
KLÍČ KE ZDRAVÍ

Dlouhověkost

Celostní péče o tělo i duši



DLOUHOVĚKOST

Francouzka Jeanne Calmentová 122 let

Inspirace ve zvířecí říši

Proč někteří živočichové žijí déle?

Co život zkracuje?

- špatná strava

- nedostatek spánku

- nedostatek pohybu

- dlouhodobý stres 



TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI

1/ Stav buněk

2/ Skryté ložiskové infekce

3/ Zvládání stresu

4/ Hormony štěstí



1/ STAV NAŠICH BUNĚK

Čištění od toxických látek

(bezchybná DNA a funkční membrána)

Opravné mechanismy

Zdravá 

buňka

Buňka napadená 

volnými radikály
Poškozená

buňka



STAV NAŠICH BUNĚK

Čištění od toxických látek (DNA)

Bezchybná DNA

Správné dělení buněk

Osudné chyby při dělení buněk = 

vznik nádorů



STAV NAŠICH BUNĚK

Opravné mechanismy

(funkčnost buněčných membrán)
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zpomaluje
degeneraci těla,   
prodlužuje mládí

posiluje obranu
proti infekcím a   

nádorům 

zmírňuje alergie upravuje tlak, 
cukr, cholesterol

Říká se jí „Královna rostlin“ nebo také „Královna detoxikátorů“. 
Je to nejinteligentnější houba na zharmonizování imunity a buněčné komunikace. Ochraňuje játra.
Posiluje psychiku a myšlení, působí jako mozkové tonikum. Opravuje buněčné membrány. 

až 400 biologicky aktivních látek



GANODERMA

 Snižuje cholesterol a tuky v krvi

 Snižuje krevní cukr a reguluje činnost slinivky

 Upravuje krevní tlak, omezuje arteriosklerózu

 Rozkládá tromby (krevní sraženiny)

 Je účinná při akutní i chronické hepatitidě, nedostatečnosti jater

 Optimalizuje činnost nadledvinek (50 hormonů, stres, únava)

 Zvyšuje účinnost imunitního systému

 Zpomaluje pokles mozkových funkcí

 Zabraňuje vzniku alergií, mírní alergie omezením
vylučování histaminu

 Je prevencí vzniku nádorových buněk, blokuje látkovou výměnu 

nádorových buněk, zvyšuje účinnost protinádorových léčiv

Dlouhověkost



GANODERMA A ONKOLOGIE

 Extrakty z Reishi prokázaly přínos ve zlepšení s nádory 

spojených příznaků. Také prodloužily přežití bez 

příznaků návratu onkologického onemocnění. 

 Metaanalýza provedená v roce 2012 došla k závěru, 
že přidání extraktu z Reishi ke standardní onkologické 

léčbě zvyšuje léčebnou odpověď o téměř jednu 

třetinu. Reishi dle autorů prodlužuje přežití pacientů 

s pokročilými nádory.

 Na základě klinicky prokázané účinnosti jsou 

indikovány v některých zemích jako doplňková léčba 

pro mnoho druhů nádorů.

Prevence a doplňková léčba nádorů

expertní článek o extraktech z hub v renomovaném lékařském periodiku 

"KLINICKÁ ONKOLOGIE" - ročník 33|2020| číslo 6, str. 426-434, publikace 15. 12. 2020



GANODERMA A ONKOLOGIE

 V tomto smyslu proběhla řada experimentálních 

studií, ve kterých došlo k útlumu růstu různých druhů 

nádorových buněk, a to až o 60%.

 Např. v roce 2003 byla zveřejněna studie s 34 

pacienty s pokročilými nádory různých lokalit, kterým 

byl podáván extrakt z Reishi v dávce přes 5g denně 

Buněčná imunita se u 80 % z nich zvýšila ve smyslu 

aktivace NK buněk.

