
Dobře. Pokusím se zde popsat svůj příběh. Včera jsem se rozhodl, že začnu se 100 % syrovou
stravou (raw food, living foods, vitarian). Za 1. opičím se po Shazzie (www.shzzie.com), za 2.
skutečně cítím, že tuto změnu potřebuju, a za 3. uvědomil jsem si, že pokud se skutečně změním v
tak obyčejné věci, jako je jídlo, budu moct dělat další změny, ale hlavně budu příkladem toho, že to
jde, budu chodící reklamou (jako bych už teď nebyl dostatečně velkou chodící reklamou?).

(1) Ke Shazzie jsem se dostal skutečně krásnou shodou okolností (tzv. náhodou): na stránce
(www.rawfoodinfo.com), kde v galerii samých vitariánských nadšenců ("raw foods ethusiasts"), mě
zaujali jedny modré čisté oči. Ach! Přečetl jsem si její příběh. Jak obyčejná a blízká dívka! A
přitom dělá zásadní změny s takovou odpovědností. Navíc jako malá milovala banány. Nu, to já
přeci taky - vybavuji si, jak jsem jednou doma dojídal nějaký banán z obchůdku Ovoce a zeleniny
kousek přes ulici, a říkal jsem si, že bych tu chtěl mít alespoň dvě bedny banánů a všechny je jíst a
sníst! Sice mě tlačilo vědomí, že by to můj žaludek a trávicí trakt všechno nezvládly, ale ne! A když
jsem se pak na Shazzie podíval blíže, zjistil jsem, že je nejplodnější a nejoblíbenější spisovatelkou,
mluvčím a kuchařkou syrové stravy ve Velké Británii. Fascinovala mě a od té doby ji studuji a čtu
její sedmi-letý ukončený deník (2000 - 2006) přechodu na syrovou stravu. Skutečně je to obsáhlé,
momentálně jsem v únoru 2002.

(2) K té mé změně, od jara 2004 jsem se jaksi "probudil" z toho běžného života. Předcházel tomu
rozchod s přítelkyní Denisou, s kamarádem Láďou, a pak zoufalství, čtení duchovní literatury -
Donald Neal Walsh, Luis Hayová a další, co měla máma v knihovničce (dřív jsem si toho nevšímal,
anebo byl proti), pak zasvěcení do Reiki (taky jsem to dřív u mamči nechápal). Vzpomínám si, jak
jsem o prázdninách u dědy na zahradě (u Brna, jinak jsem z Chebu, a teď tohle píšu v Praze, kde
studuji) experimentoval, dělal si kaše s třtinovým cukrem, semínky a máslem (sic!). Koupil jsem si
v Brně Ajurvédské recepty pro zdraví od Davida Freje a hlavně jsem měl báječnou knihu od
Deepaka Chopry (Perfektní zažívání: klíč k tělesné a emocionální spokojenosti). Později jsem se
divil, proč jsem se tolik zajímal o jídlo - o změnu jídelníčku? Má to skutečně takový vliv na můj
život? V květnu 2006 o svaťáku (tédy) jsem studoval spíš syrovou stravu, než co jiného. Našel jsem
stránky českých vitariánů (www.vitarian.cz), našel jsem spoustu článků (www.living-foods.com),
knihy od Normana Dr. Walkera ke stažení - báječný, četl jsem je od té doby několikrát. V říjnu
jsem s radostí týden byl na syrové stravě, ikdyž pak jsem jel na kurz, kde bylo makrobiotické
skvělé, leč většinou tepelně zpracované, jídlo. Od té doby jsem to kombinoval, většinou syrové,
občas vařené. Vím, že každý den jsem měl něco syrového, později dokonce ke každému jídlu.
Pokud to jen šlo (a tady v Praze jo), tak jsem měl potraviny v bio kvalitě. A poslední měsíce jsem
jedl podobné porce, o jakých píše ve svém deníku Shazzie. Ovšem s tím, že někdy pěkné porce
vařeného (u mamči na víkendě), anebo trošku sladkého (no trošku, několik tyčinek karobové
čokolády, sklenici Carobelly, anebo 85 % bio, fair-trade čokoládu!). Cítím se na tuhle změnu
připravený, vlastně plynule přecházím. Informací mám pro začátek dost a energie snad vytryskne z
mého rozhodnutí. "Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno." Ne?

Nu a za 3) včera večer než jsem šel spát, jsem psal několika kamarádům na ICQ, což většinou
nedělám, ikdyž to miluju - jsem poustevník, samotář. Psal jsem si s Péťou a samozřejmě jsem se
zmínil o Shazzie (dělám to snad každému, jsem jí fascinován a přitom mi je něčím tak blízká, nejen
podobně smýšlející, ale i spřátelená duše) a psali jsme si pak o syrové stravě. Nakonec mi Péťa
napsala, že jsem cílevědomý a že jsem se změnit mohl, zatímco ona... Napsal jsem, že jsem tu
změnu udělal proto, aby viděla, že to je možný. Jsi taky cílevědomá! Byl jsem rád, když jí můžu
předat nějaké mé zkušenosti (nejen načtené informace a vysněné představy). Dále pak, uvědomil
jsem si, že změna jídla a jídelníčku je změnou způsobu života, životního stylu. Změna tělesných
návyků se projeví i v duši. A naopak. Je to právě jedna z těch změn, kterou může udělat každý, sám
u sebe, a změnit tím svět! A své okolí! Když jsem se teď rozhodoval, jestli s tímhle psaním začít,
nechal jsem si poradit od andělů (totiž poslů, řecké "angelos" - poslové). Andělská věštírná
(http://tetakaterina.cz/index.php?foo=43) nebyla v provozu (asi ještě spali?), a tak jsem se vrátil ke



kartičkám Poselství od Ranky (http://www.ranka.cz/poselstvi.htm). Nejdříve jsem si vytáhl kartu,
které jsem moc nerozuměl, a tak jsem poprosil o poselství, které bych pochopil: ..."vyprávění
druhým lidem o tom, že jsem láska, ve mně oživuje a posiluje pravdu, že jsem láska." Krásné!

Syrovou stravu cítím jako přirozenou, jako prostředek dokonalého zdraví a zdroj dostatečné energie
na mé každodenní úkoly, problémy, poslání v tomhle životě a na to, abych se nezabýval jen sebou,
ale mohl svůj svět sdílet s dalšími.

Den 1
Ponděli 15. 1. 2007
Probudil jsem se kolem 7:30, protože jsem šel spát kolem půl noci, nevím přesně. Četl jsem si a byl
jsem tím nadšený. V posledních dnech se mi můj rytmus trochu posunul. Byl jsem zvyklý chodit
spát kolem desáté a vstávat mezi pátou a sedmou (podle toho, co jsem den před tím snědl a jak jsem
se cítil). Ráno jsem postupně vypil O,5 l vody (nevím přesně, piju ji z takových 1,5 l nádob, kterou
si nechávám nějaký čas odstát na slunku). Pak jsem odcestoval do školy (byl jsem v Popovičkách u
táty, což je kousek pod Prahou, ale podnájem mám v Zahradním městě v Praze).

Stavil jsem se doma (v podnájmu), vyložil svá zavazadla, vypil něco méně než O,5 l vody (opět z
nádoby) a jel na fakultu. Na cestách jsem si celý den četl Očkování - obchod se strachem od Dr.
med. Gerharda Buchwalda. Očkování je velké téma! V Česku máme úkol: namísto povinného
očkování (dnes už to není nutné, ani žádoucí, ani užitečné), očkování dobrovolné, podle toho, jak
kdo chce.

Než jsem došel na fakultu, postál jsem chvíli kolem 10:00 na takové vedlejší cestě, ve společnosti
stromů, keřů a trávy a na sluníčku snědl tak hrst směsi slunečnicových a dýňových semínek. V
posledních pár letech jsem pravidelně snídal, vrátil jsem se ale k mému dětskému zvyku: nesnídat,
svačit... Rozhodl jsem se tedy mít dvě jídla denně, ale tíhnul jsem k tomu kolem desáté si dát směs
semínek a ořechů (většinou namáčené, skoro naklíčené), pak oběd a večeři.

Ve 13:00 jsem měl zkoušku, tak jsem před tím nechtěl jíst. Četl jsem si na internetu další měsíc v
Shazzyiným deníku. Na tuhle zkoušku (test z psychologie) jsem se nemohl připravit. Nešlo to,
nemohl jsem. Zase se mi vybavilo "ikdybych chtěl, nemůžu, ikdybych mohl, nechci." Minule jsem
se krásně připravil, naplánoval jsem si deset dní, každý den přečíst z knihy dvě kapitoly. Tentokrát
to nešlo. Asi třikrát jsem šel na záchod a hrstičkou se napájel vodou (do teď jsem to zásadně
nedělal, ale cítím, že potřebuju vodu a do umělohmotné lahve se mi dosud jít nechtělo a svoji
nádobu tady samozřejmě nemám).

Když jsem vyšel z fakulty, slunce krásně svítilo a bylo mrazivo. Jak krásné! Chtěl jsem se jít projít,
ale nevěděl jsem kam, tak jsem vyšel. Za chvíli jsem došel za poslední dům v takovém svahu a
našel jsem kus louky, na něm stromy a před zoraným polem výhled na Prahu. Nahřával jsem se na
slunku a přemýšlel. Pak jsem viděl přes pole ženu s kočárkem - byla tam cesta! A za ní les, na nějž
jsem před tím koukal. Obešel jsem domy, šel po cestě a u lesa si sedl na bobek a nahřával se a
přemýšlel. Pak jsem zjistil, že nějak tímhle směrem je Prokopské údolí - asi se tam ještě podívám.

Honem jsem jel do města, do milovaného Country Lifu. Už od neděle se těším na olivy, naklíčenou
cizrnu, hrášek a fazolky (dávají tyhle tři v téhle směsi, jinak bych si asi dal jen cizrnu). Vcelku toho
bylo něco přes 200g. Pak jsem si vedle v biopotravinách koupil ovoce (zase mám hrušky!! miluji
je), kapustu (tak krásné! moje první kapusta, byl a jsem uchvácen strukturou jejich listů) a další
potraviny (syrové). Těšil jsem se na bio-avokádo (tropické ovoce si v poslední době nekupuju, ale
Shazzie o něm tolik psala, v pátek jsem jedno po dlouhé době měl a hned jsem ho celé snědl,
tentokrát jsem cítil takovou příjemnou "avokádovou" chuť, bájo!). Šel jsem zkusit štěstí do Biotopu,
nových biopotravin ve Školské ulici. Samozřejmě neměli, ale už měli syrové nepražené kakaové



boby! Na ty jsem se těšil. Je to ta "nejčokoládovější čokoláda" a "superfood".

Kolem páté jsem přijel domů. Potřeboval jsem nejdřív doplnit tekutiny a osprchovat se. A tak jsem
se k jídlu dostal mezi šestou a sedmou. Dal jsem si několik kakaových bobů. Hořké, sladkokyselé,
kakaové. Báječné a zvláštní - stejně mě to překvapilo a uvědomil jsem si onu lež a faleš klasických
čokolád (je to něco úplně jiného). Dokonce i Rapunzelky 85% jen z kakaa, kakaového másla a
třtinového cukru jsou úplně jiné. Pak jsem měl hrst piniových oříšků, jablko, tři hrušky a tři fíky. Na
konci léta a vzpomínám si ještě v říjnu jsem si dělal saláty - nakrájel na kostičky a smíchal. I tak
jsem se cítil divně, když jsem ovoce či zeleninu řezal na malé kousíčky. Teď nemůžu jinak, než to
jíst celé (v neděli jsem byl u oběda fascinován hruškou: vyhříval jsem se na slunku za oknem a
pozoroval ten zázrak v mých rukou).

Během večera se mi zase vrátila myšlenka, začít se syrovou stravou, ode dneška, 100%. Uvědomil
jsem si, že tenhle rok 2007 má asi skutečně realizační sílu (vibrace čísel 7 a 9). Hrne se na mě tolik
krásných projektů a úkolů. Plánovali jsme s Martinem setkání lidí "mladých" (duchem) ohledně
Megreho knih a podobných věcí. Večer mi pak přišla zpráva od Maria, že na webu
(skolazivota.empyrea.cz) vystavil můj seznam různých výstav, seminářů, kurzů, výukových
programů a projektů Ekologie (nejen) ve školách. Díky!

Měl jsem na něco chuť tak jsem snědl několik kakaových bobů (ach), zbytek fíku (grr, něchtěl jsem
sníst celý pytlík!) a uzavřel jsem to hruškou. Snad za několik dní bude můj žaludek v pořádku, v
klidu, mít svůj rytmus a nebude mě nutit k takovým večerním pojídačkám. Cítil jsem se báječně,
ikdyž trochu ospale, a četl jsem až do půl noci. Psal jsem Péťe, že se blíží hodina duchů a že jdu za
nimi (totiž spát). Nechal jsem si na druhý den namočit trochu bobů a několik lískových oříšků v
mojí dřevěné misce (z břízy, buď navoskované, anebo naolejované, každopádně vydrží mé
namáčení) a konečně jsem šel spát. Proč v poslední době chodím spát později? Než jsem usnul,
ještě jsem se "vytrhl" ze spaní a uvědomil si následující (jinak bych si na to už nevzpomněl). Stejně
si vzpomínám jen mlhavě, ale byl jsem na takové louce, provázela mělá světlá bílá "víla" a slyšel
jsem takový příjemný a jednoduchý zpěv, byly tam kameny, říkal jsem si, aha Stonehange. Pěkné.

Some eyes...

Den 2
Úterý, 16. 1. 2007
Vstával jsem s jasnou hlavou - pořád se mi jí honilo, něco udělat. Když jsem zapnul notebook, bylo
7:09 - krásná čísla (stejná jako u 2007). 7 hodin spánku. Začal jsem pracovat. Protože byla ještě tma
a spolubydlící Pavel spal, podíval jsem se na svůj seznam pramenů informací na intenetu pro moji
práci (studuji, téma Rodové osady v České republice). Stáhnul jsem si Zprávu o výsledcích
plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2005. Ale už jsem se k ní nedostal, začal
jsem totiž přemýšlet o blogu a hledat o tom informace.

Ten nápad, založit další web, tentokrát čistě deník mých zkušeností přechodu (jsem v přechodu!!)
na syrovou stravu, mě nadchl. Myslel jsem, že puknu radostí. Když jsem se rozhodl pro bloguje.cz,
tak jsem při registraci zaváhal, chtěl jsem se vrátit o krok zpět a zkontrolovat, jestli jsem název
weblogu napsal správně. V tom se ale registrace zablokovala a jméno mého vytouženého blogu
bylo zabráno, ale neměl jsem k němu přístup! Myslel jsem, že puknu! Administrator mi ale rychle
odpověděl na můj zoufalý e-mail o První pomoc, a tak jsem mohl pokračovat. - Myslím, že jsem se
tak vlastní zkušeností přesvědčil, že blog chci a potřebuji (před tím jsem váhavě nerozhodně
pokládal otázku kartičkám).

Úprava prostředí na webu a zahnízdění se do něj mi zabrala většinu dne! Na to, že s tím mám
zkušenosti, jsem tomu věnoval moc času. Kolem 10:00 jsem si dal misku namáčených "ořechů":



lískových oříšků bylo 9 (když jsem je tam dával, nepočítal jsem je), kakaových bobů byla taková
hrst. Tentokrát (namáčené) byly měkké a měly jemnou chuť. Vzal jsem si jich ale příliš, stačí jich
taky jen několik (fakt to není jako s čokoládou).

K obědu po 12:00 jsem si dal 3 sušené meruňky, 3 sušené švestky, 1 větší jablko a 3 větší hrušky.
Bylo toho docela dost a břicho jsem měl plný až až. Byl jsem zabraný do úpravy webu, takže jsem
se jen tak tak po 14:30 (do té doby jsem měl celou dobu otevřené okno, příjemné chladno) zvedl a
jel do města na schůzku s panem Kratochvílem. Úžasný člověk, konzultuji s ním Rodovou osadu,
respektive moji bakalářskou práci na tohle téma. Díky!

Cestou tam a zpátky jsem dostudoval Očkování - obchod se strachem a pozoroval jsem - jako
obvykle - lidi kolem. Miluju to, a taky to potřebuji, dívám se dívám a čtu v obličejích, v postavách,
v lidech, v situacích, v těch několika stromech, co jsou na ulicích, v domech. Když jsem odešel z
Fakulty z Větrova, chtěl jsem se projít. Tak jsem šel na I. P. Pavlovu pěšky, ne autobusem jako
dosud. Ještě jsem to vzal takovou "prodlužkou", ale byl jsem tam stejně hned. Moc pěkné!

Přijel jsem domů po páté, doplnil tekutiny a udělal si výpisky z knihy. K jídlu jsem se dostal ku
podivu až v 19:00. Dal jsem si několik listů hlávky zelí (je už malá, mám ji víc jak týden a stále
ujídám), pak jeden veliký list kapusty (málem jsem ho nesnědl! je jemně sladký, trochu pálivý a
nepatrně hořký, úžásná chuť a ta struktura listu!), dva takové větší kořeny topinambur (jak je
kvantifikovat?) a dvě mrkvičky.

Během dne jsem vypil 1,5 l vody. Energie jsem měl dost, nemohl jsem se odtrhnout od práce. K
večeru mi tedy blog už lezl krkem a byl jsem značně na pochybách, jestli to je smysluplné a
užitečné. Zatímco dopoledne jsem radostí zpíval, tak teď jsem to tiše obcházel. Dopoledne jsem byl
hlavně nadšený tím, že opět můžu něco dát, něco předat, tvůrčím způsobem.

Taky když jsem se vracel domů, kolem 16:30 se poprvé ozvaly pochybovačné otázky, má tohle
smysl? vydržím to? bude mé tělo v pořádku? Pozoroval jsem tu úzkost a vír myšlenek. Celý den
jsem ani řádku nečetl od Shazzie! A tak jsem až večer přečetl několik měsíců v jejím deníčku.

Důležité: dneska se mi postupně vracel můj rytmus vylučování stolice a její přirozený stav. O tom
budu ještě psát. Stolice bylo tabuizované téma, a přitom je tak podstatná věc. A tak krásná! Od
listopadu nepoužívám toaletní papír (a samozřejmě kalhoty mám čisté). Hovínko je pěkné, nešpiní,
je totiž kluzké, nepatrně obalené transportní látkou, takže je hned venku. Těším se na svůj kompost
a svoji půdu, až tento zázrak budu moct zužitkovat! Spát jdu před půl nocí.

Den 3
Středa, 17. 1. 2007
Probouzím se po 6:00. Takže šest hodin spánku, vyspalý a nabitý, ale trochu otupělý. Miluju tahle
rána. Stihnu udělat takových věcí a přitom je klid. Vzpomínám si, že jako malý jsem o víkendech a
o prázdninách vstával brzo, kolem 8:00 a ještě daleko dřív! Díky pohádkám, co dávali v televizi, ale
taky se mi nechtělo vylehávat a promarnit "den".

Vyčistil jsem si zuby a vysprchoval jsem se - sprchuju se každé ráno, každý večer - a šel si číst na
notebook nějaké texty. Později jsem si vzpomněl na písničku z Lotranda a Zubejdy, na Delegaci.
Broukal jsem si ji, svěřil jsem se s tím Pavlovi, spolubydlícímu, a ten mi připomněl písničku Nám
se stalo něco překrásného. Nádherná, zaujalo mě, jak se liší, jak ta druhá má takovou hloubku a
přesah, jenom tím, jak zní.

Kolem 9:00 jsem přemýšlel, jestli si dát mísu namáčených (z předešlého večera) ořechů. Ale ještě
jsem na ně neměl "chuť", tělo si je vůbec nežádalo. Pak jsem jel za paní Kubíčkovou, naše téma:



Rodová osada. Jsem jako houba! Nasávám moudrost, informace a její energii. A když do mě pak
někdo zmáčkne, tak to vypouštím. Snad to ale taky zpracuji.

Asi tak v 12:30 jsem vyjel do města. Těšil jsem se na olivy! V Country Lifu byla fronta, zažil jsem
ji tam jenom několikrát. Nijak nepříjemně to na mě nepůsobí, naopak zase pozoruji ty kouzelné
bytosti kolem (takových příběhů!), přeci jen je ale lepší, když je tady klid, když se nehňácá tolik lidí
na malém prostoru. Ku podivu jsem přemýšlel, jestli tyhle olivy jsou tepelně zpracované. Prý
syrové olivy jsou tvrdé a hořké. Musí se nakládat a některé se i vaří? (Skutečně bych je rád syrové
ochutnal, chuť by mohla být podobná jako u kakaových bobů, které jsou syrové taky hořké a tvrdé,
zatímco zpracované úúúplně jiné.) V 13:30 jsem si dal více oliv a směs naklíčených semen (cizrna,
hrášek, fazole), přibližně 25O g.

Mám avokádo! To je báječné, vůbec jsem to nečekal. Šel jsem si koupit ovoce, samozřejmě bio, a v
regále na mě koukalo jedno-jediné samotné, malé a zralé avokádo. Dneska čtu knihu Člověk a
výživa od Dr. Rudolfa Hauschka. Domů přijíždím ještě před 15:00 a rozhodl jsem se udělat si
klídeček. Dal jsem si oříšky, co na mě čekaly: 6 lískových, o něco více kakaových bobů, asi tři hrsti
slunečnicových semínek.

