú veľmi choré. Týmto spôsobom rieši príroda 
tento problém.

Tento muž správne poukazuje na fakt, že zvieratá sa pri ochorení inštinktív-
ne postia. Zdá sa, že človek je vlastne jediný živočíšny druh, ktorý sa v takej 
situácii, naopak, núti k jedlu. Keď zvieratá cítia, že ochoreli, zvyčajne pre-
stanú jesť a utiahnu sa na chránené pokojné miesto, aby odpočívali, kým 
sa nebudú cítiť dobre. V tom čase možno pijú vodu alebo jedia horké trávy 
(opäť aby podporili detoxikáciu), ale nezačnú sa normálne stravovať, kým sa 
necítia lepšie. U ľudí okamžitá strata chuti do jedla pri chorobe naznačuje, 
že tiež máme tento inštinktívny samoliečebný mechanizmus, ktorý vyžadu-
je, aby sme obmedzili príjem potravy a pomohli tak pri aktivácii vnútorné-
ho detoxikačného procesu. Je známe, že niektoré typy rakoviny spôsobujú 
baktérie a vírusy (napríklad ľudský papilloma vírus [HPV] sa spája s rako-
vinou krčka maternice a baktéria Helicobacter pylori s rakovinou žalúdka). 
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