 Proběhly klinické studie u pacientů s pokročilým 

karcinomem plic. Zahrnuto bylo 68 pacientů, kteří byli 
randomizováni do skupiny s extraktem z Reishi a do 

kontrolní skupiny s placebem bez onkologické léčby. 

Sledování probíhalo 12 týdnů a stabilizace se 

zastavením růstu nádoru bylo dosaženo u 35 % 

pacientů léčených Reishi.

Prevence a doplňková léčba nádorů

expertní článek o extraktech z hub v renomovaném lékařském periodiku 

"KLINICKÁ ONKOLOGIE" - ročník 33|2020| číslo 6, str. 426-434, publikace 15. 12. 2020



GANODERMA A ONKOLOGIE

 Studie s 29 onkologickými pacienty ve věku 2–18 let 

s různými druhy malignit (leukémie a solidní nádory) 

po léčbě chemoterapií. 

 Po 6 měsících podávání  Reishi bylo zjištěno zvýšené 

množství lymfocytů. 

 Reishi má aktivizující vliv na imunitní buňky i u dětí, a 
může proto u této k častým respiračním infekcím 

náchylné skupiny pomoci tvořit imunitní ochranu. 

 Reishi se historicky používá v Asii také pro léčbu 

virových respiračních a herpetických infekcí. U 36 

pacientů, tedy u 88 % případů, které byly léčeny 

pomocí extraktu z Reishi po dobu 2 měsíců, došlo k 

vymizení infekce.

Prevence a doplňková léčba nádorů

expertní článek o extraktech z hub v renomovaném lékařském periodiku 

"KLINICKÁ ONKOLOGIE" - ročník 33|2020| číslo 6, str. 426-434, publikace 15. 12. 2020



GANODERMA A ONKOLOGIE

 V Japonsku byl u kolorektálních adenomů 123 

pacientům podáván spórový extrakt z Reishi a tito 

byli srovnáni se 102 pacienty bez léčby. Léčba trvala 

po dobu 12 měsíců, potom byla provedena kontrolní 

kolonoskopie ke zhodnocení efektu. Velikost 

adenomů se vlivem Reishi zmenšila průměrně o 1,4 

mm, zatímco u skupiny bez léčby došlo k nárůstu v 

průměru o 1,7 mm. 

 Závěrem této studie proto bylo, že extrakt z Reishi

může mimo jiné tlumit vývoj kolorektálních adenomů 

představujících přednádorový stav ve střevech.

Prevence a doplňková léčba nádorů

expertní článek o extraktech z hub v renomovaném lékařském periodiku 

"KLINICKÁ ONKOLOGIE" - ročník 33|2020| číslo 6, str. 426-434, publikace 15. 12. 2020



GANODERMA A ONKOLOGIE

 U 15 pacientů s gynekologickým karcinomem byla 

zaznamenána vlivem léčby Reishi stabilizace 

onemocnění.

 Jednalo se o celkem 21 pacientek, které se 

nacházely v pokročilém stadiu gynekologického 

karcinomu po 2 sériích chemoterapie. 

 Z celkového počtu 15 léčených došlo u 5, tj. u 33 % 

pacientek k zastavení růstu nádoru. Neléčená 
kontrolní skupina vykazovala ve všech případech 

naopak zhoršení stavu s progresí nádoru. V této studii 

byly použity vysoké dávky Reishi po dobu 12 týdnů.

Prevence a doplňková léčba nádorů

expertní článek o extraktech z hub v renomovaném lékařském periodiku 

"KLINICKÁ ONKOLOGIE" - ročník 33|2020| číslo 6, str. 426-434, publikace 15. 12. 2020



GANODERMA A ONKOLOGIE

 Léčba jaterních poškození: Klinická studie 42 

zdravých jedinců prokázala vlivem extraktu z Reishi

snížení jaterních enzymů a zvýšení antioxidační 

kapacity v krevní plazmě. V jiné klinické studii byl 

popsán účinek na ústup fibromyalgie (chronická 

bolest svalů a kloubů).