Četl jsem si, brouzdal na internetu na známých stránkách. Ze zápisníku Vitariána jsem znovuobjevil
web o syrové stravě od Amany. Doporučuji! Jeden článek, co zde je, Přirozené těhotenství, porod a
vývoj dítěte od Laili, jsem měl z části přeložený z angličtiny, tak hlavně, že už tady je! Moc pěkný
příběh.

Asi tak v 16:30 si dávám avokádo. Otevřel jsem ho nehtem zeshora dolů a slupku jsem po
kousíčcích oloupal. Má takovou báječnou chuť! Nevím, co mi to připomíná? Jak někdo může
považovat avokádo za bez chuti? Mmm, asi sůl (častěji jako glutamát sodný), cukr (častěji jako
umělé sladidlo) a další silné chuti udělají své. A nevím, proč bych měl stále chuť něčeho k něčemu
přirovnávat, má to prostě avokádovou chuť.

Večer už jenom piju, odpovídám na e-maily, čtu si. Energie mám dost, ale cítím tak nějak zaraženě,
takže spíše odpočívám a pozoruji svoje nálady. Pouštím si klipy Johna Lennona na jeho stránkách.
A opět moje milované Imagine. Před časem jsem to slyšel v rádiu, a snad poprvé jsem si uvěmil ten
text. Tak mě to zasáhlo! "You may say that I´m dreamer But I am not the only one" (Můžeš říct:
jsem snílek Ale já nejsme jediný).

Dodělávám si ještě svoji stránku na MySpace a jdu před 10:00 spát. Zítra si udělám výlet do
Přeštic! Těším se, jedu za milovanou jasnovidkou a kartářkou. Mám tolik otázek a hlavně potřebuji
nějaké vodítko, co dál?

Den 4
Čtvrtek 18. 1. 2007

Po 4:00 vstávám. Spánek 6 hodin. Po šesté hodině potřebuji vyjet na nádraží: jedu do Přeštic (pod
Plzní). Budík nepoužívám už několik let. Vlastně od kurzu Silvovi metody, kdy (nejen) budíkem se
stala moje mysl. Přál jsem si vstát ve 4:15. Ráno píšu a čtu.

V prosinci jsem u Hlavního nádraží (u tramvajové zastávky) objevil zajímavý kámen s jakýmsi
obrazcem. Zpětně jsem zjistil, že je to kamenná stéla s kosmogramem od Marka Pogačnika. V Praze
jich je víc v rámci litopunkturního projektu - je to něco jako akupunktura pro Zemi.

Lidi jsou tak aktivní! Šel jsem parkem na nádraží a kolem protékalo tolik lidí. Takové energie, jen
kdyby to dělali rádi, anebo to dělají? Proč z nich radost nezáří? Musím se podivovat, jaké jsou



kolem stromy, občas žasnu, co je to ve městě za krásu. A co teprve, kdyby se lidé spojili a čas od
času záměrně vytvořili nový zelený kout přírody a každý jej laskal pohledem, když by jím
procházel.

Až v Plzni, v 9:00 si dávám "oříškovou" směs. Nejdříve několik kakaových bobů - jsou tak silné,
tolik energie se rozplývá na jazyku. Citím takové příjemné teplo. Pak hrstička dýňových semínek -
tentokrát jasně cítím dýně (v létě jsem poprvé měl dvě) a zvláštní aroma. Musím jíst semínka
zvlášť, a ne jako směs. A pak slunečnicová semínka. Jazyk mi úplně hoří!

Přešticemi jdu tentokrát pěšky vedlejšími ulicemi. Je to tady pěkné, spousta odrostlých stromů.
Když jdu kolem jedné zarostlé zelené zahrady, mám chuť utrhnout a sníst jeden list zimolezu, co
tady na mě kouká. Vypadá ale nějak uměle (v tašce mě však hřeje list kapusty, tak jdu dál).
Nádherné borovice - v poslední době mě tak přitahují! To mi připomíná, včera po avokádu jsem
měl několik hrstí piniových semínek - dělali mi velice dobře.

U Ireny jsem byl 3,5 hodiny, hlavu jsem měl nafouknutou k prasknutí, když jsem odcházel.
Báječné. Měl jsem pocit, jako když vám někdo něžně a důkladně zatřese hlavou a všechny ty
nánosy se uvolní, jedno krátké pročištění je může odplavit a uspořádat vše dle svých představ.
Myslím, že téma stravy a změna, kterou teď podstupuji, je důležitá pro mě osobně. Je to moje cesta.
Potřebuji realizovat sám sebe. Najít a propojit své Já (není to jako opuštěné a samolibé ego). Moc
pěknou odpověď jsem dostal, když jsem se ptal na Shazzie, proč mě tak zaujala a fascinovala? Je
možné, že na Zemi jsou určité "rodiny" duší, které si jsou svojí cestou blízké? Miluji oči! - miluji ty
duše!

Když jsem šel na nádraží, cítil jsem, že toho je na mě moc. Foukal vítr a pokapávalo a já cítil, jak
mě tyhle živly očišťuji. Díky! Byl jsem jedna velká vděčnost. Musel jsem čekat asi hodinu. Tak
jsem v té zimě v 13:45 snědl svoji kedlubnu, a pak se šel projít. Potom jsem postával v zeleni vedle
nádražní haly. Už mi bylo skvěle. Ještě jedna věc: přistihl jsem se, že se mi v hlavě honilo stále
dokola jedno: "Pokud to můžeš udělat." Ptal jsem se, co? Co s tím? "Pokud to můžeš udělat, tak to
udělej, s láskou." Taky mi pomohlo, když jsem si to jakoby prozpěvoval - občas mám takové své
"mantry".

Cestou do Plzně jsem snědl jeden veliký list kapusty a zbytek hlávky zelí, trochu pálivý. Cestou z
Prahy jednu mrkev. Na chvíli jsem usnul, byl jsem docela vyčerpaný! V Praze jsem se cítil nějak
vysoký, jako když rostu. Foukal báječný vítr a bylo příjemně. Ráno jsem si říkal: je takový jarní
leden.

Doma jsem doplnil tekutiny, dal si zbyteček piniových semínek (nevím jestli jim tak mám říkat, ale
připadají mi spíš jako semínka než oříšky). Potom v 18:30 3 sušený meruňky a 3 sušené švestky, 3
hrušky, 2 jablíčka. Cítil jsem se skutečně unaveně a vyprázdněně. V té prázdnotě, o které už jsem
psal, však není zoufalství či úzkostlivost, je to spíše prostor duše, kterého jsem se nechtěl dotknout.
Rozšiřuje se a poznávám. Dneska se dostavil známý pocit: jsem tak prázdný, potřebuji více energie,
jídlo! To tak. Byl jsem na tělo hodný, a tak jsme odpočívali, je tak pěkné přijmout svoji únavu.
Došlo mi, že během dne se podvědomě vyčerpávám a ztrácím energii až příliš! Přeci jen jsem si dal
hrst lískových oříšků a kakaových bobů - ooo, té kouzelné energie. Ale tím jsme skončili.

Když jsem se vysprchoval - moc se mi nechtělo -, jako bych složil zkoušku a věděl jsem, že to
dnešní napětí jsem zvládl. Šel jsem spát v 10:00, s takovou myslitelskou náladou. Během dne mám
takové pocity propojenosti se vším bytím. Dřív se mi to "stávalo" také. Teď je to častější a
intenzivnější a můžu to vyvolat. Velice často se zamilovávám do někoho a do něčeho. Láska je tím,
co mě nese na svých křídlech dál, musím ji ale přijmout a nechat se nést. Cítím, že máme dohodu:
ona je zde bezpodmínečně, já s ní ale mohu být jen s čistou myslí. V poslední době, když cítím



nával radosti, v mysli si představím, jak mé energetické tělo vytváří kouli z přijímaných pozitivních
energií a posílám ji pak Zemi.

Den 5
Pátek 19. 1. 2007
Probouzím se chvíli po 5:00, spánek 7 hodin. Ráno se cítím fajn jako vždycky a pracuji - čtu, píšu,
studuji. Později se dostavuje divná tupost a náladovost. Chvílemi to pozoruji a docela si to užívám.
Je to jako nepříjemné ledové vlny vody dotýkající se mne od nohou výš a výš, které mě ale očišťují
a uvolňují. Před 9:00 si dávám namáčenou semínkovou směs (2 hrsti bílého sezamu, 1 hrst
slunečnicových semínek, trocha dýňových semínek). Jako vždycky - nechal jsem je ve vodě přes
noc.

Dneska je nov, tak uvidím, jak to bude působit. Štávy se stahují, ukončuje se cyklus, staré odchází a
měsíc působí nejméně. V lunárním kalendáři Krásné paní se doporučuje půst na úplněk, nov a obě
čtvrtě. Zajímavé je, že na půst se vůbec necitím, a to už delší dobu. Že bych se tak pročišťoval?
Nebyl jsem se sto soustředit a dělat něco kloudného, což se mi opravdu nestává. Ráno a dopoledne
mám nejvíce energie (pokud mám den před tím přirozenou stravu a cítím se dobře). Pozvolna se
balím a vyrážím na cesty - na fakultě mám test a jedu domů do Chebu. Čeká mě zátěžové období!
Budu obklopen svými starými zvyky a dojde tak k přímé konfrontaci.

V Country Lifu nakupuji zásoby ovoce, zeleniny a sušeného ovoce. Jako vždycky - v posledních
měsíc - jsem obtěžkáný, nesu dvě těžký tašky a k tomu přes rameno batoh s mým miláčkem,
notebookem. Mám zapotřebí tahat takových věcí? Mám. A mohli by se už prodávat bio-ovoce a
-zelenina i v menších městech? V metru se mi stala zvláštní a pěkná věc, snad ještě nikdy jsem to
nezažil! Vstoupil jsem do poměrně plného vagónu a jako vždycky jsem si stoupl do volného
prostoru. V tom se jeden pán začal zvedat, pouštěl jsem ho kolem sebe a on mi řekl, abych si sedl.
Tédy! Jednak jsem se nemusel vyčerpávat těmi taškami, a pak mi to udělalo dobře, na těle i na duši
- na cestě jsem totiž přemýšlel, cítil jsem se nejistý.

Na nádraží jsem byl v 13:30. Dal jsem si 2 jablka, 3 datle (ták sladké!) a 1 hrušku. Později asi 4
hrsti piniových semínek (mňam). Chvílemi vykukovalo slunko! Tak jsem se nahříval. Jinak foukal
studený vítr. Vlak byl přeplněný. Chtěl jsem si odpočinout, tak jsem zavřel oči a doplňoval energii,
soustředil se na sebe. Na okamžik jsem usnul a vypadla mi z rukou kniha! Tédy, takové nové věci
se mi teď stávají.

V 18:00 jsem v Chebu, doma. Zajímavé, jak jsem odkládal večeři - chtěl jsemsi dát různou
zeleninu. Nejdříve moc brzo, pak moc lidí v kupé, potom jsem zjistil, že bych moc rušil papírovými
pytlíky, a pak bylo moc pozdě. Dal jsem si doma asi 5 mandlí a několík hrstí piniových semínek
(ooo). Doplňoval jsem tekutiny - od dopoledne jsem nepil!

Ve 20:00 jsem se šel na hodinku projít. Foukal vítr (ják krásně pročišťuje vzduch!) a bylo chladno.
Udělal jsem kontrolu Tesca a Kauflandu. Chtěl jsem si koupit avokáda a možná manga. V Tescu
jsem byl poprvé (dosud jsem ho bojkotoval): manga zelená a tvrdá (nezralá?), avokáda žádná, lichi
plesnivá. V Kauflandě to samé, jen měli jedno jako kámen tvrdé avokádo. Myslím, že kromě
kontrol obsahu kontaminantů a pesticidů by se mohli dělat také kontroly plísní a zralosti.

Ale ne, to jen přeháním (s úsměvem). Stačilo by více péče ovoci a zelenině. Vitariáni jsou přeci
docela slušní zákaznící (co se týče ovoce a zeleniny, pokud možno bio)! Tedy, alespoň dokud
nemají svůj statek... Pak ale zase mohou být dodavateli...

Večer jsem hlad neměl - to mě překvapilo. Byl jsem unavený - ne vyčerpaný (to je rozdíl) -, šel
jsem spát ve 21:30.



Den 6
Sobota 20. 1. 2007

Velice jsem si odpočinul, skutečně pěkně jsem se vyspal. Taky jsem spal 9 hodin, v 6:30 jsem
vstával. Poslední tři dny jsem neměl větší stolici, což je velice divné, protože dosud jsem ji měl
pravidelnou, přinejmenším jednou denně. Taky mě zajímalo,jak se má stolice teď změní - přeci jen,
jídla teď jím v menším množství (v porovnání s vařeným) a zelenina s ovocem se skládají z velké
části z vody. Skutečně jsem o tomhle nikde nečetl, ale přijde mi to důležitý.

Tak kolem 8:00 jsem si vzpomněl na svůj cvik, který střeva vždycky popožene a protáhne. Jak to,
že jsem si nevzpomněl dříve? Myslím, že kořeny tohodle cviku jsou v knize od Deepaka Chopry
(Perfektní zažívání: klíč k tělesné a emocionální spokojenosti), kde jich uvádí několik pro lepší
zažívání. Přišel jsem na něj "náhodou" a je užitečný, jak v takovýhle situacích, tak tehdy, když si
tlusté střevo chci trochu pročistit.

Je to taková pozice "kočky", váha těla spočívá na kolenou a na předloktích. Trup je prověšený. Tím
vzniká na začátku tlustého střeva podtlak a vědomým tlakem lze plyny vytlačit ven, většinou tím, že
se trup nadzvedne. Takhle lze pracovat docela dlouho, záleží na tom, zda nadbytečné plyny ve
střevě jsou a hlavně, zda je střevo alespoň trochu průchodné a lze cvik využít. Během chvíle jdu na
záchod třikrát a dokonale se vyprázdňuji.

Stolice byla spíše řidší. Myslím, že částečně kvůli změně (1OO% syrová strava), z části zde byl
ještě starý odpad a z části to je emocemi, které jsem se v minulých dnech snažil zvládnou a které
přijímám, namísto abych je schovával pod rouškou dalšího jídla, které by mě "uvolnilo" (v okolí
žaludku, střev a dalších orgánů, je solar plexus, třetí energetické centrum, čakra, která má v péči
psychiku - a tato energie se samozřejmě promítá i do hmotného těla). Potom a několikrát během dne
tímhle cvikem vypouštím nadbytečné plyny. Docela mě to baví, obzvlášť když je toho enormní
množství - většinou je to vzduch bez zápachu, který vzniká čištěním, anebo nedostatečným
zpracováním potravy (ty "běžné" prdy pak přirozeným rozkladem - dle mého názoru nepřirozeného
- obsahu střev, nánosů a stravy, dochází k hnití a ke kvašení).

Taky mě tahle řidší stolice přiměla k tomu, abych s tělem hodil řeč. Promluvil si s ním, jestli jsme
takovéhle změny schopni. Svolal jsem pak všechny zúčastněné části podvědomí a poprosil jsem je,
aby se mnou na téhle změně spolupracovali. Myslíme, že problém spíš bude s mým žitím
(každodenní život, vztahy), než se změnou stravy.

Přeci jen vyrážím na cestu za avokádem. Mířím do Billy a skutečně: jedno krásné zralé avo, vcelku
jich tu na mě čeká 5, vybírám 1 zralé mango, 1 kokos, dávám je do svých papírových pytlíků a jde
se.

Ve 12:00 jsem měl 6 sušených datlí, 6 sušených meruňek, 2 jablka, 3 hrušky. Obrovská porce!
Samozřejmě, že syrového člověk sní daleko méně. Například mi bylo jasné, že takovou kapustu,
kdybych ji uvařil, tak sním celou a nestačí mi to, zatímco ze syrové sním jeden list a jsem rád - je
tak sytý. Anebo takovou mrkev - dokážete si to představit? Vařené, dochucené, jsem jedl s
brambory několik talířů a nezasytil jsem se. Syrové dvě mrkve - no to je bájo!

Jinak celý den hlad nemám a jím tehdy, když cítím, že je dotráveno. V 15:30 si oloupávám dvě

avokáda. Jedno zralejší, druhé méně. Skutečně není nad zralé avokádo. Pak ještě 4 sušené fíky (ták
sladké).

V 18:OO si loupám mango. Skutečně je zralé. Je to přímo posvátná chvíle. Cítím tu jedinečnou



energii, která se rozlévá do celého těla! Asi si manga koupím více... Kromě toho mi připomnělo
broskve, mango má ale opět svoji jedinečnou vůni, ten tvar a taková dužina! Připomnělo mi to
jednoho vitariána, s příznačným jménem: Mango. Poslední (moje první) mango, co jsem měl, bylo
příliš vláknité, tohle naopak krásně jemné.

Jsem zasycen, ALE cítím, že se nechci spokojit s tou svojí prázdnotou, s tou emoční změnou, která
přichází vždy k večeru. Beru si tedy pytlík datlí a sním jej celý. Dobře už ale vím, že ať je to
několik dalších porcí jídla, hromada čokolády, anebo sušené ovoce (právě datle a fíky jsou
nejsládší), tak to nepomůže, nanejvýš se "problém" trochu zakryje a naopak jej oddaluje, navíc
způsobí ztrátu zásoby sušeného ovoce (!), ekonomické mínusy a tolik energie na trávení.

Dávám si tedy hrst směsi vlašských a lískových ořechů a mandlí a před 19:00 tento den uzavírám
kakaovými boby (báječná energie). Večer tenhle svůj stav pozoruji a učím se z něj. Nový pocit,
který mi to přinoslo, je asi takový: už NIKDY nebudu mít ty dobroty, co JINÍ MÍT můžou. Přitom
na tyhle dobroty vůbec chuť nemám a nepotřebuji je. Například dneska mamča dělala takové
placky, mohl jsem je mít v rukou, voněly a chápal jsem, co je to zač. Ale chuť jsem na ně neměl,
tělo se k nim chovalo jako k třeba prostěradlu: ví, že tohle k jídlu není (chci-li být dokonale zdravý,
věkuprostý - mladý, mít dostatek energie pro splění poslání mého života). Spát jdu ve 22:30.

Zapomněl jsem se zmínit o včerejším stříhání nehtů! Je to pro mě velká otázka a záhada. Zajímá mě
totiž, jakým způsobem se dají nehty "stříhat" přirozeně. Máte někdo nápovědu? Že by brousit?
Zatím přemýšlím o tom, že bych si vědomím mohl řídit délku vlasů, vousů, nehtů? Mám v hlavě, že
stříhání nehtů v pátek, má příznivý vliv na stav zubů (Johanna Paunggerová, Thomas Poppe:
Neznámá moc luny). Tak to ověřuji.

Jinak v posledních dnech cítím takové jemné změny: pořád jako by se mi otevíraly oči (dříve jsem
měl pocit, že moje oči jsou moc malé, pod tlakém bacultých tváří), pleť je jemnější (i když nikdy
jem neměl vysloveně problémy s pletí, spíše v posledních letech, když jsem měnil stravu a
pročišťoval tělo, tak jsem poznal funkci ledvin a jater -- posledním orgánem, který čistí, je totiž
kůže). Častěji si taky v průběhu dne dělám masáže: promnutí nehtů, prstů, obličeje, ruce, záda,
břicho... 

Po emoční stránce se cítím otevřenější a upřímnější. Souvisí to s tím, že se otevírám světu, sdílím
sám sebe, což vyžaduje poznat to "sebe", očistit ho a bezpodmínečně vše milovat. Energeticky se
cítím vyrovnanější. V běžném životě jsem vědomější, více pozoruji sám sebe a vše kolem. Začínám
se taky více projevovat - zasahovat do života kolem sebe.

Hlad či chutě po vařeném, po sladkém mě netrápí, a to se jim nijak nevyhýbám. Spíše jsou pro mě
nezvykem a výzvou emoce vynořující se v podvečer.

Dočetl jsem Člověka a výživu od Rudolfa Hauschka (FABULA: Hranice 2000) a docela
doporučuji. Je tam spousta výstižných postřehů a hlavně se na tohle téma dívá uceleně,
systematicky. Mnoho podnětu. Návic jde tento autor ve stopách Rudolfa Steinera, antroposofické
tradici.

"Na tom ale záleží, abychom chápali, že výživa je fyzicky duchovní záležitostí, communiem mezi
nebem a zemí, odehrávajícím se skrze člověka a v člověku." (S. 49.)

"Kde kosmický proud výživy vysychá, snaží se organismus vyrovnat tento výpadek zvýšeným
příjmem pozemské potravy. Proto zjistíme, že lidé chovající se vůči světu antipaticky - k tomu patří
mimo jiné abstraktní myslitelé a počtáři (lidé, jejichž povolání je celý den poutá k psacímu stolu) -
patří k těm, kdo špatně zhodnocují stravu. Jsou s to konzumovat obrovská množství potravin, a



přitom mít přesto pořád hlad. Naproti tomu budou lidé, kteří se světem sympaticky spojují,
potřebovat poměrně méně pozemské stravy." (S. 52.)