 Reishi se považuje se za bezpečný doplněk stravy. 

Řadou klinických studií bylo prokázáno, že extrakty z 

Reishi jsou bezpečné. Nepopisuje se u nich vyvolání 

autoimunitních onemocnění, jak tomu bývá u 
jednostranně působících imunostimulačních léků.

 Závěrem autorů bylo podpoření hypotézy, že 

Reishi také pomáhá odstranit únavu i depresivní 

stavy onkologických pacientů. 

Prevence a doplňková léčba nádorů

expertní článek o extraktech z hub v renomovaném lékařském periodiku 

"KLINICKÁ ONKOLOGIE" - ročník 33|2020| číslo 6, str. 426-434, publikace 15. 12. 2020



SPIRULINA
Výživa, krvetvorba

 Superpotravina s více než 100 živinami

 Zajišťuje tvorbu kvalitní krve

 Posiluje schopnost těla opravovat DNA

 Vykazuje protirakovinnou aktivitu

 Potlačuje nežádoucí bakterie a plísně ve střevech

 Čistí tělo od těžkých kovů a radioaktivních látek

 Plnohodnotná strava 

– složení jako u mateřského mléka
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Spirulina dezinfikuje střeva, játra, žlučovody, plíce, vyrovnává hormonální systém, reguluje inzulín, 
snižuje cholesterol. Nutričně je zdravou náhražkou masa a mléčných výrobků, má nejvyšší obsah B12.
Zabraňuje replikaci chřipkových a herpes virů. Fykocyanin obnovuje tvorbu bílých krvinek v kmenových 
buňkách kostní dřeně po jejich poškození ozářením.

až 300 biologicky aktivních látek



2/ ZÁKEŘNÉ LOŽISKOVÉ INFEKCE

 Probíhají po dlouhá léta bezpříznakově

 Záněty zubů, infekce obličejových dutin

 Infekce středního ucha a krčních mandlí

 Zánět žlučníku, chronická cholecystitida

 Mají menší dostupnost pro antibiotika

 Časem vyvolávají záněty jiných orgánů

- zánět srdečního svalu, zánět žil

- zánět sítnice, záněty nervů

- zánět ledvin, močového měchýře

- záněty kloubů, žlučníku 



CORDYCEPS
Výkonnost

 Protizánětlivé účinky, likviduje viry, bakterie

 „Hlídač ledvin“

 Omlazuje a vitalizuje

 Zvyšuje výkonnost a vytrvalost

 Zvyšuje citlivost buněk na inzulin

 Pomáhá při alergiích, autoimunitních onemocněních

 Zlepšuje srdeční funkce a srdeční rytmus

 Je podporou klasické protinádorové léčby

 Zvyšuje odolnost vůči stresu

 „Himalájská viagra“



CORDYCEPS A ESENCE LEDVIN

 Ledviny v čínské medicíně – klíčový orgán pro zdraví a 

dlouhověkost.

 Nejzásadnější funkcí Cordycepsu je doplňovat esenci ledvin. 

Ledviny jsou skladištěm prenatální a postnatální esence života. 

Část dostáváme od rodičů – té říkáme prenatální esence 
a část si tělo vyrábí ze vzduchu a potravy – postnatální esence.

 V prenatální esenci je odražena esence tří generací. 

 Prenatální esenci (tu získanou od rodičů) si můžeme doplňovat 

jen velmi těžce. V podstatě od narození nám neustále ubývá. 

Dala by se přirovnat k svíčce. Když dohoří, tak život končí.

 A Cordyceps má tu výjimečnou vlastnost, že umí doplňovat 
prenatální životní esenci.



CORDYCEPS A ESENCE LEDVIN
 Aby mohl strom dlouhodobě přežít, musí mít silné kořeny, které si 

dokáží z okolí stáhnout živiny a vodu a poskytují mu tím sílu k životu.

 V čínské medicíně jsou v lidském těle takovými kořeny ledviny.

 Prenatální esence je jako spořící účet - jakési dědictví po rodičích. 
Jsou to hluboké rezervy energie, po níž bychom měli sahat co 

nejméně. Co vezmeme ze spořícího účtu, zůstane pryč navždy.

 Postnatální esence představuje běžný účet. Pokud nemáme příliš 

zlozvyků a dobře spíme, pak si jen vybíráme z běžného účtu, a zase 

do něj ukládáme. Část z naší esence dáváme dalším generacím, 

zejména matky ho vydají hodně během těhotenství. 

 Při špatné stravě, stresu, přepracovanosti, užívání hormonální 

antikoncepce… esence ledvin ubývá, začínají se projevovat známky 

stárnutí - únava, úbytek vlasů, problémy se zády a křehké kosti. 

(Klasickými barometry síly ledvin jsou kvalita kostí, zubů a vlasů, 
vzpřímená a udělaná postava, zářivý úsměv a hustá kštice).

 Pak musíme odebírat z našeho spořícího účtu. Až bude náš spořící 

účet na nule, náš život končí.“



POSÍLENÍ SRDCE

 Podle americké studie zkoumající data 11 milionů lidí mají ti, 

kdo prodělali covid-19 do budoucna o 70 procent vyšší 

riziko infarktu nebo srdečního selhání…

 I dva roky po prodělání covidu jsou někteří lidé dušní, 
nevýkonní, mají neurologické problémy, bolesti…

 Velkým rizikovým faktorem je obezita, vysoký krevní tlak, 

kouření…

 Za posledních 10 let se zdvojnásobil počet lidí se srdečním 

selháním

 Česko je třetí nejhorší zemí v Evropě, které jsou sledovány 
Evropskou kardiologickou společností (MUDr. Táborský)
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Bojuje proti stárnutí, zlepšuje sexuální funkce a kondici, posiluje odolnost vůči stresu, snižuje deprese. 
Zlepšuje srdeční funkce a rytmus, preventuje trombózu, zvyšuje citlivost buněk na inzulín, ochraňuje játra. 
Pomáhá u autoimunitních chorob, alergií, podporuje účinnost klasické protinádorové léčby.

širokospektrální, přírodní antibiotikum



ANDRO-G
Chřipky, virózy, játra

 Mírní akutní infekce horních cest dýchacích 

(nachlazení, chřipka, kašel, bolest v krku, 

průchodnost nosu, bolest v uších)

 Zvyšuje T lymfocyty pro boj s rakovinnými buňkami

 Má protizánětlivé účinky

 Zmírňuje otoky a bolesti, vylučuje kyselinu močovou

 Vykazuje ochranné účinky na játra

 Stimuluje tok žluči

 Snižuje koagulaci krve
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zmírnění otoků a bolestí

normalizace hladiny cukru
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100%-ní výtažek z byliny Andrographis paniculata. 
Díky ní se při světové pandemii chřipky v roce 1918 podařilo v Indii zastavit šíření smrtícího viru.
Mírní akutní infekce horních cest dýchacích (nachlazení, chřipka, kašel, bolest v krku, průchodnost nosu, 
bolest v uších). Používá se i při trávících obtížích (průjem, zácpa,  střevní meteorismus, bolest břicha...)
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3/ STRES A ZÁNĚTY