"Člověk není tepelným motorem, který se opatří palivem, načež se pak dá spočítat energetická
výkonnost, nýbrž jevištěm kosmicko-pozemsé hry sil." (S. 84.)

"V pravé vědě o výživě neexistují žádná dogmata, nýbrž jen poznání. Každý bude muset sám pro
sebe vyřešit problém, kolik může svému Já naložit." (S. 101.)

"Sečteno a podtrženo: syrová strava léčí, upravená strava vyživuje." (S. 225.)

Den 7
Neděle 21. 1. 2007
Mám docela těžké spaní, těžké stávání a chvíli po probuzení se cítím otupěle. Probouzím se v 5:30,
čili 7 hodin spánku. Až na večerní malou procházku (hledání zralého manga) jsem přes den doma.
Čtu si a odpočívám, prostě neděle.

Dneska se vracím ke své urince! Urinoterapie: léčba vlastní močí. Kdysi mě to velice nadtchlo. Po
vánocích jsem to trochu prostudoval a dvě rána po sobě jsem se napil. Nemohl jsem víc jak jeden
doušek. Bylo to velice silné, slané (taky jsem tehdy jedl celozrnný chleba, carobellu, bramborový
salát, výjimečně cukroví...). Dal jsem si tedy jeden doušek a stačilo (nebyl tak intenzivní a slaný, ale
základní chuť zůstává).

Zapomněl jsem včera napsat, že tak v 9:00 jsem si dal malou lžičku biomedu - na mé malé cedrové
lžíci. Denska tedy taky, v 10:00. Zahřívá a jsem rád, že mi vystačí taková troška, dřív jsem byl
pěkně nenasytný. 

Taky mám od včerejška v kuchyni několik talířů klíčů. V mističce dvě hrsti cizrny (roste jako divá,
dneska měla 4 mm dlouhé klíčky), v talíři dvě hrsti pohanky (taková jemné a tenké klíčky, 2 mm),
pšenici špaldu (ta si dává na čas, teprve vykukuje a má vedlejší průzkumnické výhonky), k tomu
jsem si dal dneska do sklenice několik lískáčů a mandlí. Vždycky když vyměňuji vodu, tak ji vypiji.
Mmm. Takže mám cizrnovou, pohankovou, špaldovou, ořechovou šťávu.

Od 11:30 list kapusty, pak talíř namočných ječmených krup, 2 topinambury a 1 větší mrkev. K těm
kroupám: zajímalo mě, jestli nejsou tepeleně upravované, protože například vločky jsou nejen
slisované, ale také spařované. Vypadá to, že se ječmen "jen" obrousí a zbaví šlupky. Myslím, že se
slupkou by mohl být chutnější a výživnější, podobně jako pšenice či žito, takže ke kroupy
přenechám jiným.

Po 14:30 si otevírám kokos. Je bez šťávy a vysušený. Menší část jsem snědl. Větší část dal do
misky s vodou. Už po chvíli začal mít jasně bílou barvu - pije. Pak na sluníčku 1 avokádo, ne příliš
zralé. Jak důležité je být zralý! A nejen u ovoce, i u člověka!

v 16:30 mám 2 jablka a 2 hrušky. A v 18:30 jedno ne příliš zralé mango. Později několik hrstí
piniových semínek. 

Večer se sestrou - s Bárou a s mamčou hrajeme Rodovou osadu, stolní hru. Cítím se pak dost
unavený, ale ještě chvíli čtu a jdu spát v 9:45.

Tédy, mám za sebou sedm dní, ale ani mi to nepřijde. Chuť na veřené či sladké skutečně nemám,
spíš mě trápilo, co dřív z toho ovoce, zeleniny a obilnin sníst! Základem toho je rozhodnutí:



svobodné, dobrovolné. Je zajímavé, jak všechno postupuje a vyvíjí se, a přitom stačí tak málo -
rozhodnutí! Velice mě to posiluje, už jenom to, že dodržuji "slovo". Taky mě posiluje tenhle deník:
nejen že každé ráno píšu, mám web na očích (a nejen já), ale také přes den přemýšlím jinak. Díky
deníku jsem začal přemýšlet víc konkrétně, více si všímám věcí a mám silnější zpětnou vazbu.

Začínám být opět (pře)citlivější na všechno kolem sebe. Taková řvoucí televize (z vedlejšího
pokoje), dohadující se mamča se sestrami mě teď zasahují intenzivněji než dřív a momentálně mě
ruší.

Dneska jsem přečetl Marpu, tibetského rošťáka od Marcela Vaneka. Začínám teď více přemýšlet,
mám totiž v sobě několik takových filosofií, myšlenkových konceptů (Saint Germain, Linda
Goodman, Vladimír Megre, Marcel Vanek), které mě zasáhli a které jsem spontáně přijal. Potřebuji
je více zhodnotit a sjednotit s mým viděním, více pochopit.

Taky jsem se dneska trošku "odpojil" od veškerého bytí kolem, jednoduše jsem se moc uzavřel.
Možná proto ta večerjší únava?

Den 8
Pondělí 22. 1. 2007

Uu, tentokrát jsem měl pěkně divoké sny a z postele se mi vůbec vylézt nechtělo. Co se to děje?
Tohle znám jen výjimečně. V 5:45 vstávám - 8 hodin spánku - a brzy se dávám do pohody. Dneska
jsem doma sám, takže mám více prostoru na sebe. Mám to rád, je tady více klidu, můžu se lépe
soustředit. 

Hned od rána mám problém s notebookem, navštívil mě nějaký vir, což se mi taky nestalo, ani
nepamatuji. Zabývám se tím celé dopoledne. Stačil jsem jej přenést na druhý počítač (když jsem si
zálohoval svá skromná data). Nakonec jsem zjistil, že to ani vir není, a jedním programem jsem ten
zmetek vyčistil. Tohle mi pomohlo zabývat se chvíli sebou a neutíkat ke čtení a přemýšlení o jiných
věcech. Přece jen, mám tohle ale zapotřebí, nešlo by tu energii využít cíleněji a smysluplněji? A
stejně ten, kdo mi ten pseudovir daroval, nemohl bys energii vkládat do něčeho smysluplného, co
odpovídá tvému poslání?

Před 9:00 mám lžičku medu a po chvíli část mé půlky kokosu. V 11:30 půlku misky naklíčené
cizrny a půlku talíře naklíčené pohanky (řekl bych, že původně je to od každého hrst). Tédy, ta
naklíčená pohanka má takovou jemnost a lehkost! Báječné. Pak ještě větší mrkev. Ve 14:30 1
avokádo, po chvíli 1 mango a 5 sušených fíků. To poslední ovocné jídlo mi spíše energii vzalo, než
dalo - bylo toho na mě moc. 

Zatím spíše odpočívám, čtu si, ale mám před sebou nějakou práci, ke které jsem se zavázal, ale teď

se mi k ní vůbec nechce. Přitom to ale nedělám rád, mám rád "stůl čistý" a rád plním to, co řeknu.
Tahle situace - takové kleště, které mě svírají! Jak z nich ven? Jedna z takových věcí byla dnešní
schůzka chebské Komise pro informační záležitosti. Tédy, jak se mi tam nechtělo a měl jsem před
tím strach, tak jsem tím byl spokojený. Je tam spousta práce a možností, jak tvůrčím a pozitivním
způsobem nastartovat nové, užitečné věci (více a efektivě používát elektroniku, informační
systémy, lépe zprostředkovávat informace, přinášet podněty a více náš společný věřejný svět sdílet,
zpříjemnit prostředí a navodit atmosféru tvůrčí spolupráce). Tolik práce! A krásné.

Večer pak, v 17:30, mám 3 sušené meruňky, 3 sušené švestky, 1 jablko a 2 hrušky. Po chvíli
přidávám namáčené 3,5 mandle a 3 lískové oříšky, hrst kakaových bobů a zbytek kokosu. Jaký je to
luxus! Mít tak rozmanitou stravu. Má vůbec význam se přitom obávat o nedostatek vitaminů,
minerálů, prvků a jiných látek? Za předpokladu, že člověk jí (a energii přijímá) a žije s radostí,



otevřeností...

Číst si pak můžu už jen s krajním vypjetím sil, prohlížím si různé fotky a přemýšlím. Než zalezu do
postele tak slyším od Anny K: "Možná, že ráj jen z knížky znaj´..." Z postele mě ještě vyhnala
potřeba vzít si papír a tužku a napsat si několik veršů. Ve 21:00 spím. Skutečně unavený!

Cítím, že mě celá tahle únava zpřítomňuje. Přitom se očišťuju, moje nálady a činy mi nastavují
zrcadlo mé minulosti daleko intenzivněji. Díky za to! Když se zastavím a zaměřím se na Sebe,
pociťuji štěstí a radost z odpovědnosti, kterou jsem přijal za své současné činy. Možná, že bych v
tomhle postoji měl setrvat více? Co se týče chutí, nijak mnou necloumají, jak jsem si představoval,
když jsem psal, že tenhle týden doma v Chebu bude zkouškou. Spíše poznávám, že to mé bývalé
jídlo, vařené, pečené a jiné, vnímám jako rychlou cestu k psychické pohodě, uzavření dveří, z nichž
přichází divné, zvláštní nálady a myšlenky. Přitom dobře vím, že získání toho prvního je iluzí a že
jsem touhle cestou skutečné pohody nikdy nedosáhl, a tu toho druhého se pak jedná o věci, které
potřebuji ke svému dalšímu životu a které jsem si přál, jen moje aktuální lenost a pohodlnost by je
odhodila stranou, a pak by se divila, proč se moje přání neplní a co je tohle za život? Ó díky za
všechno!

Říkal jsem si dneska, kolik jen těch mých "zásadních" rozhodnutí a změn bylo vědomých a mých
"vlastních". Když 1 až 5 % představuje naše vědomí a fyzické tělo a zbytek, tedy 95 až 99 % naše
podvědomí a další jemnohmotná těla (energetické, myšlenkové). Je to skutečně zvláštní a přivádí
mě to k tomu, více se otevřít, sdílet, důvěřovat, s větší zodpovědností se darovat. K upřímnosti k
Sobě a ke světu.

Ještě nedávno jsem měl zvláštní představu: vědomí (to, co aktuálně je v mé mysli), podvědomí (co
mojí myslí v mém životě prošlo) a nevědomí (co jsem ješě nepoznal). Daleko více ale skutečni
odpovídá, že mám vědomí a podvědomí (moje bytost rozložená tak, aby své aktuální úkoly zvládala
a plnila) a nadvědomí (z něhož jsme každý vzešel, k jehož úplnému poznání směrujeme).

Jsem tak mocný ve své slabosti, kterou jsem si zvolil. Jen ji přijmout a pochopit, ona se rozplyna, a
sílu a moc, kterou získám můžu využít ve prospěch svého vyššího Já a ve prspěch všeho bytí. 

Den 9
úterý 23. 1. 2007
V noci, tedy v 11:41, mě probudilo cinknutí a rozlévající se voda. Nechal jsem na stole nádobu s
mojí vodou a kočky (ano, dvě černá dospívající koťata) na ní vyskočily, trochu se napily a převrhly
jí. Vstávám v 6:30 - 9,5 hodin spánku.

V posledních dnech ztrácím všechno, na co jsem dřív byl tak pyšný (!). Krátká doba spánku a
energie od rána do večera; čistá pleť; pravidelné vylučování. Tak myslím, že detox začal.

Myslím, že už tak rok a půl používám šampón Ecover, ekologicky šetrný (vůči přírodě, zvířátkům i
člověku). Postupně jsem začal snižovat jeho spotřebu - nejdřív jsem ho používal vždycky, to
znamená 2x denně, pak 1x, pak 1x za 3 dny. Asi před měsícem mi to nedalo a začal jsem používat
obyčejné přírodní olivové mýdlo. Postupně jsem dobu prodloužil na přibližně 9 dní (podle toho,
kdy byl Měsíc ve vodním znamení - to je práce s vodou účinnější). Včera, když byl opět "vodní"
den, tak jsem se tentokrát osprchoval vodou a žasl jsem, jak byly tenhle den vlasy příjemnější a
méně mastné. Tak uvidíme, pokračuju v experimentu.

Po 10:00 jsem měl lžičku medu. Nejdříve jsem si dal 1 avokádo a později ve 12:00 menší misku
naklíčené cizrny, několik hlaviček brokolice, trošku kapusty a dvě menší baculaté mrkve. Ráno
jsem musel vyhodit moje klíčky pohanky a pšenice, začaly se totiž chlupatit (plíseň), málo jsem je



proléval vodou. Pšenice už měla krásné klíčky, tak snad příště, zatím jsem ji měl vždycky jen
namočenou, anebou s minimálními výhonky. Tahle zkušenost mě přivedla k tomu, že bych měl víc
vizualizovat a věci dělat více vědomě, aby moje činy byly účinnější a užitečnější.

Odpoledne jsem měl misku namočených semínek (2 hrsti semínek hnědého lnu, 1 hrst
slunečnicových semínek a 1 hrst dýňových semínek). Pak jsem měl trochu panenského kokosového
oleje (raw virgin coconuit oil).

Odpoledne jsem šel sbírat manga - vcelku jsem za poslední týden navštívil 7 super-, hypermarketů.
Zlatý bioobchůdek! Tentokrát jsem přinesl 6 malých zralých mang (ze 2 obchodů), z čehož tři (z 1
obchodu) byly zkažené - mohl jsem to předpokládat. Než jsem vyšel na sběr, dal jsem si hrstičku
kakaových bobů (uuu). Po cestě mi byla pěkná zima, začalo totiž mrznout a já od té doby, co se
oteplilo chodím v tričku a mé tenké bundě. No, dobře, asi se více obléknu...

V 17:30 jsem měl 5 sušených meruněk, 2 hrušky, 2 malá manga, později celý sáček konvenčních
(nebyly bio) datlí. Ten rozdíl je skutečně znát. Říkal jsem si, že dneska budu trošku slavit. Shazzie
má dneska narozeniny! Posílám ti Lásku!

Skutečně se mi nechtělo přijmout dnešní únavu, dal jsem si tedy lžíci medu. Ó, až mě to překvapilo,
taková teplá energie, a kolik. Přepadly mě ale "divné" myšlenky. O podobných myšlenkách jsem
psal, když jsem měl naposled olivy (zda jsou skutečně syrové?). Od té doby na ně chuť nemám, ale
na skutečně syrové, ó jé, ty si jednou dám rád. A podobné myšlenky jsem měl při namáčení ječných
krup - zjistil jsem, že jsou bez šlupky! Nuže, je med syrový? Neupravuje se tepelně?

Celý den jsem čekal na písničku od Anny K, Večernice, o které jsem včera psal. Večer jsem tedy
zašel na její internetové stránky. Má tam nejen tu písničku, ale i její klip, i další klipy. Ještě jsem
doslova zíral na Nelítám nízko. Tédy a má krásné oči... Poselství pro dnešní den: "Nelítej nízko!"

Tak trošku v oblacích jsem do postele doletěl ve 22:15. A ještě, málem bych zapomněl, těch několik
veršů jsem dneska dopsal a dal je na web. Před několika dny mi totiž přišla připomínka, zda jsem
nezapomněl na Soutěž o Stříbrnou bulu města Kutné Hory. No, zapomněl, ale už je to v pořádku,
vybral jsem ze svého šuplíků několik veršů a poslal je do světa.

Den 10
středa 24. 1. 2007
8 hodin spím, pak se probouzím. Dneska je báječný den. Dokončuji různé věci, pročišťuji si své
okolí. Při detoxu lidi hodně uklízejí. Já jsem si říkal, že už snad nemám, co uklízet, protože za
poslední dva roky jsom udělal takové protřídění věcí, že mám skutečně jen to důležité, co potřebuji.

Dočetl jsem internetový deník, blog, Shazzie a jejich prvních sedm let na syrové stravě (Shazzie´s
raw food journals). Je to úžasný! Děkuji Shazzie! Velice se mi líbí její nový projekt (The Heart
Centre), s kterým začala loni v listopadu. Na jihu Anglie chce z kousku země udělat ráj na Zemi,
prostor pro život vitariánů a "syrových veganů" (raw vegan), prostor pro přirozený život... To mi
připomíná jednu věc, která mě tolik nadchla. Knihy Vladimíra Megreho (odtud idea Rodové osady)
nejsou zatím tolik známé, rozhodně čím více na západ, tím méně jsou známé. A Shazzie má ve
svém internetovém obchůdku, kromě literatury k tématu syrové stravy, taky anglické překlady
Megreho knih.

Myslím, že pročítání jejího textu mi pomohlo poznat sám sebe, jako by tady na světě byla s
podobným úkolem. Například v jejím profilu na My Space píše o "přirozeném životě v moderním
světě", uuu, no to je ono.



Dopoledne jsem měl pocit, jako bych se opět otvíral. Odhazoval svoji úzkostlivou, ustaranou,
sebestřednou, bezohlednou skořápku. Objevil jsem fórum vitarian.cz a další a další, a opravdu v
tom, co dělám, "nejsem jediný".

Asi v 10:00 jsem měl lžičku medu a pak směs oříšků a semínek (hrstičku vlašských ořechů, několik
lískových oříšků, 2 hrsti slunečnicových semínek). Jinak ten med a otázka, zda je syrový. Většinou
se tepelně neupravuje, případně se míchá i za studena, takže je "syrový". Jedinou otázkou u
biomedu zůstává, zda jsou včelky přes zimu vyživovány svým vlastním zdrojem energie, tedy
medem, anebo cukrem (brrr). - Později jsem měl hrst kakakových bobů (aaa).

Ve 12:00 mám 6 sušených švestek, 3 sušené meruňky, 2 jablka a 1 hrušku. Odpoledne pak
namáčená semínka (2 hrsti máku - má tak báječnou barvu, 1 hrst bílého sezamu, hrstička dýňových
semínek). A večer, v 17:00 jednu kedlubnu, půlku menšího listu kapusty, několik hlaviček
brokolice a jednu mrkvi.

Odpoledne jsem taky konečně napsal dvě recenze, co už měly být napsány. Tohle se mi taky ještě

nestalo, abych takhle odkládal napsání článků. Když jsem se do toho dal, tak mě to pohltilo a byla
to taková radost. Došel jsem k tomu, že stačí jedna malinká hloupá věc, na které se člověk pozastaví
a celý vývoj stagnuje. Při psaní mě obzvláště zaujale tahle myšlenka: vývoj můžu symbolicky
označit jako obléknutí se do nového-jiného kabátu, ale má-li to být skutečný vývoj, pak musí dojít k
metamorfóze, k vnitřní i vnější proměně - a to už je docela práce. 

Dneska až do odpoledne sněžilo a venku je pěkná bílá pokrývka. Zase jsem slyšel "křupy křup, křup
křup", když se čerstvý sníh mačkal s mojí podrážkou. Večer jsem si zašel pro nějaké úkoly k našim
chebským Zeleným, a pak jsem doma naformátoval disk a přeinstaloval systém u mého Modráka
(haha, to je notebook).

Večer opět docela nepříjemná únava. Znovuobjevil jsem, ve 20:30, řasu Wakame, kterou jsem si
odpoledne nechal v mističce s vodou. Dával jsem jí tam asi 5 cm dlouhý a ani ne 1 cm široký
proužek a taková pěkná rostlinka, co se z toho vyklubala! Překvapila mě její "tučná" chuť, velice
příjemná a životodárná. A tentokrát jsem si udělal ještě ovocný salát, vše jsem nakrájel (po dlouhé
době) na malé proužky a kostičky: 2 hrušky, 6 sušených meruněk, hrst hrozinek (ty jsem nekrájel).
Potřebuji se víc zaměřit na tuhle večerní únavu, je to podruhé zasebou, co jsem psychickou únavu
zakryl jídlem.

Taky jsem si dneska uvědomil, jak vděčný jsem za bio-potraviny. Jsou tak odlišné! Před několika
dny jsem viděl v supermarketu hrušky. Mno, byly takové nafouklé, baculaté, bezbarvé, často už v
rozkladu. Zatímco bio-hrušky, to je krása a toho života v nich. Co jsem v Chebu, tak jedině teď
pytlík fíků, avokáda a manga už bio nebyly.

Šel jsem spát, už vyčerpaný, ve 23:30. Dokončoval jsem očistu Modráka, kterou jsem spíš chtěl,
než potřeboval. O víkendu mě čeká další výlet. Jedu na Moravu, do Haluzic. Přijede Žiarislav a
bude zase tooolik radosti a práce.

Den 11
čtvrtek 25. 1. 2007

Ztěžka jsem vstal v 7:30, spánek 8 hodin. Přes den jsem si četl, většinou na fóru vitariana.cz, neboť
je tam takové množství informací. Taky jsem se divil, jak to, že je tam toho tolik? Později mi došlo,
že vitariáni se svojí energií tohle zvládnou levou zadní...

Já jsem si tam tedy našel témata jako očkování (blížící se přeočkování tetanu a co s tím), studené



ruce (u mě tedy studené nohy, ikdyž stejně chodím od předminulého léta bos, s tím, že od ledna do
března mám speciální vlněné ponožky do bot) a našel jsem taky témata o Anastasii.