 Stres aktivuje různé mechanismy, které jsou
doprovázeny zánětem

 Pokud mám v sobě nevyřešený problém 

(s někým nebo sám se sebou) = zvýšené napětí, 

nástup stresu

 Stres: Jako když sedíte v autě, jednu nohu máte na plynu 

a druhou na spojce. Motor jede na plné obrátky, řve, auto 

kouří, žere benzín, ale nejede



ZVLÁDÁNÍ STRESU

 Dlouhodobý stres člověku ubírá energii

 V těle startují různé mechanismy, jež nás mají připravit 

na útěk nebo boj, při kterém můžeme být zraněni

 Tyto mechanismy jsou v těle provázeny zánětem  

 Tyto procesy poškozují orgánové systémy

 Např. dnes už víme, že cukrovka 2.typu je víceméně 
následkem takového zánětu



4/ HORMONY ŠTĚSTÍ

 Serotonin – král v mozku, který reguluje naše nálady

 Melatonin – spánkový hormon, který utlumuje 

a navozuje spánek, ovlivňuje i imunitu,

reprodukční funkce, trávicí procesy

a vylučování tekutin z těla

 Tryptofan – klíč pro lepší náladu i osvěžující spánek

– aminokyselina, kterou přijímáme z potravy,
ze které se vyrábí serotonin a melatonin



TRYPTOFAN V POTRAVINÁCH

 vejce

 spirulina

 ryby jako treska a losos 

 krůtí maso

 organické mléko, jogurt, tvaroh, sýry

 sezamová semínka, kešu a vlašské ořechy

 hovězí nebo jehněčí krmené trávou

 ovesná zrna, hnědá rýže, kukuřice nebo quinoa

 luštěniny – zejména fazole, cizrna a hrášek

 brambory

 banány



MORINZHI
Hormonální rovnováha

 I když jíme potraviny obsahující tryptofan, 

tak ten se bohužel nedostane do mozku, 

kde z něj vzniká serotonin a melatonin, protože neprojde 
hematoencefalitickou bariérou mozku

 Při boji s depresemi jsme tak odkázáni výhradně na serotonin, 

který vzniká v mozku

 DXN Morinzi má příznivý vliv na tvorbu a zužitkování     

serotoninu v mozku

 To je významné  pro úpravu spánku, odstranění deprese či 

úzkosti a bolestí včetně migrény

 To vše díky obsažené látce scopoletinu (studie Dr. Heinickeho)



PSYCHOSOMATIKA

 Řada zdravotních problémů má psychosomatický původ

 Staré křivdy, tíživá situace v rodině nebo v práci

 Porušení morálních zásad – nástup stresu

 Morálka je soubor psychologických pravidel, nastavených 

tak, aby skupina veskrze sobeckých jedinců co nejvíc těžila 

ve prospěch všech

 Nejvíce trpí citliví lidé v situaci morálního dilematu

 Sebeobviňují se za věci, které ani nemohli ovlivnit = deprese

 Deprese je rozvrat řídících systémů organismu, ne smutná 
nálada



ODPUŠTĚNÍ

 Odpuštění – velké téma (druhým, sobě...)

 Duševní nebo emoční problém má v Česku 28% lidí

 Serotonin je králem mozkové chemie

 K němu se modlí celý psychofarmakologický průmysl

 Nedostatek způsobuje smutek, deprese, úzkost, poruchy 

spánku, podrážděnost až agresivitu

 Také prudké výkyvy naší emocionality směrem nahoru - dolů

 Je zodpovědný za to, jestli máme den blbec nebo naopak 

den plný radosti



PROGRAM PRO ŽIVOT

 Emociálně nás nastavují rodiče už v dětství

 Do zhruba 6 let si na základě rodinné výchovy můžeme 

nastavit jeden z pěti špatných programů pro život

- musíš být perfektní

- musíš být silný

- musíš být vstřícný

- musíš se snažit

- musíš si pospíšit

 Výsledkem bude vyhoření a pocit, že člověk selhal

 Tvrdě se trestáme, my nejlíp víme, kde nás to nejvíc bolí

 Jediná cesta ven je odpuštění a stanovení si normálních cílů

 Vypsat se z problému nebo vypovídat



MORINZHI
Hormonální rovnováha

 Džus z plodů Morindy citrifolia (Noni), 

obohacený Ibiškem súdánským 

 Harmonizace hormonálních funkcí

 Snížení vysokého tlaku, prevence tvorby krevních sraženin

 Snížení hladiny cholesterolu

 Utlumení aktivity nádorových buněk

 Zpomalení stárnutí 

 Zvýšená tvorba endorfinů 

 Harmonizace tvorby inzulínu

 Zmírnění deprese a úzkosti, lepší spánek

 Přírodní analgetikum, zmírnění migrén 

 Prevence infarktu a mrtvice



MORINZHI
Hormonální rovnováha

 Díky xeroninu v Morinzhi dojde k opravě poškozených buněk. 