V 10:30 mám směs namáčených semínek (2 hrsti máku, 1 hrst bílého sezamu, 1 hrst slunečnicových
semínek) a po chvíli to experimentálně smíchávám s lžičkou medu. Jdu se pak projít do bílého
města a cestou nazpátek si kupuju 1 zralé a polo-v-rozpadu (což jsem zvenčí nepoznal, anebo
nechtěl poznat?) mango a 1 žlutý meloun, které pak v 13:00 sním, ještě se 7 sušenými meruňkami a
snad 5 sušenými švestkami.

Tenhle týden jsem měl dvě takové schůzky, na obou mi nabízeli pití, na obou jsem nijak zvlášť pít
nechtěl, ale nechal jsem si přinést vodu (tentokrát jsem nezdůraznil své "neperlivou"). Jednou mi
přinesli matonku s bublinkami (brrr, ták dlouho už jsem něco takového neměl), podruhé pak
sladkou matonku (toho jsem nevypil ani doušek). Není nad obyčejnou, nechlazenou, neperlivou
vodu (a jednou snad z vlastního pramene, z vlastního křišťálového potůčku).

K večeru jsem měl chuť na fíky a čerstvé ovoce, z něhož jsem měl doma už jen 2 biojablíčka. Čekal
jsem, než přišla mamča, jestli nenese čerstvé ovoce. Něco podobného jsem dělal před lety, kdy jsem
čekal, "co dobrého" a "sladkého" máma přinese. To mi připomíná, že už jsem si několikrát v
posledních dnech vzpomněl na jeden příběh, který pochází od Deepaka Chopry z knihy Nesmrtelné
tělo, nekonečná duše. Jedna paní s nadváhou při terapii začala hubnout a shazovat jednu tukovou
vrstvu za druhou, přičemž každá vrstva sebou nesla specifické vzpomínky, emoce, před kterými se
tehdy bránila. Postupovala takhle zpět až do dětství, kdy měla tělíčko přirozené. Já tedy tukové
vrstvy neshazuji, ale podobné zážitky, věci k řešení, se mi vynořují.

Odpoledne jsem si trošku líznul panenského kokosového oleje, a pak si dal hrst kakaových bobů.
Ať žije revoluce syrové čokolády! Vita! Vita! Vita!

Chválím DMko. Už před časem jsem od kamaráda slyšel, že tam mají biosemínka, ale mají tam
toho daleko více bio. Hlavně tedy biofíky. Myslím, že zatím jejich služby využiji jen výjimečně (v
takovýhle nouzových situacích, když mi dojdou zásoby). Vozím si zásoby z Country Lifu, kde si
všechno dávám na váhu a do papírových pytlíků, které mi vydrží při nejmenším několik měsíců
(dokud je neošoupu).

Mám tedy v 18:00 1 polozralé a báječné avokádo, 1 téměř-zralé velké mango, a pak necelých 200 g
fíků. Myslím, že pro tohle pojedení fíků mám docela přesný výraz: přežrání se. Chvíli potom jsem
se cítil docela přiblble - žaludek dostával energii na úkor mozku. Ještě musím vznést chválu Bille,
zatím vždycky má několik skutečně velkých, a postupně jak tam přicházím, tak i zralých mang a
pěkná avokáda (s ještě větším časovým odstupem tedy zralých).

V poslední době se velice přátelím s nejistotou. Pravidelně se dostavuje nejistota nad tím, co dělám,
zda mám pokračovat v syrové stravě? v tomhle blogu? Pak ale přichází takové momenty, kdy se ve
mně rozvolňuje táááková vděčnost za všechno a kdy niterně cítím, že těhle několik dní na syrové
stravě je přesně mojí cestou, nad to každé ráno zapáleně a tak rád popisuju předchozí den. Když
jsem si tuhle nejistotu chtěl uvědomit v pozitivní rovině, pač přeci jen, kdo by se chtěl chlubit
nejistotou? Tak mi došlo, že získávám důvěru. Důvěru v to, co dělám, v sebe, v bytí, důvěru v
důvěru.

Večer jsem se ještě pouštěl nějaká videa z YouTube o syrové stravě (raw food), je jich tam několik
se Shazzie, Davidem Wolfeem, Mattem Monarchou a další a další. Než jsem šel spát, odnesl jsem
svůj bioodpad v kompostovatelném sáčku prozatím do směsného odpadu. Prosím o kontejnery na
bioodpad! Tentokrát toho bylo docela dost, hlavně díky mému znovuobjevenému tropickému ovoci.
Jindy mám v pytlíku jen šťopky od jablek, hrušek a další těžko stravitelné součásti rostlin (i když



jednoho času jsem žvýkal i ty šťopky). Chvíli po 22:00 jdu spát. Zítra mám výlet do zasněžených
Haluzic!! A před sebou jednu zkoušku: budu totiž "stravován", tak se potřebuji domluvit s kuchaři a
svým způsobem se zase trošku odlišit od ostatních.

Den 12
pátek 26. 1. 2007
Ráno se pěkně probouzím v 5:30 a po šesté se vydávám na cestu. V Praze ve svých bioobchůdcích
nakupuji nějaké zásoby. V 11:30 mám dvě lžíce loupaných konopných semínek a čtyři hrsti
piniových semínek. Hlad jsem neměl, spíš jsem se na ně těšil, obzvlášť na konopná semínka!

Nedávno mě napadlo něco k tomu, proč chtěl vždycky chuť k něčemu přirovnávat, ale narážel jsem
na to, že všechno má svou jedinečnou a nepřirovnatelnou chuť. Jako třeba teď, abych se mohl
podělit o "chuť" konopných semínek, tak bych mohl krkolomně či výstižně přirovnat, ale stejně...
No, každá rostlina, každá její část a každý kousek živé bytosti, našeho pozdějšího jídla, se skládá z
určitého spektra energií. Tyhle energie se dají zobecňovat, až se dojde k základním principům,
například ke znamením zvířetníkům, ke čtyřem živlům, k číslům. A tahle hra energií se v každé
živé bytosti snoubí a vyzařuje svoji sílu - když zrovna jím syrovou mrkev a vidím její vnitřní
strukturu, když vidím na různém ovoci zcela pravidelný pentagram či jiný tvar, když cítím vůni
borovic z piniových semínek... Všechno je cestou k vyšším a jasnějším energiím.

V 17:30, už za Brnem, mám 2 jablka Champion (mají takový krásný růžový přechod mezi částí, kde
jsou žluté a kde červené), 3 sušené švestky, 3 sušené meruňky a 2 hrušky.

Na cestě, když už byla tma, tak dorazil zvláštní tísnivý pocit. Nejradši bych v tu dobu byl doma.
Potkal jsem ale Zoru, která do Haluzic jela taky, tak cesta pěkně utekla. Když jsme dorazili, právě
se večeřelo: gulášová polévka (bez masa; myslím, že maso na talíři jsem tady ještě neviděl). Nedal
jsem si jej, protože už jsem byl po večeři a najedený, ale asi to nebyla zrovna nejúpřímnější
odpověď, protože z takového ovocného talíře bych si možná něco vzal. Nuže, v tomto bych měl být
upřímnější. Během večera, když se nabízely různé pochutiny, tak vyšlo najevo, že jím jedině
syrovou stravu.

Lidi jsou tady úplně užásný, v každém si čtu knihu jeho příběhu. Zase jsem doma! Leč taky se
necítím ve své kůži: s nadšnením přihlížím a vnitřně se účastním, ale projevit se nechci a nemůžu.
Běžně otázky a témata rozhovorů, s kterými bych mohl začít já, mi připadají malicherné a nechci je
vytvářet, na druhou stranu to, co můžu vnést a dát nedokážu formulovat tak, jak bych si přál...
Napadá mě teď, že to souvisí s oním hledáním mého "já". Zatím se cítím příjemně v aktivní
pasivitě, leč vím, že to takhle nezůstane nadlouho.

Žiarislav přijíždí později večer a vypráví. Nevím v kolik hodin jsme šli v noci spát, ale byl jsem
tolik unavený. Mám tady lednové poselství z Haluzic, nápis na jednom kouzelném obrázku,
modrooké víly: "Energie je všude kolem nás. Stačí ji jen umět využít."

Den 13
sobota 27. 1. 2007
Myslím, že jsem spal tak 8 hodin, a stával jsem se světlem. Mezi 8. a 9. hodinou jsem měl hrst
slunečnicových semínek, hrstku dýňových semínek, několik lískových oříšků a 1 mandli. Začínáme
pracovat. Tématem tohoto víkendu (Slovanské přírodní učení) je Síla slova a vědomecké kreslení.

Před obědem si dáváme divotance. Báječné! Začínám se otvírat světu i prakticky. Tanec jsem nikdy
nemusel, leda "ploužáky" či klasický tance. U těch je totiž všechno jasný a předepsaný. Od srpna,
co jsem měl jedno Žiarislavovo cédéčko s písničkami, tak jsem si občas pro sebe zatancoval. Přišlo
mi to jako něco mezi punkovým pogem a eurytmickými ladnými pohyby. Je to komunikace s



hudbou a proud života zevnitř ven a zvenku dovnitř. 

Ooo, naše DoDe (Dominika a Denisa) pro mě udělaly salát: nastrouhanou mrkev, celer, zelí,
cibulku se šťávou z citronu. Báječné! Udělalo mi to takovou radost. Po obědě se jdeme provětrat
ven. Já se chvíli vyhřívám opřen o břizu na sluníčku. Aaa! Syntetizuji vitamín D, anebo jednoduše:
přijímám sluneční energie "bezprostředně". Pak vyrážíme na výlet ke studánce. Sněhu je asi tak 15
cm, krásný, čerstvý, místy se brodíme v neušlapaném. Bylo to něco přes 1,5 km ke studánce.
Studánka nad sebou měla nádherný strom, mohutný a silný, přívětivý a čistý.

Odpoledne mám 1 biojablíčko Melrose, 6 sušených meruněk a 3 sušené švestky. Večer pak ten
samý salát a později 4 mandle. Večer Žiarislav hraje a zpívá a spát jdeme opět déle. Jsem tak
unavený a naplněný tím vším.

V prvních dnech tohodle příběhu jsem si představoval, jaký to bude po týdnu na syrové stravě,
protože vědomě na syrové stravě jsem byl právě 7 dní v loňském říjnu. Čas ale docela utíká a vůbec
mi nepřišlo, že bych se měl nějak obzvlášť zamýšlet a radovat ze sedmi dnů. Mám radost z každého
dne a vnímám spíše ten očistý průběh s tím, že jakmile budu po přechodu, stane se syrová strava pro
něčím zcela normálním. Vlastně už teď tomu tak je. Jako by to mé rozhodnutí do mého života
vneslo nové energie. Když tady v Haluzicích společně sedíme u stolu, já mám svou březovou misku
plnou něčeho syrové, a ostatní jí společně vařené, tak se raduji i z nich, cítím se šťastný, obzvlášť
tady, kde každý své jídlo chápe jako dar, jejž přijímá. Sedím, dívám se a chápu, raduji se z jídla pro
mě a vím, že to tak má být, raduji se z jídla pro ostatní, protože vím, že právě teď to tak má být.

Uvědomil jsem si zde o něco hlouběji jednu věc. Žít tím, co říkám a myslím. Já jsem pravda. Jednak
neulpět na lidském relativizování pravdy, ale směřovat k přirozenosti, k jednoduchosti, k pravdě a
být v ní, být jí. Prostě, já jsem pravda. Uvědomil jsem si, že o jídle, obzvlášť o syrové stravě, jsem v
poslední době hodně přemýšlel a četl, mám spoustu vědomostí. Pokud toto cítím jako pravdivé a
přirozené, tak to musím, chci, můžu, potřebuji žít. Daleko silnější je věc žít než jen o ní mluvit. Teď
mě napadá, kdysi na skautu jsem byl pojmenován Mluvkou. Méně mluvit, více dělat - to mi teď
přináší více síly a pochopení.

Den 14
neděle 28. 1. 2007
Dopoledne mám k snídani misku namáčených slunečnicových semínek, dýňových semínek,
několika lískových oříšků a jedné mandle. Momentálně se necítím jako dobrá reklama vitariánství.
Na obličeji už delší dobu mám několik pupínků, dneska se cítím unavený. Ale postupně to odchází
a pročišťuje se. Připadá mi to asi tak, jako když se učím něčemu novému, dělám "chyby", postupně
poznávám a zvykám si na nové pole působnosti, na nové prostředí. Jako když se dítě učí chodit.
Učím se dodávat tělu energii, přirozenou cestou.

Před obědem máme divotance. Oběd je slavnostní, loučíme se, ukončujeme tento víkend. Zatímco
ostatní mají po polévce báječnou buchtu, tak já mám zcela prvotřídní salát. Už si ani nevzpomínám,
kdy jsem míchal ovoce, zeleninu a ořechy či semínka. DoDe mi přichystaly salát z nakrájené
cibulky, zelí, celeru, lískových oříšků, jablíčka a ze šťávy z citronu.

Dneska na cestě jen pozoruji zasněženou přírodu za okny poskakujícího vlaku, přemýšlím a
potápím se do hlubin svého vědomí. Za brnem, v 17:30 si dávám 1 jablko Melrose, 3 sušené
švestky a 3 meruňky, 3 hrušky, později ještě 1 jablíčko z Haluzic a 1 hrušku.

Dotrkotal jsem se domů (do Zahradního Města, podnájmu v Praze) kolem deváté. Dal jsem si 1
bioavokádo, úžasné! A 1 biomango, které mi tady od pátka dozrávalo. Připadá mi, že skutečně má
jinou, jemnější a jasnější chuť než ty konvenční. No, pak jsem dojedl pytlík piniových semínek, dal



si 2 lžíce konopných semínek, poznal jsem skutečně nezralé avokádo a snědl ho tak jen polovinu a
svoji nenasytnost jsem dovršil sušenými meruňkami a sušenými švestkami. Tédy, co pak to je?
Reflex pozdních příchodů domů, neschopnost dát nezištně, neosobně a bezpodmínečně lásku a
vděčnost? Anebo prostě "nenasytnost" a "nenažranost"? 

Spát jdu ve 23:00, skutečně unavený. Cítím, že se budu muset od zítřka vyrovnávat s věcmi, které
mi nejsou moc po chuti. Splnit povinnosti do školy, rozhodnout se, co dál s tímto podnájmem, a
další a další...

Den 15
pondělí 29. 1. 2007

Rád bych se nyní zaměřil na množství jídla, které přijímám, denní dobu jídla a skutečnou potřebu a
spotřebu energie. Dneska vstávám sice po 7 hodinách spánku, ale po večerním pojídání se necítím
nijak zvlášť dobře.

Mám až před 11:00 1 velké Melrose jablko, 10 sušených meruněk, 11 sušených švestek a 1 jablko z
Haluzic. Potom jedu do Prahy. Zjistil jsem, že i před sedavým životem a nepohyblivým životem ve
městě se dá lehce bránit, když se chce. Stačí využít městské hromadné dopravy, a to jen když to
člověk opravdu potřebuje. Vynechávám tedy několik zastávek a jdu pěšky, pěkně mrholí. Ve 14:00
mám sáček para ořechů. To je zvláštní, protože para ořechy si nekupuji.

Jedu k tátovi do Popoviček, asi čtvrt hodiny čekám u zastávky a začíná mírně pršet. Je to tak
příjemné! Po 17:00 1 kiwi, 1 jablko Otava (sladkokyselé, pěkně žluté), 1 jablko Champion, 5
sušených švestek, 2 hrušky.

Večer po 20:00 si dávám 3 banány, co jsou v kuchyni. Což je ještě zvláštnější, protože banány jím
stejně tak zřídka, natož ty, které nejsou bio. Doma v Chebu je už nekupujeme, tady ale jsou, tak mě
občas zlákají. Nu, pak 2 kiwi. Zjišťuji, že by se daly jíst i se šlupkou!? 1 jablko Otava a 2 hrušky.
Pak tak 1,5 hodiny poskakuji a tancuji. Myslím, že tolik pohybů jsem za jeden den jen tak někdy
neudělal. Zase se mi vrací minulost: dívám se na klipy Fatboy slima (oč víc tance v nich je, o to
více destruktivní jsou), Sex pistols (to je bez komentáře), a pak Anny K (bájo). Tak ve 23:00 jsem v
posteli.

Den 16
úterý 30. 1. 2007
Otázka správného stravování, zažívání a zdravého jídla, to je jako vztah muže a ženy. Žiarislav
připodobnil tento vztah k pěstování rostlin, k péči o zahradu. Vztah potřebuje, aby se obnovoval,
aby se živil, aby opět a opět dostával nové energie. Je to tak snad se vším: člověk pečuje sám o
sebe, pečuje o svoji stravu, a tak si dovoluje žít dle svých představ. Ještě mě k tomu napadá jedna
myšlenka z Coelheeho Alchymisty: všechno začíná štěstím začátečníka, ale končí těžkou zkouškou
dobyvatele.

Vstávám se světlem, 8 hodin spánku. Dneska se mi opět daří. Dokončuji dvě věci, které na mě
dlouho čekaly a mě se do nich nechtělo. Při tom, když jsem to udělal, s radostí a lehkostí, tak se
všechno pohnulo ze zaseknutého místa a bylo. Dopoledne jsem s vodou vypil půlku biocitronu,
odpoledne pak druhou. Po 10:00 jsem si dal mořskou zeleninu: biořasu Kelp od LifeFood. Nechal
jsem si ji přes noc namočit. Je taková široká, pevná a mořská!

Myslím, že v 13:00 1 Otavu, 1,5 Championů, 2 hrušky. U Championa jsem totiž zjistil, že tak
trochu plesnivý, tak jsem ho vyhodil. Ta plíseň jde vidět u bubáka, naplno pak v jadérku. Navíc to
jablko mělo takovou moučnou chuť. Víc Otav, víc Otav, jsou báječná! Po Rubínech to je další



odrůda, co mi bezmezně chutná. Předevčírem jsem si říkal, že bych na chvíli mohl vyřadit sušené
ovoce.

Odpoledne jsem jel na avokádovou výpravu a přivezl jsem si 3 avo. Možná se časem začnu chovat
rozumněji, třeba si koupím bedýnku avokád a nebudu pokaždé jezdit do obchodu. Zatím mi to ale
vyhovuje takhle, sním vždycky to, co mám, dělám si pěkné výlety, navíc moje plánování dopředu je
ještě takové úzkoprsé, plánuji s předstihem jednoho dne.

Na fóru vitariana, snad vždycky, když tam vlezu, čtu o běhání. Je pravda, že pohybu svému tělu
dodávám stále víc. O vánocích, když jsem byl doma tak jsem musel přidat 10 kliků a 20 lehsedů
každé ráno a každý večer, aby se má krev alespoň trochu rozproudila. Byl jsem totiž celé dny doma.
K tomu mám po každé sprše 50 dřepů, abych se zahřal a trošku osušil. A s tím běháním: před
několika lety, když jsem začal o tomhle všem přemýšlet, tak jsem běhal každé ráno, celé prázdniny
v létě, asi 1,5 km. Úžasné! Pak jsem to ale opustil, stejně jako různá cvičení a protahování. Zůstalo
mi sprchování, procházky, správné dýchání. Musím to domyslet!

Tak v 17:00 3 avokáda (zralé, zralejší a méně zralé), 4 banány (sic!) a 1 Otavu. Pak jsem si řekl, že
by to stačilo, navíc jsem si vzpomněl, co jsem si včera řekl: jíst tolik, kolik tělo potřebuje. Později
večer jsem cítil takovou úlevu a lehkost, neboť už delší dobu jsem žaludku nedovolil večer
odpočívat. A taky se dostavila známá slabost, jen tak nakukovala zpozarohu.

Večer jsem našel stránky jednoho kouzelného filmu: Pan´s Labyrinth. Tak už aby tady v Česku taky
byl. Na jeho stránkách je k poslechu báječný soundtrack.

Jinak pokračuji v ranní urince (mám asi tak půl skleničky), kůže a pleť se projasňuje a zjemňuje
(sopek ubývá a nepřibývá), vlasy si stále umývám pouze vodou (vodu prosím, aby odnesla všechnu
špínu a negativní energii a naplnila mě čistotou, zdravím, láskou a pozitvní energií), spím docela
dlouho, chutě na něco vařeného či pečeného mě nijak netrápí (dneska jsem koukal na buráky v
mističce, byly ještě ve skořápce, později jsem po nich šel a na sáčku našel, že jsou pražené, tak nic,
byl jsem rád, buráky totiž nejsou ořechy, ale luskovinami, jako fazole, hrách a tak).

K těm chutím mě napadá ještě jedno: jednak je chuť, která mi říká, co tělo potřebuje (která řekne,
chtělo by to ořechy, chtělo by to něco tučnějšího, něco lehčího, chtělo by to klid...), a pak chuť,
která je jen "něčím" převlečeným, která zastírá (jsou to emoce, které se chtějí schovat). Tak toho
prvního jsem plný, toho druhýho mám minimálně, ba vůbec. Díky! Díky!

Večer taky pokračovalo mé vzpomínání a návraty do minulosti (tohoto života). Pouštěl jsem si
písničku Myslitelé od Budoáru staré dámy. Je to ta, která mě od nich zasáhla nejvíc, už tenkrát jsem
si říkal, mmm myslitel... "Myslitelé nemyslí, protože neví, o čem je svět. A svět neví, o čem jsou
myslitelé." A pak jsem si pouštěl něco od N. V. Ú. (Nepřichází v úvahu). Punk mám pořád v krvi,
zároveň u toho už nezůstávám, je v tom tolik hrubé a upadající lásky, která by mě stahovala. 

Myslím, že v pátek jsem se probouzel s písničkou v hlavě, se slovy "wake up in the morning" od 
Scissors Sisters. Zjistil jsem teď, že ten text písničky není zrovna veselý. Objevil jsem taky jedno
velké usvědčení všech materialistů: když totiž takový člověk poslouchá písničku v jiném jazyce, tak
ji cítí. Rozum neví, o čem se zpívá, ale srdce cítí, co ten zpěvák říká. Je velice zajímavé, procházet
písničky zahraničních zpěváků, které mě v minulosti oslovily, kterým jsem rozumem nerozuměl, a
překládat si je.

Den 17
středa 31. 1. 2007
Spím asi 8 hodin. Dneska jsem už po x té přečetl Megreho, tentokrát pátou, knihu a v rámci studia



si udělal výpisku. Takových pěkných myšlenek! Ani jsem to nečekal, ale opět vnímam knihu jinak,
čtu mezi řádky a s novými vitariánskými vědomostmi mi je Anastasiina strava jasnější. Dneska
jsem hodně přemýšlel o vodě, o doplňování tekutin, hodně mi v tom pomohlo fórum vitariana. Je
tam opravdu hora informací a zkušeností.

Trošku jsem se zastavil nad diskusí o destilované, pí a diamantové vodě. Mám za to, že je
distilovaná nepřirozená (ochuzena, omezena), pí voda nepřirozená (změněna, a tak voda v
organismu a pí voda jsou dvě odlišné vody, vidím to podobně jako u geneticky modifikovaných
rostlin) a diamantová voda je prý obohacená o informace, které zrovna neslouží k dobru člověka.
Potřebuji si tohle ale ještě ujasnit, zatím to jsou informace z druhé ruky.

Před 10:00 se ozval žaludek, a tak jsem si dal 8 lískových oříšků, a pak asi 50 g směsi semínek,
dýňových, slunečnicových a piniových - byl to sáček ne-bio, chtěl jsem ho původně sníst celý, ale
stačilo to takhle. Moje nenasytnost (sníst celý sáček a hned, sníst všechno, co je v misce, sníst
všechno, aby se nezkazilo, protože to je koupený...) pomalu ustupuje. Byly výborné, ale pocit jsem
měl zvláštní. Myslím, že bio, namáčené a menší množství je to správné (u semínek a ořechů).

Ve 12:00 1 Championa, 1,5 hruška (jedna už se rozkládala) a 2 (a po chvíli ještě jeden) pomeranče.
Po dlouhé době jsem se dal na pomeranče. Mám radši jablka, hrušky, švestky, meruňky a další, co
roste v našem prostředí (když teď v tomhle prostředí jsem). Byly úžasné, je to skutečně rozdíl
jablko - pomeranč. Mají daleko více vody, lehkosti, svěžesti - vzdušnosti.

Dneska se mě po dlouhé době ptala babička, co jím. Nejdříve ráno (nic), dopoledne (semínka), po
poledni (ovoce). Divil jsem se, že se nedivila, co jím. A jsem rád. Dřív jsme v tomhle měli vždycky
spor, strachovala se (jakoby o mě). Tentokrát ten strach buď polyká, anebo ustoupil? Každopádně já
můžu postupovat dále a cítím se silnější, pevnější ve své váhavosti.

Před 17:OO 1 Champion a jdu se projít, -běhnout a -skákat s Belindou (s tátovou stařičkou
brazilskou filou). Venku je tak krásně. Proč se člověk schoval do těhle sterilních a chladných
krabic? Pak jsem měl další 2 Championy, 2 grepy (ten druhý měl být pomeranč) a později přeci jen
1 pomeranč. Grepů jsem v tomhle svém zrození moc nesnědl, a tak mě překvapila jemná červená
barva dužiny a vůbec ta hořkost, mňamky!

Večer jsem si z několika polínek udělal v krbu ohýnek. Poprosil jsem bytost ohně, aby mě trochu
zpřítomnila a ještě o další věci, a takovým kouzlem se mi povedlo jednou sirkou zapálit, ikdyž už
už uhasínal (jak se mi zdálo). Tentokrát jsem taky od plamenů nemohl odtrhnout oči, ty jsou...

Docela unavený po 23:00 ulehám. Ještě jednu pozoruhodnou věc jsem dneska zjistil. V pátek, když
jsem jel do Prahy, tak na pravém prostředníčku na ruce jsem objevil hrubší pupínek s tečkou na
vrchu - snad bradavice. S původní rozmrzelostí (ach! proč já? za co?) jsem se smířil a vyrovnal a
poslal si do tohodle místa pozitivní energii. Nevím jestli už dříve, ale každopádně v sobotu, když
jsem se vyhříval na sluníčku, tak jsem se na tohle místečko soustředil, představil jsem si silný
paprsek lásky-slunce-pozitivní energie a vypálil jsem jej. Pak jsem se ještě několikrát takhle
soustředil a nechal to být. Později mi ten pupínek začal bělat (hnis) a v okolí červenat. Chápal jsem
to jako vypuzení cizorodých a už nepotřebných látek. Dneska jsem místo vymáčkl a pročistil. Tak
uvidím.

Den 18
čtvrtek 1. 2. 2007
Den osmnáctý - osmnáctka je "moje" číslo, oslovuje mě daleko víc než jiná čísla, její energie je
"mojí", taky jsem narozený 18. Symbolizuje spojení nebe a země, přerod jednoho v druhého,
rozhraní, kdy se ukazuje pravda. Je to tanec individuálního a nekonečného a jejich výsledkem



dokonalost hmoty. Mm, tak uvidíme.

Spánek 8,5 hodiny. Asi tak do 12:30 se cítím výborně, pracuji a jedu do Prahy, pak na fakultu. Mám
totiž obhajobu jedné seminární práce. Mělo to být jednoduché a rychlé, ale zjistil jsem, že "metodu"
jsem pochopil po svém a jinak, tedy práci do pondělka předělám. - Už v dětství jsem si všiml,
tenkrát na příkladu tátova vztahu s jeho ženou, že malinkaté a nicotné důvody jsou příčinou
obrovských neshod a nepokojů. Pochopil jsem ale, že to je spíš vyústění něčeho hlubšího, že to má
své příčiny. - Stejně tak mě tedy tohle dostalo, vyplul na povrch celý můj vztah k povinnostem,
které mám v této škole před sebou a které co nevidět budu muset zvládnout.

Ve 14:15 jsem si dal 2 větší biohrušky. V 15:00 jsem snědl balíček (100 g) para ořechů. Jsou
báječné, proč jen je tolik jím? Zajímalo by mě, jestli jsou zcela syrové. Například u kešu ořechů
vím, že jsou tepelně zpracovány. Aby se totiž vylouskly a nedošlo ke kontaktu s jedovatými látkami
ve skořápce, tak se zahřívají na vysoké teploty (uvaří se), a pak se vylousknou. Ve Velké Británii se
už prodávají zcela syrové. Jak jsou lidé báječní! Ráno mě docela šokovalo, když jsem zjišťoval, jak
je zpracovávané sušené ovoce. Nejlepší je sušené na slunku. Našel jsem ale třeba fíky od
Rapunzela, které jsou pasterizovány - aby byly měkčí. No, skutečně přemýšlet, zvažovat, hodnotit a
milovat!

V 16:30 mám 1 konvenční lahodné avokádo, 3 biobanány, 3 pomeranče, kousíček konvenčního
manga (páč zkažené). Asi po hodince, když si ovoce v žaludku sedlo, tak jsem si dal několik lžící
loupaných konopných semínek a asi tři hrstičky slunečnicových semínek. Tohle je snad poprvé za
těhle 18 dní, kdy se mi vrátila nenažranost. Najedl jsem se více než dost a hlavou mi proudily
myšlenky, co všechno jen bych mohl sníst!

Najedl jsem se dost, ale i tak pozvolna tento pocit - nenažranosti, nenasytnosti, nedostatku energie,
ztracenosti, úzkoslivosti - přešel. Kupodivu mě tohle přejedení příliš energeticky nevyždímalo,
takže jsem měl energie dost a cítil jsem se svěží. Jsem tak vděčný za tyhle pokroky, kroky dál... k
dokonalému zdraví a harmonii mé duše a těla. Myslím, že jsem se emocionálně rozhodil - při oné
obhajobě - a nedal to do pořádku, udusil to v sobě. 

Když jsem zalehl pod deku a četl si, tak se energie jakoby vytratila a já bch už už šel spát. Přečetl
jsem si několik témat na fóru vitariána a našel úžasný text. Inspiroval mě a přispěl jsem troškou do
diskuse na fóru - ooo jak jsem za to rád, sdílíme, milujeme, poznáváme!

Spát jsem šel ve 23:30, nabitý energeticky a pozitivně, ale spokojený, že jsem v postýlce. S tou
školou je to velice zvláštní, jsem pevně rozhodnutý, že ji dokončím. Mám teď před sebou štos
povinností: vím, že jsem schopný je zvládnout. Cítím, že když tohle vyřeším, otevřu si dveře k
novému pochopení, k další realizaci, k širšímu sdílení mých vizí a projektů... Jsem v tom ale docela
sám, když se svěřím, dostává se mi rad "udělej to", "uč se". Samozřejmě, vždyť já tohle udělat chci,
jen mě trápí a zamýšlím se nad tím, v čem je smysl tohoto učení? Koho to rozvíjí, koho to
vzdělává? Všichni ví a je to veřejným tajemství, že tohle "učení" se zapomene... 

Napadlo mě odpoledne krásné přirovnání... dnešní učitelé se snaží rozevřít uzavřený květ
pampelišky - násilně jej otvírají a otvírají, třeba se jim to povede, třeba ho tím poškodí. Ten květ se
ale stejně přivře a otevře se v ten pravý čas. Proč se my, pampelišky, svěřujeme těmhle lidem? A
proč chceme násilně pampelišky otvírat? Prosím, není už čas na to skutečně spolupracovat, žít,
radovat se a pracovat na té nejhlubší úrovni?!

Den 19
pátek 2. 2. 2007
8 hodin spánku a docela bych rád míň a lehčí spaní. Myslím, že je to nejen detoxem, ale taky větším



množství jídla, co k večeru sním. Dneska dopoledne jsem měl další obhajobu a byla výborná, dostal
jsem tři body ze dvou, ale hlavně byl oceněn zájem pro věc a nadšení. Pomohlo mi to uvědomit si
moji práci: vidět to, nejen ze svého pohledu, ale také z opačného. Díky! Díky!

Taky jsem jel za básnířkou Vlastou. Po cestě jsem měl zvláštní stav. Byl jsem vším nadšený, nijak
extaticky, ale skromně a láskyplně jsem se díval na každou bytost i na celé město. Té práce a
energie, které jsem lidé vložili a stále vkládají. Chystá se na nás báječný svět plný Lásky a radostné
práce, jen otevřít oči a otevřít srdce, otevřít náruč a otevřít mysl...

Vlasta ma 98% potravinovou alergii, takže v podstatě jí pouze maso. Trošinku jiná situace než ta
má. Byl jsem konfrontován se spoustou věcí, maso je tím posledním, co by mě vábilo. Zcela miluju
jejich životní styl, zčásti jsem ho žil a zčásti ne. Rozhodně bych ho teď nepraktikoval, ale respektuji
a ctím jej. Vím, že si ho tito lidé vybrali, vím, že ho potřebují. Stejně tak já. Jsme na cestě, ale
pojďme už dál!

Domů jsem dorazil před 17:00. A dal jsem si 3 lahodná avokáda. Koupil jsem je ve dvou
obchůdcích ovoce a zeleniny od Vietnamců. Už dřív jsem si všiml, že po celé Praze jsou obchůdky
ovoce a zeleniny Vietnamců, zvláštní, myslím, že mají nějaký společný velkoodběr a takhle pěkně
to rozdělují v malém?

Pak 1 biogrep, 1 biohrušku a 1 velebiohrušku. Asi tak v 18:00 několik lžiček loupaného konopného
semínka, několik hrstí lískových oříšků, 2 hrstičky slunečnicových semínek. V 19:00 končím 2
Otavami, báječné. Trošku jsem se cítil provinělý tím tropickým ovocem, co jím. Zdá se mi, jako
bych se vzdaloval naší české zemi. Cítím teď daleko větší spříznění s "českým" ovocem, jeho
přirozenost a příznačnost pro tuto krajinu.

Večer jsem cítil pochybnosti, nejistotu, skleslost, lítost - zrcadlilo se to ve všem možném, ale vím,
že to bylo ve mně. Ve 22:00 usínám.

Den 20
sobota 3. 2. 2007
Stále spím docela dlouho a těžce, 8,5 hodin spánku. Také si vlasy stále umývám pouze čistou
vodou, tedy žádný eko-šampón. Je to pro mě novinka a s radostí to pozoruji. Včera a dneska mám
vlasy obzvlášť pevný, lesklý a optimálně mastný. Vysvětluji si to tím, že měsíc je ve Lvu a lev má
přeci tákovou hřívu. 

Jinak občas pozoruji zvýšenou mastnost či nějaký ten zbytek kůže ve vlasech, ale vždycky to
odejde. Připadá mi, že jsme docela rozmazlený svojí "čistotou", která je na úkor životního prostředí,
a stejně je mnoho lidí špinavých, jen zakrývají. Pozornému zraku ale nic neunikne, a pozornému
čichu, sluchu, citu. Předevčírem jsem si nechal přes noc v nádobě s vodou svoji dobromysl (výluh
za studena), kterou jsem si loni v srpnu natrhal v čistých moravských svazích. Tak jsem ji včera a
dneska popíjel, myslím ale, že ji budu používat jen výjimečně, jen pokud tělo tyto byliny skutečně
bude potřebovat.

Dneska jsem dočetl Megreho šestou knihu a udělal výpisky. Je to tak silné! Vždycky mě to nadchne
a vzkřísí všechny mé sny, plány, které chci a potřebuji realizovat. Ve 12:00 jsem si dal 3 Otavy a 2
hrušky. Asi hodinu před tím, než jsem je snědl, když už jsem na ně myslel, tak jsem začal cítit jejich
vůni - měl jsem je před sebou ve velké míse z topolového dřeva na stole.

Pak jsem šel do Toulcova dvora. V pondělí jedu do Chebu, tak jsem si koupil 3 kg Otav. Jsou
skutečně úžasné. Dozvěděl jsem se od paní, co tady prodává, že jedna maminka svým dětem, které
chtěly koupit pomeranče, řekla, že pomeranče nejí, protože tady nerostou. Jak moudré! Měl bych s



tím něco udělat (kupoval jsem si totiž dva malé pomeranče).

Ve 14:00 mám 100g paraořechů, několik lískových ořechů a trošku loupaných konopných semínek.
Opět na sucho, měl bych se ale vrátit k namáčeným semínkům a ořechům. Nejen, že jsou pro tělo
lepší (lépe se tráví), lahodnější (chuť například slunečnicových semínek suchých a namáčených a
trošku naklíčených je nesrovnatelná), ale hlavně se v nich probouzí život, informace budoucí
rostliny či stromu se aktivuje... Ooo život!

V 17:00 3 kiwi se šlupkou, 1 grep, ony pomeranče. Večer jsem si přepsal rodokmen. Zatím jsem
informace vytáhnul pouze z jedné babičky a mám toho tolik... Jak jen dám na jeden papír obě větve
mé rodiny? Zatím jsem se dostal k praprapředkům, spíše mě ale fascinuje ta šíře - těch lidí, co tvoří
náš rod, ta úžasná souvislost, že s každým, koho venku potkávám, jsem více-méně příbuzný. Jsme
jedna rodina, jeden rod. Lidé. Takových duší! Takové množství, natož k tomu ještě přičíst zvířata,
rostliny, kameny a na druhou stranu další duchovní bytosti, další galaxie, vesmíry a světy... Ooo.

V posledních dnech mám spíše pevnou stolice. Pravidelnou, několikrát denně, spíše to jsou takové
bobíky. V porovnání s minulostí je to pochopitelně daleko menší množství, ale stejně mě to
překvapilo. Má krásně zlatou barvu. Ještě na ní chci pracovat...

Večer tak trošku únava. Lítost je pěkně proradná - začal jsem v jednu chvíli litovat všechny ty,
kterým jsem vědomě i podvědomě kdy ublížil. Musel jsem se tomu smát, když ne lítost (a další
negativní pocity) vůči sobě, tak k jiným... To zrovna. Posílám všem Lásku. Šel jsem tedy spát po
22:00. 

Den 21
neděle 4. 2. 2007
Spánek do 7:00, tedy 9 hodin. Napadlo mě, že ten můj nenasytný spánek mohl být způsobený
teplým a vydýchaným vzduchem. Mám tady totiž okno téměř pořád zavřené, zatímco v Chebu jsem
měl ventilačku téměř vždy otevřenou, takže vzduch byl čerstvý a v noci chladivý.

Ráno ještě dokončuji odkládané věci a mám stále lepší pocit z "čistého stolu". Je to velice
povznášející pocit, na druhou stranu velice zpřítomňující pocit, vědomí života teď a tady, silnější
uvědomění svých závazků, svých slov, svých činů. Dává mi to větší energii soustředit se na aktuální
problémy a jejich řešení, daleko více mohu plánovat a stanovovat si vědomě záměry. Neznamená
to, že bych směřoval k právě jedné věci, kterou bych dělal a vnímal. Těch projektů, plánů a
představ, které se ve mně rodí je tolik... Ale jeden projekt je starý tři dny, jiný několik měsíců, jiný
jeden rok, jiný zase jen několik hodin... a každý různě dozrávají a připravují se na zrod na tento
svět. A vše je harmonicky uspořádané.

V 11:00 už sedím v Praze v Holečkově ulici ve sklepní kanceláři jednoho osadníka a začíná další
setkání. Opět tady je tolik vědomých, silných a myšlenku Rodové osady sdílejících lidí. Mám pocit,
že jsme udělali další krok, že skutečně konkretizujeme a uskutečňujeme naši společnou vizi.
Tentokrát jsou nejvíce reálné Mlýnce a Adamov. Na Mlýnce už dokonce máme hotový koncept
územního plánu, navíc se místo nachází na rozhraní karlovarského a ústeckého kraje. Což je mému
rodišti blízko. Jeden pozemek se myslím jmenuje Ráj pod Vrchem. No není to krásné?

Mám sebou své bioovoce, takže asi tak ve 13:00 jím 2 hrušky, o chvilku později zbylou třetí hrušku
a ještě o chvilu později 2 Otavy. Odpoledne snad tak kolem 15:00 mám zbylé 2 Otavy. Neustále
jsou tady na stole chleby s nejrůznější domácí pomazánkou, buchty a zákusky. Velice krásně to
vypadá, lásky-plně. Občas to pozoruji, mám z toho radost, ale vím, že já miluji syrovou stravu. A
ona miluje mne. Ne na těch hlavních stolech, ale přeci, je mísa s ovocem, dokonce s avokádem,
později se podává i krájené jablka, a kdesi v dálce vidím krásnou žlutou dýni.



S pocitem, který mám z tohoto setkání, se taky ztotožňju já sám. Připadá mi, že moje vize je stále
konkrétnější, praktičtější a reálnější. Například loni v létě, když jsem s někým mluvil o mém
rozhodnutí života v Rodové osadě, tak jsem si tím byl zcela jistý. Dneska jsem zcela nejistý, leč
rozhodnutý. Cítím to tak, že už nejedná já, ale Já. Ono se děje, s mým záměrem, s mým vědomím, s
mou silou, pro Mě a pro náš prospěch.

Když jsem dorazil domů, v 18:00, dal jsem si misku namočených sezamových a slunečnicových
semínek (2 hrsti této směsi), trošku loupaných konopných semínek a vcelku 15 lískových oříšků.
Potom jsem si ještě dal hrst suchých lískáčů. Večer jsem opět dokončoval odkládané. Mimo jiné,
dneska jsem sepsal svoji představu plánu práce chebské Komise pro informační záležitosti. Velice
se těším, jaké vzbudí reakce. Cítím, jak myšlenky nového světa prorůstají do všech koutků naší
společnosti.

Cítím se příjemně unavený, skutečně s chutí ulehám do postele. Zítra jedu na dva týdny do Chebu.
Před usnutím jsem ještě přemýšlel o tomhle: perfekcionismus způsobuje stres, neboť člověk, který
se snaží pracovat na svých projektech, se může uzavřít ve svém hektickém, zacykleném a
upracovaném světě. Vědomí, že všechno se děje tak, jak má. Že nespočet bytostí je nám
nápomocných, že všichni si svou činností pomáhá a sdílíme svět osvobozuje. Klid. Přeji všem Klid!

Den 22
pondělí 5. 2. 2007
Spím 9 hodin a mám velice zvláštní sny. Takové sladkokyselé. Skládaly se z množství situací, které
vždycky skončily "špatně", nepříznivě, ale vždycky v sobě měly takový pozitivní náboj a příjemné
vyznění. Že celkově tyhle snové příběhy byly energetizující a poučné.