Výsledkem je zlepšená činnost nemocné tkáně, 
vymizení zánětu nebo bolesti, odstranění otoků, vyrážky atd.

 Mimo jiné také k úpravě a udržení tělesné hmotnosti. 

Studie prof. MUDr. Solomona zahrnovala 4 181 lidí s nadváhou, 

kteří pravidelně pili džus z Morindy citrifolia. 

71% z nich zaznamenalo významnou úpravu své hmotnosti 

při dávce cca 5 polévkových lžic denně, užívaných po dobu 

minimálně několika měsíců.

 Obnovit poškozenou funkci buněk vyžaduje určitý čas. 



KLÍČ KE ŠTÍHLÉ POSTAVĚ – ENZYME MIX

25 ml CORDYPINE

25 ml MORINZHI

25 ml VINAIGRETTE (DXN rýžový ocet)

30 ml JABLEČNÉHO FERMENTOVANÉHO 

NÁPOJE

500 ml vody

Smíchat, popíjet během dne



hořčík

vápník

draslík

železo

B1
B2
B12

flavonoidy
(rakovina)

betaka-
roten

oči

základní
amino

kyseliny
polysa-
charidy
(adaptogen)

MORINZHI – Morinda citrifolia

sodík

anthocyanin
(funkce mozku)

hormonální funkce,
harmonizuje celý 
endokrinní systém

stárnutí, spánek
hlad, trávení

protirakovinné
účinky

bolest, deprese,
tvorba serotoninu

a melatoninu

D

C

A

Eselen

zinek

fosfor

proxeronin
(obnovení

poškozených
buněk)

až 200 biologicky aktivních látek

Dr. Melanie Alfred:       Scopoletin je 5x účinnější než aspirin - proti zánětům, bolesti, teplotám.
Prof. MUDr. Solomon: Noni pracuje na buněčné úrovni, proto příznivě ovlivňuje mnohé zdravotní obtíže.

scopoletin
(záněty,

horečky)



NONI DAR Z PŘÍRODY

MUDr. Dana Chvátalová



PROČ JE NONI TAK ÚČINNÉ?

V r. 2001 byla Morinda citrifolia zařazena jako 

jeden z nejúčinnějších alternativních

protirakovinných prostředků na 92. konferenci 

Americké asociace pro výzkum rakoviny.

Přidáním výtažku z květů ROSELLE s vysokým 

množstvím vitamínu C vznikl unikátní výrobek 

DXN MORINZHI s ojedinělými účinky na lidské 

zdraví, mimo jiné i na srdeční choroby, 

cukrovku, vysoký krevní tlak, křečové žíly.