Včera jsem dokončil věci, které jsem si předsevzal, takže jsem ráno bilancoval a plánoval si další
věci. V 10:30 mám misku namočených semínek a ořechu (asi 3 hrsti směsi slunečnicových a
sezamových semínek a 1 lískový oříšek). Po obědě jedu obhájit práci, která mě ve čtvrtek tak
rozhodila. Až na to, že ve vydýchané chodbě nečekaně čekám asi 2 hodiny, což bylo celkem
náročné fyzicky, ne psychicky (rád bych čerstvý vzduch a radši někde skákal, než se zde tísnil), tak
vše proběhlo v pořádku.

V 17:30 mám 2 starší hruščičky, 1 čerstvější tvrdou hrušku a 2 menší Otavy. Vracím se do Chebu,
cestou jsem si poslechl přednášku Oheň v nás aneb zdraví na talíři. Velice zajímavé je zjišťovat své
kořeny, i co se týče jídla, tedy to, jak se stravovali naši předci.

Jinak na důležitost prvku "ohně" ve stravě jsem narazil už v anthroposofické teorii, kde kvalita ohně
vzniká tepelnou úpravou jídla. Tehdy jsem udělal závěr, že oheň v jídle se zjevuje také
prostřednictvím vnitřního života syrového jídla, světla - sluneční energie, myšlenky - s kterou v
mysli jím a která je v jídle uložena. Možná, že to jsou přímo enzymy, které jsou zasvěcené ohni,
neboť podporují trávení, vnitřní oheň. Stejně tak, když se složení jídelníčku mění všežravecké -
vegetariánské - veganské - vitariánské - frugivorské - fruktariánské - breathariánské, tak se ona
pestrost, rozmanitost a výskyt jednotlivých prvků oheň - voda - vzduch - země proměňují a
získávají na své duchovnosti.

Na cestě, za Plzní, se mi dostalo zajímavého zrcadla. Za tu dobu, co notebook mám a tahám jej po
celé republice, tak jen několikrát jsem na něm pracoval takhle veřejně ve vlaku. Přisedl si ke mně
kluk, který si právě notebook koupil a potřeboval poradit v některých věcech.

Po 21:00 jsem si dal 2 hrstě paraořechů, 2 hrstičky piniových semínek, 1 hrstičku vlašských ořechů
a ještě 1 hrst paraořechů. Tak trošku jsem už jíst nechtěl, protože už bylo pozdě a vysloveně hlad



jsem neměl. Leč cítil jsem se trochu unaveně a byl jsem pak překvapený, jaká síla se do mně vlila.
Hřejivé teplo a energie. Opět jsem přemýšlel o tom, když člověk jí víc, než tělo potřebuje. Myslím,
že takové 3 paraořechy by mi místo 3 hrstí stačily. Chce to ale více a jemněji vnímat, přijímat,
odevzdat se a otevřít se.

Taky jsem dneska přemýšlel, proč že mě nedráždí všechna ta vařená, tepelně upravená jídla, když v
metru nebo tramvaji cítím několik stanic, jak si někdo přinesl jídlo z rychlého občerstvení, když
vidím ta menu vařáků a pozoruji, jak jí. Možná, že rozhodujícím krokem bylo absolutní přijetí
jejich volby, jejich rozhodnutí. Jakoby i malé odsouzení či nechápavost mě strhávala do víru toho,
co jsem odsuzoval či nechápal.

Jsem teď týden doma sám se setrami a kočkami. Samozřejmě jsem si přivezl zásoby bioovoce a
bioořechů. Mám také biocuketky a biolilek. V poslední dobu cítím potřebu spíše ovoce, ořechů a
semen, vyzkouším teď i další plody. Jinak když jsem vybaloval a koukal na tu rozmanitost a
pestrost jídel, co tady mám, tak opět nevím co dřív. Superjídla: řasy (Kelp, Wakame), kakaové
boby. Panenský kokosový olej, med, těch ořechů a semen, mák (na ten jsem se tolik těšil), pohanka
a špalda. A k tomu mé ovoce, tééédy.

V noci jsem ještě vyřizoval nějaké zprávy a dopisy. Unavený jsem nebyl, naopak příjemně nabitý -
ty ořechy! Takže jdu spát před 00:30.

Den 23
úterý 6. 2. 2007
Spánek úžásný a energetizující jako včera, asi 6 hodin. Začínám svůj malý školní maratón: načíst
texty, napsat referáty, splnit povinnosti. Takže od rána do 17:00 čtu. V 10:00 mám trochu namočené
řasy Kelp, několik namáčených paraořehů, hrstičku namáčených kakaových bobů a hrst
namáčených piniových semínek (ta jsou namáčená úplně jiná a úžasná).

Během dopoledne se zcela vyprázdnilo mé tlusté střevo, a to je fajn. Překvapuje mě, že toho bylo
docela dost. Musím si zpřesnit představu, kolik je v mé stravě vlákniny a "odpadu". Pěkně jsem se
uvolnil - jsem Doma. Že by to bylo tím?

Ve 12:30 mám dvě hrsti namáčených hrozinek, 1 kiwi se šlupkou, 1 starší hruščičku a 2 jablíčka
Otavy. To sušené ovoce jsem teď týden neměl a vůbec mi nechybělo. Je to krátká doba na
pozorování, ale myslím, že sušené namáčené bude spíše doplňkovou potravinou. Ve 14:00 lžička
medu a pak voda, voda, voda. Během včerejška a předvčerejška jsem vody vypil asi tak 0,5 ráno a
večer, když jsem byl doma, takže trošku. Neboť jsem byl celý den venku a vodu přímo z kohoutku
či plastu jsem pít nechtěl. Bylo to vcelku fajn, myslím, že se mé trávení trošku uklidnilo (základní
potřebu vody mám z ovoce, ze sprchy a ze vzduchu). Jen jsem včera pozoroval, že když jsem se
malinko zpotil v podpaží, tak to zapáchalo (tedy mně to vonělo), takže přeci jen potřeba pročištění a
profiltrování zde je.

V 16:00 opravdu jen trošilinku si lízám panenského kokosového oleje. V 17:00 mám hrst naklíčené
pohanky (uuu) a půlku malého lilku (velice šťavnatý). V tuhle dobu už mi skutečně "hlava nebere".
Mám chuť na paraořechy a tak trochu tuším, že si jich dám víc, než je zdrávo. Nicméně pozoroval
jsem, že to jdu udělat vědomě a zcela radostně. Snědl jsem tedy zbytek namáčených paraořechů a
pak dost suchých, později ještě hrstičku namáčených piniových semínek (úúúžasná a zcela jiná,
mají bělejší barvu). O chvíli později jsem si musel dát 2 šťavnaté hrušky a 1 velké nejkrásnější
jablko Otavu. Teď jsem energii doplnil.

Z těch ořechů jsem jí měl ale nadbytek, tak jsem trochu cvičil. Z mých vlasů mytých v čisté vodě
jsem překvapený a nadšený, rozdal jsem své eko-šampóny (jeden byl doma v Chebu, další doma v



Praze a svého času jeden na cesty) a zvažuji, co udělat s olivovým mýdlem. Jestli jej budu
potřebovat na "špínu" až třeba budu v létě pracovat venku v přírodě? Nu, po 22:00 jdu spát.

Zjistil jsem taky zajímavou věc. Odpoledne už jsem četl spíše bez chuti: oč méně rád, o to více
přesvědčen. Jako by se má mysl dostala do stavu, ve kterém to pro mě bylo před časem obvyklé, a
pak jsem koukal, jak mi "voní" omáčka (kuře na paprice), co si odpoledne sestra ohřívala. Leč není
nad Otavu.

Den 24
středa 7. 2. 2007
Nu, spánek pro změnu malátný a přes 8 hodin. Od rána opět studuji. V 10:00 1 hrst namáčeného
máku (když se důkladně prokouše, má skutečně báječnou chuť), 1 hrst namáčených slunečnicových
semínek a 1 hrst namáčených vlašských ořechů (stejně jako piniová semínka namáčením trošku
vybledly a staly se lahodnějšími, tu jejich hořkost odvedla voda, ale já jsem ji stejně slil sám do
sebe).

Vlašské ořechy mi tentokrát ták zachutnaly, uspokojily mé tělo a zenergetizovaly mě, že mě opět
navštívila myšlenka, stravovat se pouze potravinami, které bych si mohl vypěstovat na svém
českém statku. Kromě toho dost často, když mám (větší než malé množství) semínka, od sezamu po
pohanku, tak přemýšlím, jak jen si je budu louskat? U sušeného ovoce jsem přemýšlel, jak jen si jej
budu na sluníčku sušit? Další věcí jsou zásoby na zimu: teoreticky tuším, jak bych uchoval ovoce až
do jara. Přemýšlím teď ale o tom, že by člověk mohl jít více v souladu s přírodou - přes zimu se
postit?

V 11:30 jím své poslední zásoby paraořechů, asi 100 g. Vždycky, když je jím, tak mnou prostupuje
představa této bytosti... stromy v pralese a ve 40 m výšce tyto ořechy. Myslím, že kdybych žil tam,
kde rostou, byl bych velice spokojený, zatímco teď mě daleko více oslovují třeba ty vlašské ořechy.
Možná, že tohle je příčinou, té mé bezradnosti, co jíst dřív. Některé jídlo prostě na můj český stůl
nepatří. V souvislosti s tím: musím zjistit, jestli je reálné zde v ČR, pěstovat borovicii pinii!

O něco déle, asi v 13:00, když se žaludek trošku vyprázdnil, jsem si dal 2 hrušky, 2 kiwi se šlupkou
a 1 Otavu. Když jsem jako obvykle chroupal i jadérka hrušky i jablka, uvědomoval jsem si to
kouzlo života v jejich semenech, které většinou bezmyšlenkovitě sním. Mmm...

Odpoledne, v 16:00, asi 5 ukazováčků (nová měrná jednotka) panenského kokosového oleje (je v
tuhém stavu, takže se tím prstem dá nabrat). Napadá mě napadá, jestli jednak ta energie kokosáku
tady a v mém těle je potřebná a jestli mě tělo přirozeně zpracuje tenhle olej, když je vlastně ochuzen
o celou kokosovou "dužinu".

V poslední době mi stále více vyhovuje strava ovoce-semínka-ořechy, případně boby (kakaové) a
listy (mořské). Lilek je báječný, ale zatím mi nedává tolik energie co ovoce, již teď potřebuji. Tak
po 17:00 hrst naklíčené pohanky a zbylou půlku lilku. Pak jsem natolik zabrán do práce, že nemám
čas a chuť přemýšlet nad tím, co bych si ještě dal. Později začínám přemýšlet a pozorovat svou
chuť, velice toto pozorování prodlužuji a ve 20:00 si tedy dávám sáček konvenčních sušených fíků,
200 g. Tak obrovský rozdíl mezi bio a "tímhle". Pak dojídám neobnovené zásoby sušených
biomeruněk a biošvestek. Završuji několika lžičkami medu a dvěma báječnými hruškami. Bylo to
tak tak na hranici plného žaludku, ale byl jsem tak zahřátý, vnitřně energetizovaný. Říkal jsem si, že
už snad psychická potřeba tohoto jídla nebyla, a tak ta energie proudila a proudila.

Včera přes den nasněžilo a bylo bílo a k večeru vše slezlo. Říkal jsem si, jak si příroda hraje. Přes
noc opět bílo a teď večer, když koukám ven, opět žádný sníh. Nu, kdo si to ale hraje, příroda s
námi, anebo my lidé s přírodou? Vždyť kde ještě zůstali elfové, víly, skřítkové a další bytosti



přírody, jež o tohle dbali? Kdo je vystrnadil a řekl tohle udělám "já"?

Večer si čtu, chtěl jsem tak do půl noci, to jsou tři hodinky od mého pojídání na to, abych strávil a
abych trochu přijaté energie vydal. Když jsem odložil knihu a zhasnul, mrknul vedle do pokoje na
hodiny, tak bylo OO:OO. Báječné, kdo si to hraje teď? Lidská mysl? Já?

Den 25
čtvrtek 8. 2. 2007
Po 6 hodinách vstávám a pouštím se do práce. Opět, jak už to tak bývá, práce, kterou jsem tolik
odkládal, mě tolik baví a naplňuje. Dneska čtu Nové Organon od Francise Bacon a je to zcela
dokonalé, výstižné, co se týče dnešního stavu vědy, filosofie, a poznání člověka vůbec. Příroda je
pramenem naší moudrosti. Příroda je myšlenkou boží.

V 9:45 mám kousek namáčené řasy Wakame (úžasná). Po 10:00 pak hrstku namáčeného hnědého
lnu, pak hrstku vlašských ořechů, několik mandlí, lískových oříšků a 2 kakaové boby. Všechno
namáčené a u všech ořechů už rostly klíčky, které na povrchu vidět nebyly, ale při rozlousknutí ano.
Tedy až na vlašské ořechy, může vůbec takhle ten ořech naklíčit? A myslím, že u bobů taky cosi
klíčícího rostlo, bylo to takové pevné a vláknité.

Ve 12:30 2 kiwi se šlupkou, 4 krásné Otavy. Odpoledne několik ukazováčk panenského
kokosového oleje. Po 15:00 už jsem unavenější, takže měním knihu, na kterou se můžu lépe
soustředit, ale změnu potřebuji větší. V 16:00 2 Otavy a 3 hrušky, k tomu několik lžiček medu, což
nebyl zrovna dobrý nápad. Štávy, které si v žaludky smíchaly nepůsobily zrovna dobře.

Potom jsem šel za Radkem Dražanem, současným duchovním otcem chebských Zelených, báječně
jsme si popovídali, opět jako houba jsem nasával všechnu moudrost. Když jsem přišel domů, po
20:00 snědl jsem několik málo zbylých namáčených ořechů (vlašské, mandle, líšskové) a 2 kakaové
boby, pak pytlíček piniových semínek a velkou hrst vlašských ořechů. Nebyl jsem z tohoto jídla
příliš nadšený, protože bylo pozdě a tělo to nepotřebovalo. Chvíli jsem takhle sklesle seděl a pak mi
došlo, co to znamená, podívat se na sebe a na vlastní situaci z nadhledu. Obrazně: jakoby se zvedl z
bláta a právě vystoupil na první schod z mnoha, sice jsem špinavý, ale způsob, jak se očistit, je
právě udělat ten první krok a vyjít schodiště...

Ohrožené potraviny: piniová semínka, paraořechy, avokáda. Popřípadě další semena a ořechy, leč
tyto jsou dosti tučné a chutné, takže příznak přežranosti si vybírá právě toto. Došlo mi, že jíst s
mírou, uměřeně, je důležité pro každého, všežravce, vegetariána, vegana, vitariána, dýchavce...
Energie má být v rovnováze. Stejně tak by v tom seznamu šlo pokračovat u sladkého, bohatého na
energii: banány, sušené fíky a datle. Popřípadě další sušené.

Chtěl jsem zase pracovat, ale jdu spát ve 22:00. Občas si říkám, že jestli skutečně mám dostatek
energie na práci, tak se probudím dřív a práci udělám ráno. Nerad bych si ale něco nalhával a
střádal si v těle nedostatek odpočinku, tak vzhůru do oblka, země snů... a snad co nejdříve do země,
kde budu i v noci moct pracovat (s radostí samozřejmě).

Den 26
pátek 9. 2. 2007
Spánek těžký a 9 hodin. Pokračuji ve školním maratonu a daří se, dělám jednu práci za druhou.
Navíc dneska mám velké praní - měsíc je ve vodním znamení, takže půl dne doma chodím nahý.
Skvělé. V 11:00 mám řasový salát (Kelp, Wakame) a v 13:00 2 kiwi se šlupkou, 3 Otavy a 1
hrušku.

V 16:00 namáčená semínka: troška hnědého lnu, pak hrst máku a hrst sezamu. Potom ještě hrst



suchých vlašáků a hrst suchých mandlí. Když jím ořechy, tak na mě akorát vykouklo slunko, takže
se pěkně vyhřívám. Nemám příliš hlad, jako celý den, ale v 17:30 jím 2 cuketky, úú jsou úžasné.

Dopoledne jsem opět zcela vyprázdnil tlusté střevo a stejně jako včera jsem tím svým cvikem
vypouštěl enormní množství plynů. Myslím, že to bylo tím enormním množstvím ořechů, které
jsem snědl. Nebýt těch ořechů, tak to taky může být čištěním těla. Břicho se mi v posledním týdnu
vrátilo do přirozeného stavu, bylo trošku nafouklé, přeplněné. I když jsem štíhlý, vždycky jsem
dobře věděl, jestli je břicho tlusté - nafouklé, anebo je fajn. Velice důležitý deatail.

Večer jsem skutečně nic dalšího nejedl a jen se pozoroval. Připadalo mi to obdobné, jako když jsem
začal se 100 % syrovou stravou, od teď 100 % jist jen, co tělo a duše potřebují? Večer se vrátila
mamča, takže tady doma bylo živo. Dostal jsem plátěnou tašku s německým nápisem "milovník
přírody", což je báječné, protože jsem se v poslední době rozhodl nakupovat všechno ovoce a
zeleninu přímo do plátěné tašky (jednu už mám). Dosud jsem používal papírové pytlíky, nebo spíš
papírový pytlík (znovu a znovu, dokud se nerozdřel přehýbáním, když byl prázdný). Moje činy
budou o něco čistší.

Jedna věc, kterou jsem chtěl kdysi napsat. V Haluzicích jsem se v časopise Diva dočetl, v článku o
vlasech, že poutníci a "svatí muži" a "svaté ženy" si vlasy rozčesávaly rukou, prsty, a hřeben
nepoužívaly. Co mám delší vlasy, tak hřeben jsem použil jen několikrát, a to jen čistě pro to, abych
věděl, jaký to je, a ze zvědavosti. Už v dětství, a to jsem měl ježka, kraťoučké vlasy, jsem hřebeny
neměl příliš v lásce. Přijde mi pročesávání prsty úžasné, bezprostřední, příjemné, laskavé.

Další věc, když jsem byl naposled v Praze, tak jsem se zvážil, 62 kg. V posledních letech se vůbec
nevážím, leda ze zvědavosti. Myslím, že to nemá vypovídající hodnotu. Úsměvná je situace
například u novorozence, když se narodí: šup s ním na váhu, změřit ho - a tyhle údaje jsou pak
směrodatné, jaké pak to je děťatko. Stejně tak jednostranné by bylo pozorovat pouze, zda se
usmívá, jak má jasné oči, zda neplakal a jak komunikuje s okolím. Váha - kdo to vymyslel a k
čemu? Vidíte v přírodě někde váhu? Možná tak, když jdete v krajině v čerstvém a hlubokém sněhu,
když jdete bosky měkčí půdou, pak jasně cítíte, nakolik je vaše tělo těžko. Ale tohle čísílko? Budiž
tedy tady, v současnosti slouží ke komunikaci se značnou částí lidí, ale časem tohle nebude vůbec
třeba.

Den 27
sobota 10. 2. 2007
Spím 8 hodin. Dneska jedeme do Sokolova na krajskou konferenci Strany zelených. Ráno je
příjemně a pěkně vykukuje na nás cestou slunko. Až ve 13:30 mám 2 Otavy a 1 hrušku (má
poslední bio). Kolem 18:00 pak své 2 cuketky. Na konferenci jsem jako host, takže nemám
hlasovací právo a přihlížím.

Je to docela poučný. Dost času se věnuje otázce financí, rozdělení financí - rozpočtu. Na jednu
stranu to odvádí od práce, na druhou stranu to je velice důležité: potřebujeme se naučit účinně
zacházet s materiálními - právě finančními - toky energií. Žili jsme příliš vzdáleně od naší Země a
tohle je nástroj, jak se k ní přiblížit. Další zajímavá věc: některá témata se mi zdála velice mlhavá,
nejasná, nechápal jsem argumenty toho druhého, naopak jsem cítil negativní energii, nejistotu,
strach, klamání. Až dokážeme očistit svoji mysl a mít čisté úmysly, být otevření a pozorní k tomu
druhému, tak obdržíme tolik síly k realizaci našich snů. To, že nám to jde tak pomalu, je snad
známkou toho, že čisté úmysly nemáme. Buď kvůli tomu, že se aktivně oddáváme něčemu
nekalému, anebo prostě pro to, že nevíme, že žijeme v nevědomosti, bez jasných uvědomělých
úmyslů.

Navšívili nás tři naši zelení ministři. Je velice příjemné už jen je pozorovat - čiší z nich odhodlanost



a rozhodnost. Něco podobného jako jsem cítil u sebe, když jsem se "prostě" rozhodl pro čistě
syrovou stravu, pro realizaci svých vizí a názorů. Ty vize a názory se snad tělou, budou toho
člověka ztělesňovat. A poslouchat pak jejich myšlenky... posouvá to kupředu, sdílíme podobný
svět. Jen ještě zařadit do naší společné mysli jednu vizi: jeden hektar pro každého občana, jeden
rodový statek pro každou rodinu!

Ke konci už jsem byl skutečně unavený a byl jsem rád, že jsem mohli jet. Té energie, co jsem
přijímal a nezpracovával bylo příliš. Nevšiml jsem si toho. Na zpáteční cestě pěkně pršelo. Než
jsem šel domů koupil jsem si nějaká avokáda a manga. Po 20:00 jsem tak měl hrst suchých
vlašských ořechů a hrst suchých mandlí, a pak 2 avokáda. Ta energie, co jsem nezpracoval, byla
skutečně silná a ještě jsem si ji neuvědomil. Takže jsem si dal i jedno mango.

Plácal jsem se v té tísnivé energii a kolem 22:00 mám 2 avokáda, mandle a slunečnicová semínka.
Tédy, moc z toho nadšený nejsem, ale je to takový zvláštní. Dívám se ještě na Uvolněte se, prosím a
po 23:00 jdu spát, nesprchoval jsem se a nečistil si zuby, prostě jsem byl rád, že ležím, že můžu
usnout, odpočinout si a nechat to být.

Odpolední ovoce jsem si zašel dát kousek od kláštera, kde jsme měli konferenci, přešel jsem po
lávce přes řeku a zašel trošku dál do takového divokého parku, stromky, vysoká tráva, samé keře,
ještě v zimním spánku. Ostatní šli na oběd, na svíčkovou, do místní hospody. Vůbec jsem neměl
chuť jít taky a dát si nějaký salát. Nechtěl jsem to řešit a byl jsem rád, že jsem chvilku na čerstvém
vzduchu. I když jakousi podporu zde mám, jsou tady naši dva zelení makrobiotici - už jenom tohle s
lidmi dělá kontrmelce. Jídlo je velice ožehavé téma.

Den 28
neděle 11. 2. 2007
Spím téměř 10 hodin! Nevídané, tak dlouho a tak špatně (rozuměj těžce) jsem už leta nespal. A je to
přirozené - mám v těle příliš jídla, ale hlavně jsem v sobě udupal nějaké pocity, které teď udupávají
mě. 

Dneska odpočívám (od mého školního maratonu), dávám se dohromady a posílám do světa některé
své zhmotnělé myšlenky. Po 12:00 mám hrst namáčených biohrozinek, 2 biokiwi a 3 Otavy.
Odpoledne, před 16:00, hrst namáčeného máku, směs namáčených dýňových a slunečnicových
semínek a několi namáčených ořechů - vlašáků, mandlí, lískačů. Po 17:00 1 avokádo a jdu nakoupit
nějaké ovoce, ach biozásoby téměř vyčerpané. Přikročím k tropickému ovoci, ikdyž...

Po 19:00 tedy vcelku 7 banánů (ta myšlenk celé bedýnky banánů je snad ještě živá?) a pak několik
hrstí suchých vlašáků a mandlí. Dočetl jsem dneska a udělal výpisky ze sedmého dílu Megreho
knih, úúúžasnééé. Večer jsem se díval na dokument o Andreji Tarkovském. Viděl jsem od něj
Andreje Rubleva a dokument o něm. Když jsem to dneska sledoval, došlo mi, že mě tenkrát ovlivnil
víc, než jsem postřehl. Vedl si deník - a v něm spousta postřehů a myšlenek. V tom dokumentu byl
moment, kdy jednu takovou jeho myšlenku četli a jeden herec ji trochu ztvárnil - je takový rozdíl
mezi slovem a pochopením a taková propast mezi špatným pochopením a čistou ideou...

Den 29
pondělí 12. 2. 2007
Dneska jsem se z postele málem nevyhrabal - co to je? Za to jsem měl, který ve mně nechal velice
pozitivní otisk a takové láskyplné duševní rozpoložení, navzdory všem příšernostem, který sen
doprovázely. Ku podivu jsem se ženil - jako že jsem toho názoru, že dnešní typ svatby je ve své
podstatě obchodem -, to ale nebylo důležité, protože ta duše vedle mě...

Dneska jsem se tedy do maratonu taky nepustil, naopak jsem dočetl osmou knihu, první část, od



Megreho. Probouzím se... Taky jsme dneska měli zasedání komise na městě a jsem byl schopný i
říct, co si myslím, a to před dalšími lidmi - dřív jsem trpěl takovým zvláštním ostychem -
zdrženlivostí...

Po 9:30 hrst namáčeného sezamu a hrst naklíčených (ooo) slunečnicových a namáčených dýňových
semínek. Ve 12:00 hrst namáčených biohrozinky, 2 konvenční hrušky a 3 Otavy. Teď koukám na
to, že píšu hrozinky, kdežto obyčejně se píšou rozinky, leč hrozny - hrozinky, svůj milovaný
etymologický (kořenoslovný) slovník mám v Praze. A ty hrušky - není nad bio, na jednu stranu se
nedivím, že hrušky jsou méně oblíbené, než jiné ovoce, na druhou stranu i tak (pokud jsou alespoň
trochu tvrdé a čerstvé) miluju hruršky!

Ve 14:00 asi čtyři ukazováčky panenského kokosového oleje - tak krásně voní. Odpoledne mám
komisi, takže v 18:00 3 teplé pomeranče, pak 5 banánů. Později trochu více mandlí a vlašáků. Před
20:00 další, již studené, 2 pomeranče. A nakonec po 21:00 mandle a vlašáky. Tédy.

Potvrdilo se mi, že jsem tak trošku nahoře, dole a nahoře a zase dole. Teď se má střeva zaplňují a
nevyprazdňuji je, stejně tak má psychika (večer) je docela vratkavá a má vůle se otupuje. Chuť
ztrácí a vůbec. Tímhle rozházeným rytmem a nevyrovnanými energiemi se všechno posouvá a
odsouvá, třeba teď, než abych spal či tvořil, tak tady vejrám. Za chvíli jdu spát, před 00:00.

Den 30
úterý 13. 2. 2007
Spím přes 6 hodin. Od rána pracuji - školní maraton. Během dopoledne jsem opět vyprázdnil tlusté
střevo. Tak uvidíme, jestli se opět přehoupnu, anebo již setrvám v tom přirozeném rovnovážném
stavu. 

Na řasy, anebo jinou zeleninu, včetně zeleninových plodů skutečně chuť nemám, přičemž to není
chuť jazyka, anebo chuť smyslnosti, ale chuť celého mého pěkného těla. Vzhledem k tomu, jak
jsem se v posledních dnech ládoval, tak cítím, že i půst by mi prospěl. Dobře ale vím, že onen
proces ládování by pak pokračoval, takže pokračuju teď a pokusím se to vyřešit. Vnímám věc teď
tak, že se mám soustředit právě na přežírání (příliš jídla, anebo příliš nějaké chuti). Podle toho, jak
se kývám z pohody do nepohody, tak bych řekl, že mě přechází chuť na ne-české ovoce a jiné
plody. České mě zpřítomňuje, i když to je teď konvenční hruška. Když jsem teď jedl banán, anebo
mango, takže už jen ten psychologický dojem - tlustá a objemná šlupka, která na českém ovoci
není, která je typická pro tropické ovoce ukryté v pralesech, extrémních teplotách a tólika
rozmanitého hmyzu a jiných živočichů, tak výrazné barvy, silně aromatická (jiná) chuť, chladivý
vliv...

V 11:00 mám 3 konve(ční)-hrušky, ve 12:00 poslední Otavu, a pak 2 Rubíny ze zahrady našich
příbuzných. Z Puclic, to je u Staňkova, u Horšovského Týna. Odtud pochází náš rod. Ty jablíčka
jsou zvláštní - vím, že už je stříkají, a vidím takové flíčky na povrchu jablíček. Mmmm, co s tím
udělám, má generace? Jak vrátit naše sady do původního stavu? Jak mít nejen pro sebe, ale i pro
další rodiny, které nemají vlastní půdu, krásné, výživné a zdravé plody? 

Ve 14:00 4 ukazováčky panenského kokosového oleje. V 16:00 několik suchých mandlí, lískáčů,
několik hrstiček slunečnicových semínek a později hrstičku kakaových bobů. Pořád přemýšlím, zda
to jsou skutečně "boby", anebo spíše semínka, tak jako třeba u dýně. Vím totiž od Pýthagora, že
boby obsahují hodně dusíku, který uzemňuje, zživočišňuje - tak trošku jsou tedy boby na rozhraní
živočišné a rostlinné stravy. Tyhle kakaové boby jsou ale božské!

V tuhle dobu už jsem trošku unavenější. Takže střídám četbu. Odpočinek je změna činnosti! V
17:00 hrst namáčených hrozinek. Sušené ovoce mi skutečně nechybí, tohle je poslední, co tady



mám. Častečně je jím pro to, aby byly snědené a jim udělal co nejužitečnější život, částečně jsem
rád, že mám rozmanitější stravu - více druhu ovoce. Poté 2 Rubíny, později 1 minimango, 1 banán.
Později několik hrstí kakaových bobů - dojídám své zásoby a nejraději bych je teď kupoval jako
dárek - čokoládová revoluce! Pro sebe ale, cítím, že pokud bude se mnou všechno v pořádku, budu
se živit potravinami z české země. Přechodné období se posouvá dál, poznal jsem tuhle potravinu,
dopsal jsem svůj čokoládový příběh (bez poznání kakaových bobů je nemyslitelný) a naplnil jsem
svoji teorií praxí.

Večer jsem se začetl do zatím posledního, co mám, dílu Megreho knihu, druhé části osmého dílu.
Snad i díky tomu, že po 19:00 už jsem své tělo neobtěžoval dalším jídle a že toho jídla nebyla zase
tolik, tak mnou prodila energie a mě všechny myšlenky tolik nadchly. Když jsem knihu dočetl a
vypsal všechny pro mě důležité myšlenky, dokončil jsem ještě řadu věcí, které už čekaly... ach jaké
to pro ně je? Já je stvořím a pak je nechám čekat? Co to jsem za tvůrce? Chce to více přemýšlet a
zvážit své kroky, aby vše proudilo, postupně a plynule. Takže spát jsem šel ve 2:00 ráno, byl jsem
unavený ano, ne ale strhaný, trochu ospalý, přiznávám. Práce to byla krásná.

Den 31
středa 14. 2. 2007
Spím jen 4 hodiny, pak se probouzím svěží a vbíhá do cílové rovinky mého školního maratonu.
Mám za sebou třicet dní. Prý na to, aby si tělo-mysl zvykli na určitou činnost, tak je potřeba jeden
měsíc. Nu, to mám zasebou. Myslím, že tímhle deníkem budu sledovat 90 dní. Pak už zbývá jen 7
let a má bytost bude dle mých představ, tedy dle mých současných představ...

Takže, co se týče jídla, po 9:00 trochu panenského kokosového oleje, potom až ve 12:00 hrst
namáčených hrozinek a 4 rubíny. Celé dopoledne a cvhíli i odpoledne pokračuji v referátování.
Odpoledne už na to nemám tolik myšlenky. V 15:30 namáčená semínka (hrst slunečnicových a 2
hrsti máku). Konečně jsem se dneska šel projít - venku je tak pěkně. Když vyjdu ven, připadá mi,
jako bych skutečně byl "doma". Čerstvý vzduch, šum listí, otevřená obloha, různé vůně, hlasy
ptáků... Tohle je další věc, na který budu pracovat: abych tím byl, abych byl bytostí, která žije v
přírodě, s přírodou a z přírody. Tohle bytové bydlení je takové...

Tak v 17:30 hrst namáčených hrozinek, 2 rubíny a 1 zralé mango. Cítím se tak napůl: jsem
spokojený, ale chci "nějakou" energii. Pracovat už rozhodně nemůžu a tak jsem si na chvilinku
zdřímnul. Přeci jen nedostatek spánku se začíná ozývat. Před 20:00 jsem vymyslel zajímavou věc:
člověk je tak vynalézavý, když musí! Asi tak 3 hrsti nepraženého nastrouhané konve-kokosu a
pořádně jsem to smíchal s 3 lžičkami panenského kokosového oleje. Velice příjemné. Na to 1
banán. Budiž. Spát jdu ve 22:30.

Den 32
čtvrtek 15. 2. 2007
Spím přes 8 hodin. Usínal jsem s jasnou myslí, takže byla noc velice příjemná a probuzení taky.
Dokončil jsem další věci - dělá mi takovou radost odstraňovat tyhle pomyslné hromádky na mém
stole: může se více soustředit na to, co dělám, a dělat tvůrčím způsobem. Taky jsem doběhl školní
maraton. Nevýhodou těhle prací na poslední chvíli je, že hned, jak to dokončítě, tak pokračujete v
další práci, místo abych odpočíval. Výhodou ale je, že když skutečně pochopím, proč to dělám, a
když to začnu dělat s radostí, tak hned všechno doženu a posunu se o kus dál.

V 11:00 směs namáčených semínek (hrst dýňových a 2 hrsti sezamových). Po 12:00 2 rubíny a ještě
trošku (než jsem u 2 jablek zjistil, že jsou v jádru plesnivé). Odpoledne jsem prohlížel Regenerace
od roku 2003 - připadá mi to, jako bych to četl včera. Ten čas je zvláštní věc, co se týče vědomí, jak
zde se neprojevuje, v těle a přírodě ale ano. A teď záleží na tom, nakolik dokonalé, jasné a proměné
máme vědomí, natolik se mění naše tělo a prostředí. V 16:00 2 rubíny a jdu se projít. Procházím svá



známá místa na periferii města a cítím, že vzpomínky mnou cloumají čím dál méně. Připadá mi teď
těch posledních pár dní, že jako by těch prvních 30 dní bylo o vnímání těla a teď jako bych se
posunul dál, k vnímání mé mysli, mé duše. Tak uvidím.

Jinak od rána se necítím příliš ve své kůži - že by příliš jednostranné práce, málo spánku, málo
pohybu? Když jsem přišel domů, po 18:00, tak jsem si dal 2 hrsti vlašských ořechů (suchých a
domácích), k tomu několik lžic medu (domácího, tuhého a světlého - skutečně jsem zvažoval, zda je
v něm pro mé tělo něco užitečného - jak zjistím, jestli není od včelek vykrmovaných cukrem?) a 2
jablka. Pak jsem si dal ještě směs 1 hrsti vlašáků a 1 hrsti konve-kokosových lupínků. Doslova mi
to "nedalo" a v 20:30 si dělám misku: nakrájené 1 jablko, 1 hrst suchého sezamu a několik lžic
medu. Báječné - sladké. Potom zpytuju svědomí a dělám, co mám. V posteli ve 22:30.

Prvních 30 dní
Celé tohle období bych nazval jako "zpřítomnění". Mám pocit jako bych se usazoval, zklidňoval,
více byl tady a teď, přítomný všeho, co se děje kolem mě. A to prostřednictvím očištění od všech
těch nánosů a usazenin, především psychických. 

Samotný moment, kdy jsem se rozhodl pro zcela syrovou stravu, byl plný radosti a odhodlání.
Tělem i duší jsem to chtěl a potřeboval jsem to. Tuhle změnu si žádalo jak tělo (nepatrné tělesné
neduhy, nenaplňovalo mě a nezasytilo tehdejší jídlo), tak i duše (dneska jako bych se dokázal
podívat sám sobě do očí, dělám totiž to, co si myslím, o čem jsem niterně přesvědčen).

Bylo pro mě docela překvapující, že žádné "chutě", žádné "boje", žádné "utrpení" se nekonalo.
Nebo spíš to pro mě překvapení nebylo, prostě to vyplynulo ze situace tak, jak jsem si přál, jak jsem
chtěl a potřeboval. Jsem za to velice vděčný. Problém - věc, která mě pronásledovala v poslední
době bylo přejídání - přeplácání se jídlem. 

Tohle mi tedy zůstalo, ale těch 30 jsem to vnímal docela jinak. Spíše převládaly dny, kdy moje
energie byly v rovnováze a v klidu, takže jsem vědomě jedl a dělal, co skutečně potřebuji. Když ale
přišly chvíle, kdy jsem podvědomě vyrovnával nějaké energetické rozhození a hledal harmonii, tak
jsem dříve či později přijal tento pocit a v rámci svých (syrových) možností snědl něco, co bych
jinak nejedl. Pozoroval jsem to a často jsem z toho měl nádhernou radost.

Mám jakoby stále větší jasno, stále čistší stůl, dorůstám a uvědomuji se. Dříve byly věci, které jsem
nebyl schopný přijmout, a tak jsem se od nich otočil a zaplácnul jsem je něčím. Když jsem tahle
"zaplácnutí" odhodil pryč, tak jsem měl dvě možnosti: přijmout to a dorůst, anebo to opět něčím
nahradit.

Ze začátku jsem byl plný pocitu spojení, harmonie a jednoty se vším, byl jsem nadšený sdílení sama
sebe. Tohle se postupně přesunolo v intenzivní pocit mého Já, poznávání sama sebe, řešení "svých"
problémů, k větší ohleduplnosti a pozornosti vůči druhým, k rozlišování, co je "můj" problém a co
chtějí druzí. V poslední době tento pocit rozšiřuji i prakticky: potřeba pobývání venku, v přírodě,
slyšet zvuky přírody, cítit vůně a vzduch, pozorovat stromy, vnímat slunce, odevzdat se přírodě. Ale
taky pečovat o své tělo, být plnohodnotným člověkem.

Co se týče jídelníčku probíhá zajímavý proces: opět jsem začal jíst tropické ovoce a opět se vracím
k tomu, abych jedl jen rostliny a plody z české krajiny. Poctivě jsem začal doplňovat tekutiny a opět
jsem se vrátil k tomu, mít vodu spíše z ovoce a z toho, co sním, než z vodovodu. Jím téměr pouze
ovoce, ořechy a semena. Ani s plody zeleniny jsem nebyl příliš spokojený.

Stolice se mi zcela rozhodila a až v posledním týdnu se mi dala do pořádku: je pravidelnější, s
barvou zlata, tvarovaná dle střeva a tužší (jídlo zpracované). Ale ještě je to ve vývoji. Spánek se mi



prodloužil, z původních 7 - 9 hodin je to teď 8 - 10 hodin. Spánek je těžší. Vnímám to tak, že stále
probíhá proces čištění a zvykání si na nový program. Velice mi v tomhle pomůže až mé energie
budou v harmonii - budu jíst pouze, co tělo potřebuje, a nebudu jej tak tolik zatěžovat.

Jsem vděčný za svůj život. Zvažuji to, co dělám a co chci dělat. Postupně se mi rýsuje můj plán.
Záleží mi na tom, do čeho vložím svoji energii a své nadšení. Je mi stále bližší filosofie života - být
tady, myslet na rod, žít v harmonii a v lásce se Zemí a pochopit poslání člověka.

Den 33
pátek 16. 2. 2007
Spím 9 hodin. Dneska se přesouvám do Prahy, za mým milovaným bioovocem, a taky díky
víkendovému Celorepublikovému sjezdu Strany zelených. Po 11:00 si dávám 4 rubíny, a pak
vyrážím na vlak.

V kalendáři jsem zjistil, že včera začalo biologické jaro. Zajímavé, že skutečně v posledních třech
dnech je mi tak příjemný ptačí zpěv, občas se zastavím a naslouchám tomu pěvci. V Country Lifu
jsem nakoupil ořechy, semena a ovoce - jako poslední zákazník, už zavírali -, a pak jsem jel do
Toulcova dvora pro Otavy. 

V 16:30 mám tedy 2 hrušky - jedna taková sladkokyselá, druhá už v pokročilém stavu. V 18:00 2
Otavy. V 19:00 několik hrstí suchých slunečnicových semínek, hrst lískových oříšků a vlašáků.
Když jsem šel pěkšy do Toulcova dvora a zpět, tak jsem myslel, že tady v podnájmu teď nebudu
mít připojení k internetu, že si spolubydlící anténku odnesl. Uvědomil jsem si tak, jak velká
psychická berlička to je. Když jsem na internetu, na icq či na e-mailu, jsem obklopen lidmi,
přáteli... Leč připojení jsem tady měl.

Den 34
sobota 17. 2. 2007
9 hodin spánek. Ráno vyrážím na sraz. Měl jsem takový menší problém s registrací, který jsme
řešili už včera na e-mailu. Šlo o jednoduchou formalitku a o problém, který se týkal jiných lidí, a
tak jsme jej těžko mohli vyřešit. Těch emocí a překážek, co vzniklo - no není to škoda? Není to
zdržení? Pro mě ano, ostatní se tím snad učí? Ale není už spíše truc, zaslepenost, paličatost, hrdost.

Dneska je nov a navíc začíná čínský rok vepře. Mmmm. Zprvu mě sjezd zaujal a byl jsem nadšený:
hlasování, debata, uvítání, myšlenky, vize. Později se do toho však vložil egoismus, hrdost,
zaslepenost. To znamená, že jednotlivci řešili sebe na úkor celého sjezdu. Sjezd se začal
prodlužovat, protahovat. Kolem poledne jsem měl 2 hrušky, 1 veliké jablko Ontario (chtěl jsem
vyzkoušet další odrůdu - nebylo příliš chutné a čerstvé). 

Odpoledne jsme měli hodinovou přestávku na oběd, tak jsem se šel projít. Bylo krásné počasí, jasná
obloha, mírná zima a slunko svítilo. Vyšel jsem kopec, protože tam svítilo sluníčko přímo a objevil
jsem Letenské sady. Nahrával jsem se na sluníču, a pak jsem prošel tou zahradou. Kouzelné a statné
stromy, 4 řady po 27 (ikdyž některé chyběly) stromech. Myslím, že to byly platany, ale nejsem si
jistý. Zrovna byly úplně bez kůry, shodily ji na zimu.