CESTA K DLOUHOVĚKOSTI

Ganoderma – protinádorová ochrana

Cordyceps – protizánětlivá ochrana

Spirulina – vyvážená výživa buněk

Morinzhi – hormonální rovnováha



čištění krve, jaterní 

funkce, enzymy

trávicí obtíže, hubnutí, 

cholesterol, diabetes

vysoký obsah vit. C, 

křečové žíly, močový trakt

regenerace po 

úrazech, operacích, 

likvidace zánětů, 

účinnější trávení

„hlídač ledvin“, výkonnost, 

posílení plic, srdce, potence

lymfa, otoky,

zánět žaludku

virózy, chřipky, nádory, 

játra, žluč, koagulace krveregenerace nervů 

a poškozeného 

trávicího systému

alergie, nádory, diabetes, choroby 

jater, stav cév, rozpouští tromby

STROM ŽIVOTA Z PRODUKTŮ DXN

endokrinní systém, 

nádory, deprese, krása

komplexní výživa, 

eliminace těžkých kovů, 

tvorba krve, nádory

Lví hříva

Poria S

Ganoderma

Cordypine

Jablečný nápoj

Andro-G

Morinzhi

Black cumin

Roselle

Spirulina

Cordyceps



KÁVY S EXTRAKTY Z HUB

 Váš ranní šálek kávy bude Vaší tajnou 

zbraní proti nemocem

 Snížení obsahu kofeinu

 Dodání energie extraktem z houby Reishi, 

Cordyceps, ženšenu…

 Káva snižuje riziko rakoviny prostaty, 

Alzheimerovy choroby, mrtvice

 Káva snižuje koncentraci kyseliny močové

 Kofein snižuje jaterní fibrózu

časopis Hepatologie 1/2010



PROSPĚŠNOST PITÍ KÁVY
 Předseda České společnosti pro aterosklerózu

doc. MUDr. Michal Vrablík:

 „Poslední výzkumy dávají kávě 

až neuvěřitelné „schopnosti“. 

 Snížení rizika mnoha druhů rakoviny, 

mozkové mrtvice, srdečních chorob, 
cukrovky 2. typu, 

tvorby žlučových kamenů,

zubního kazu, cirhózy jater, 

Parkinsonovy nemoci i zhoršování demence.

Po kávě se zlepšuje i naše výkonnost, 

schopnost soustředění a pohotových reakcí...“



VYUŽITÍ MEDICINÁLNÍCH HUB 

 Imunomodulační a protinádorové účinky

 Úprava krevního tlaku

 Antibiotické vlastnosti

 Antioxidační aktivita

 Snižování hladiny cholesterolu a tuku v krvi

 Snižování hladiny cukru v krvi, diabetes

 Hepatoprotektivní účinky

 Tonifikační působení



KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚLO I DUŠI

 Medicinální houby jemně, vyvažujícím způsobem působí 

i na lidskou mysl – což je v dnešní době, kdy se hovoří o 

tom, že psychika má na svědomí téměř 70% všech 

onemocnění, naprosto zásadní.

 Pozoruhodné jsou vyvažující účinky hub – extrakt z téže 
houby dokáže u jednoho pacienta tlumit nežádoucí 

stav, zatímco u druhého má povzbuzující účinky. Houby 

samy poznají, kterým směrem v organismu působit a jak 
ho vrátit do rovnováhy. 



ŽIVOT JE CELÝ O ROVNOVÁZE

Životní rovnováha je základ, ne luxus

 1. Dopřejme si více spánku

 2. Vyhýbejme se stresu

 3. Více cvičme

 4. Buďme více venku

 5. Stravujme se zdravě a vyváženě

DOVOLME SI NEBÝT DOKONALÍ…



Poselství Karla Gotta
 Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě a 

slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. 

Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 

vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, 

co s bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 

možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí…

 Jaká postel je nejdražší na světě? Ta nemocniční.

 Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro 

vás bude vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo 

by za vás nesl vaši nemoc. Ztracené materiální věci lze nalézt. Ale je tu 

jedna věc, která nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty: A tou je 

život. Když jede člověk na operační sál, uvědomí se, že existuje jedna 

kniha, kterou má ještě dočíst: Kniha zdravého života.

 Bez ohledu na stadium života v němž se nacházíte, bude každý z nás 

jednou čelit dnu, kdy se opona zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší 

rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte 

sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní. Nemarněte svůj 

drahocenný čas, kdy jste ještě zdraví…
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
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Facebook: DXN cesta ke zdraví 

email: alena.hlavicova@email.cz

web: www.dxn.cz