Později jsem snědl, co jsem sebou měl, 1 kiwi se šlupkou, 1 hrušku a snad 2 Otavy. Večer jsem si
ještě koupil 2 jablka, jedno za 10 kč. Konve-jablka, naleštěná, velká, bez chuti, moučnatá. Ale
stejně v nich proudil život a byly osvěžující. Končili jsme v noci. Domů jsem dorazil, myslím, že v
11:00. Těšil jsem na semínka, takže jsem si dal několik hrstí slunečnicových semínek, a pak velkou
hrst mandlí, hrst lískáčů a vlašáků. Bylo to ale tak suchý, tak jsem si dal 2 hruštičky a hned šel spát.
Nezvyklé, leč tyhle konference, sjezdy a akce jsou tak člověku odporující, tak vysilující. Neboť v
nich je tolik nudného a jsou tak rozsáhlé. Pořád ale platí, že čím dřív se naučíme zacházet s naší



Zemí, tím dřív se budume moct naučit účinně komunikovat.

Den 35
neděle 18. 2. 2007
Když jsem se dal ráno dohromady, po 8 hodinách spánku, opět jsem vyjel směrem Vltavská. Byl
jsem příjemně odpočatý a uvolněný. Dnešní den byl ale skutečně absurdní, pouze jsme volili, od
rána do večera, takže podstata "sektání" se vytratila a stala se čistě účelovou. Snad je to užitečné?
Snad lidi pochopí? Rád bych se posunul dál...

Kolem poledne jsem tedy měl 3 Otavy, odpoledne pak 2 hrušky a 3 kiwi se šlupkou, později ještě 1
či 2 Otavy a večer jsem si zde koupil 3 Goldeny, každé za 10 kč. Už dlouho jsem Goldeny neměl,
přitom minulý rok jsem si je kupoval pravidelně. Překvapila mě ta nevýrazná chuť (oproti Otavám
či Rubínům, na které jsem zvyklý), i když dřív jsem si je kupoval právě kvůli šťavnatosti a chuti,
kterou se lišily od ostatních odrůd v konve-obchodech.

Poslední dny, co jsem byl v Chebu, tak jsem trošku pochyboval, jestli už vlasy nemám mastné nad
míru. Myslím, že to dost souviselo s těmi večerními jídly, a tudíž nedostatkem prostoru pro
odpočinek mého těla. Od sobotního rána jsem se nesprchoval a taky jsem jedl jednodušeji a vlasy
mám lesklejší a matnější.

Jinak ta bradavička (nejsem si jistý, jestli to byla ona, ale myslím, že ano - nemám totiž, jak to
objektivně posoudit, ale cítím-vím, že to tak je) na prostředníčku pravé ruky, o níž jsem psal, když
jsem byl v Haluzicích, je pryč. Když odešel hnis a zmizelo zanícení - červená kůže okolo ranky -, ta
se vytvořil stroupek. Nejdřív měl takovou tmavší barvu a byl tvrdší uprostřed, takže jsem byl
nejistý, jestli se léčba vydařila. Později stroupek odešel, kůže se zarovnávala. Teď mám takový
oválek mírně růžový (kůže se obnovuje) a uprostřed je vidět, že ranka byla hlubší. Hojí se a já mám
radost. :)

Po skončení sjezdu, když jsem odcházel, tak jsem šel ještě pozdravit kamaráda. Byla to pro mě
docela lekce. Pokec s ním byl fajn, já jsem se pak ale cítil mizerně a šíleně pochybovačně: v jeho
zrcadle jsem viděl svůj idealismus, mnohomluvnost, neplodnost, hrdost a pyšnost, nereálnost.
Zkrátka jsem přehodnocoval to, co dělám a co chci dělat, co můžu dělat a co "mám" dělat.

Postupně jsem se z toho dostal a začal přemýšlet. Věděl jsem o těhle věcech, řeším je. Nu, uvidíme.
Ve 21:00 jsem doma. Tentokrát si dávám už namáčená semínka (hrst slunečnicoých a hrst
makových). Potom ještě suché mandle, vlašáky a lískáče, hrst slunečnicových semínek. Po 22:00
než jdu spát tak sním 1 Otavu, 3 kiwi a 2 hrušky. Mmm, rád bych se dal dohromady.

Den 36
pondělí 19. 2. 2007
Spím snad 10 hodin a na stávání se vůbec necítím - po probuzení ještě usínám a cítím se velice
otupělý. Nevídané - je to snad nezvykem v důsledku toho sjezdu? Během dne se dávám dohromady
a pokračuji v práci. Začíná mi druhý semestr, v podnájmu jsem tento měsíc naposledy a na
pomyslném stole mám ještě dost odkládané práce z minulosti.

Včera, když jsem se vracel domů, tak jsem tak intenzivní pocit, že v podstatě každý z nás, ať v
jakémkoliv postavení, v jakémkoliv rozpoložení a situaci, hledáme domov, toužíme po místě,
kterému nejen my můžeme říkat "doma", které ale stejně tak vítá ná a zahrnuje nás pocitem
domova. Byl to můj subjektivní aktuální pocit, zároveň to je ale něco obecnější - pro každého
člověka.

Po poledni vyjíždím do kanceláře Hnutí DUHA pro nějaké plakátky a letáčky, které pak roznáším



do mých milovaných bioobchůdků. V Albiou jsem si koupil jablíčka, novou odrůdu, taková malá,
žlutá, zcvrklá, leč Otavám se vůbec nepodobaly, byly trochu moučnatý a přezrálý, i když stále
chutný a výživný. Měl jsem jich před 14:00 tři. Na Toulcově dvoře jsem nakoupil Otavy a prošel
jsem se v jejich zahradě. Mmm ty stromy a rostliny, ta krajina, jsou v únoru tak jiné než v jiný čas.

V 16:00 hrst namáčených vlašáků a hrst namáčených slunečnicových semínek. Potom ještě hrst
suchých lískáčů a mandlí. Dneska nemám příliš hlad a energie mám dost, takže je to velice
příjemný, volný a vyrovnaný den. V 18:00 3 Otavy a 1 baculatou hruščičku.

Od pátku poctivě doplňuji vodu pouze z ovoce, vzduchu, vody ze sprchy, popřípadě šťavy ze
semínek či ořechů (když si je namáčím, vodu sliju do sebe). Důkladně to pozoruji, protože o tom, že
bych vodu vynechal jsem v poslední době moc nepřemýšlel, ale faktem je, že příjem vody z
vodovodu, anebo ze svého pramene, zanechává v našem těle podstatně stopy. Jaké, to uvidím.

Dneska jsem probral svoji e-mailovou schránku, promázl jsem všechno staré, všechny odeslané
dopisy. Občas jsem se divil a viděl jsem se docela skepticky a kriticky. Číst si některé staré věci je
občas jako dívat se na na sebe ve videozáznamu. Na jednu stranu jsem - byl jsem to já, na druhou
stranu mi to připadá nepřirozené. Spát jdu tedy až ve 23:00.

Den 37
úterý 20. 2. 2007
Po 8 hodinách jsem se probudil. Velice se těším na to, až skutečně můj stůl bude čístý od všech těch
úkolů z minulosti - je to možné? potřebné? a žádoucí? Rozhodně ano. V posledních dnech si hraju s
mým profilem na My Space. Došlo mi, že si vlastně dělám obdobu svých českých stránkech, což
báječné, neboť před časem jsem si uvědomil, jak povrchní a nabubřelá je "překlad" mých stránkech,
když přeložené jsou jen názvy a jména, kdežto texty, odkazy a obsah nikoliv.

V 11:00 jsem snědl hrst namáčených vlašáků a hrst namáčených slunečnicí. Ve 12:00 1 žluté
jablíčko, 3 Otavy a 2 hrušky. Odpoledne jsem vyjel do města, měl jsem tři knihy navíc, tak jsem
zamířil do antikvariátu a zrovna byl výkupní den a za několik minut, co jsem do obchodu přišel,
výkup začínal. Na trhu jsem si koupil 4 konve-hrušky. Kdo ví jaký je jejich původ? Dost možná, že
jsou ty, co vidím v hyper-, supermarketech. Stály 10 kč. Tédy. Biohrušky jsou teď dražší než dřív,
přibližně 70 kč za kg.

Když jsem procházel Karlovo náměstí, šel jsem pozdravit všechny ty stromy, co tady rostou. Z pod
mraků koukalo sluníčko, tak jsem tu chvíli postál a nahřával jsem. Přečetl jsem si tu něco z Holzera,
kterého jsem dneska tedy dočetl (Sepp Holzer: Der Farmar-Rebell), je to i v anglickém vydání, do
českého bych to rád přeložil já. Tak to uvidíme.

V 17:00 jsem už na cestě do Popoviček. Jím 2 hrušky (první taková gumová, druhá sladká, obě
bájo) a 2 Otavy. Jako obvykle v poslední době, když jsem dorazil, šli jsme se s Belindou projít.
Rozházel jsem svoje zásoby - přebytky třezalky. Doufám, že v ní byla nějaká semínka a v létě bude
třezalka i tady. Po 18:00 jsem si dal několik hrstí suchých lískáčů, slunečnic, a pak ještě hrst konve-
směsi piniových, slunečnicových a dýňových semínek.

Večer jsem v tichu pracoval a byl jsem příjemně unavený. Později na mě padl nápad, pojíst banány,
co tady dole v míse jsou. Dobře jsem ale věděl, že už to ve mně mluví únava a že ráno bych se divil,
co jsem to jen udělal. Vcelku už jsem na nic moc náladu neměl, takže kolem 22:00 jdu spát.

Den 38
středa 21. 2. 2007
Sluníčko začíná svítit čím dál tím více a já bych docela rád něco udělal s tím mým spánkem. Když



se totiž probouzím již do světlého dne, cítím jakousi hrůzu - kousek dne mi utekl. Rád vstávám se
svítání, anebo ještě dříve, anebo úplně nejraději bych "spal" v bdělém stavu. Po šesté se probouzím,
tedy 8 hodin.

Před 11:00 si dávám několik namáčených mandlí a směs namáčených semínek (slunečnicové,
dýňové a sezamové). Po 12:00 pak necelé 2 hrušky (druhá byla v jádru plesnivá, ach), asi 4 kiwi, z
čehož 2 se a 2 bez slupky, 1 Otavu a 1 žluté jablíčko.

Odpoledne jsme se šli s Belindou projít, připadá mi v poslední době okolní krajina tak kouzelná,
příjemná a živá. A co teprve za několik měsíců a v létě? Je to báječné, moje vědomí se tak rozšiřuje
a každým rokem se divím víc a víc. Vždyť jsem taky zaspal celé dětství a dospívání! Na druhou
stranu jsem nabral zkušenosti "spících" a můžu je využít ve svém dalším životě.

Asi po 17:00 mám 1 Otavu a 3 žlutá jablíčka. Od včerejška myslím na ty banány, takže si dávám tři
banány. Už to ale není taková radost jako dřív, pomalu tahle "chuť" odchází. Přesto to neznamená,
že kdybych nebyl v tropech, tak si banány nedám. Naopak, těším se na to, až bych jednou ochutnal
skutečné a nefalšované banány. Navíc jíst je v jejich prostředí je rozhodně jiné: nesnědl bych jich
tolik, zasytily by jiným způsobem, šlupka by našla svého uplatnění, ani si nedokážu představit, jak
jen můžou vypadat ve své vlastni! Podobně jsem se vzdal představy, že si koupím sušené goji, které
jsou superjídlem a pochází z Číny. Docela bych řekl, že kdybych stejnou pozornost věnovali našim
švestkám či šípkům, tak zjistíme stejné fantastické kvality. Jenom si vyčistit svůj stůl a podívat se,
co na něm je a co tady být může.

Později jsem měl takový zvláštní pocit, takže jsem si nabral tři hrstě konve-mandlí. Ani jsem už jich
tolik jíst nemusel, ale ze strvačnosti (ach ten rozum) jsem je dojedl. Překvapilo mě, že jsem necítil
otupělost, anebo že bych si byl vědom toho, že tohle jídlo nebylo pro tělo potřebné. Cítil jsem se
dobře a spokojeně. Jak jen mám ale tyhle dávky předpokládat, aby byly namáčené?

Večer jsem pokračoval v prohlížení (spíše než pročítání) časopisů, které se zabývají stavěním a
zařizováním domů a zahrad, zejména moderním způsobem. Už jsem ale neměl tu trpělivost projít
celou tu hromadu, co tady táta má, udělal jsem si takový obrázek - přehled, jak to u těhle lidí chodí,
ale skutečně jsem nenecházel příliš užitečných věcí. Byl bych schopný to prohlížet při dlouhých
zimních večerech? Anebo ani to ne a radši bych se věnoval sám sobě? Ve 21:45 zalehám

Den 39
čtvrtek 22. 2. 2007
Vstávám ještě před 7:00, tedy 9 hodin spánku, a všechno stíhám tak akorát, takže po sedmé
odjíždím do Prahy. Když jsem jel naposled do Popoviček a pozoroval jsem zoraná pole, najednou
mi došlo, že tenhle "pohled" je přesně "apokalyptický", "měsíční země", místa, kde je všechno
mrtvé a pusté. Skutečně, takový velký lán, rozervaný a sužovaný už po leta. Ne snad? Dneska už
máme bezorebné metody pěstování obilí a víme, jak užitečné je pěstovat plodiny v rozmanitých
společenstvech a biotopech. Tak copak to ještě děláme? Změna může být okamžitá - a příjemná
zároveň.

V Country Lifu jsem si nakoupil 4 hrušky - nová odrůda, jsou zelené a pevné, mladé, zajímalo by
mě, odkud jsou, myslím, že z Česka už ne. Tyhle čtyři hrušky mě stály 54 kč, zatímco 4 z trhu mě
nedávno stály 10 kč. To je srovnání, že? K tomu je nutné dodat, že teď hrušky stojí asi dvakrát tolik
co obyčejně. Z toho vyplývá, že jedny hrušky jsou velice podceněné, nedoceněné - anebo doceněné,
ale proč za ně chtějí tak málo? 4 hrušky za 10 kč a jedna ani ne 100 g tyčinka je dražší? Achych
ach.

Opět je jasná obloha, takže hned jak jsem přijel na fakultu, tak jsem se šel na chvíli nahřát. Po



přednášce bylo před 12:00 takže jsem šel na sluníčko, nahřával se a dal jsem si 2 hrušky a 2
Topazy! Mmm, to jsem nenapsal. Objevil jsem novou odrůdu jablek: Topaz. To je jako Rubín. Od
pohledu jsem si říkal, že by mohla být velice chutná a dobrá. A taky, že ano. Mají takovou křehčí
chuť, podobnou Rubínům. Tak to máme třetí milovaný druh jablíček.

Vypadá to, že čtvrtek bude jediný den, kdy budu jezdit na fakultu (anebo spíš fakulty, jednu
přednášku mám na Přírodovědecké). Jinak mám nepovinné úvodní přednášky a na ty chodit
skutečně nemůžu. Zprvu jsem se poctivě snažil, ale buď jsem se na nich nudou skoro vykroutil,
anebo je pročetl, což je u mě neobvyklé. Po 15:00 jsem si dal kiwi se šlupkou a poslední žluté
jablíčko, na cestě na Karlovo náměstí. Mimochodem, dneska se mi splnil můj první universitní sen:
začínám chodit na kurz Filosofie živé přírody, mého oblíbeného Zdeňka Kratochvíla. 

Po 17:00 jsem si dal v tramvaji číslo 18 2 hrušky, a pak opřen o velký a mohutný strom v
Chodkových sadech 2 Topazy. Pak už jen zbývalo najít místo, kde se má konat přednáška Radomila
Hradila s tématem Setkání s řekou jako bytostí. Pořádalo ji sdružení Zdravý životní styl. Jednoduše
báječné. Bylo to povídání o tom, jak jej oslovila Rokytka a jak se člověk vydal k prameni této říčky,
poznával všechna zakoutí, kouzla, která Rokytka skrývá, poznával její kvality a její duši, její
poslání a význám, poznával bytost, která je spojená s pramínkem této vody a která má svoji historii
a svůj život, stejně jako lidé.

Domu jsem dorazil před 22:00 a dal jsem si hrst namáčených mandlí a lískáčů, pak namáčená
semínka (mák a slunečnice). "Nedalo" mi to, tak jsem si dal hrst suchých mandlí, lískáčů, vlašáků a
trošku slunečnic. Moc dobře jsem věděl, že to už potřeba nebylo. Byl jsem unavený a hnedka jsem
šel spát, 22:30.

Den 40
pátek 23. 2. 2006
Ráno jsem se sice probudil ještě před svítáním, jak jsem si přál, ale opět jsem usnul, což většinou
nedělám. Cítil jsem se otupěle a v nohou jako bych neměl energii. Tentokrát ale moc dobře vím,
čím to je: mám plná střeva a energie se mi tak hromadí a mizí jako v černé díře, zatímco by měla
probouzet všechny buňky méh tělíčka a vítat nový den.

Když jsem tedy vstal a zcela vyprázdnil tlusté střevo, rázem jsem se cítil lépe. Sbalil jsem si své
věci a jel do Country Lifu pro zásoby ovoce a ořechů. Zeptal jsem se a ty hrušky jsou z Itálie. Nesl
jsem si pak svých 4 kg jablek, hrušek, kiwi a ořechů v plátěné tašce bez jakýchkoliv umělotin a
pytlíků (až na ořechy, které byly v již několikrát používaných papírových pytlících) a cítil jsem se
tak lehce.

Před probuzením se mi taky zdál zajímavý sen. Byl jsem zavřený do vězení, nevím proč. Z několika
důvodů jsem s tím ale byl smířený a dokonce jsem za to byl rád. Jednak jsem "tušil", že mě něco
takového v životě potká a už dříve jsem si říkal, že kdybych byl po leta ve vězení, tak je zasvětímu
sebepoznávání a studiu (tooolik literatury). Pak jsem měl oporu - dívku, která mě tolik milovala, a v
tom snu to bylo až dojemně silné a výrazné. A pak má původní obava, že zde nebude dostatek
syrového ovoce, se nenaplnila: bylo ho zde dooost, vzpomínám si jen na jahody.

Na první cestě do Popoviček převážím tašku knih a časopisů a tašku ovoce, semínek a ořechů. Jinak
dneska, kde můžu, tak běžím. Na zahrádkách jsem viděl první poupátka a kvítka. Když jsem se
vracel do Prahy, šel jsem kousek pěšky. Neplánoval jsem ale konkrétní autobus, takže jsem zjistil,
že autobusáci tady mají kolem poledne volno, tudíž jsem šlapal asi 3 km. Kolem 12:00 jsem seděl
na lavičce na sluníčku, pod ohromný "památným" topolem. Snědl jsem 3 Topazy. 

Při druhé cestě jsem vezl svého Modráka, koš na bioodpad a různé přikrývky v jedné a velkou mísu



s jablky v druhé tašce. Na Toulcově dvoře jsem zjistil, že Topazy začaly dovážet nedávno, že Otavy
už dochází a že květen bývá na ovoce kritický - mmm, tak to jsem zvědav, jak si povedu. 

Rozloučil jsem se se svým pokojem v podkrový, v němž jsem strávil víc jak tři měsíce. Přineslo mi
to celou řadu poznání: domov - je něco úplně jiného delší dobu bydlet v místě, kde není cítit ničí
"domov", kde si to člověk musí zahnízdit; samota - vracet se domů a vědět, že zde nikdo nebude ani
trochu (ani podvědomě jej nemůžu vnímat) je něco jiného, než sdílet s někým byt, zvládl jsem být
sám a můžu teď být sám i uprostřed dalších; ideály - některé mé ideály potřebovaly přemostit v
idee, aby byly více spojeny se skutečností a s mým životem na Zemi, už vím, co to je sprchovat se
studenou vodou (okolnostmi jsem se k tomu donutil - nehtěl jsem ji jít ohřát), být ve studeném
pokoji či celý večer po tmě, vím, že zatím potřebuji vodu a elektřinu; ostatní - myslím, že tenhle
můj tříměsíční výlet pomohl mé rodině, obzvláště tátovi a babičce, kteří se o mě teď už tolik "ne-
strachují" a "ne-starají", snad i pochopili, že se stávám svébytným člověkem, že období dítěte
pominulo, že se opět mohou věnovat více sobě, nežli mě.

V 16:00 jsem si dal 2 Otavy, 1 Topaz a 1 hrušku. Myslím, že jsou to velice mladé hrušky - i
semínka jsou nezralá. V 18:00 jsem si dal tři hrsti suchých konve-mandlí, všechny jsem je nesnědl.
Později jsem si dal několik hrstí lískáčů a slunečnic. A vlastně taky čtyři banány. Cítil jsem se
"suše", tak jsem před 20:00 snědl 1 hrušku a 3 Topazy, doplněné několika lískáči a slunečnicemi.
Myslím, že byh mohl zvýšit dávku ovoce, abych měl více vody a větší objev potravin - a nemusel
pak večer takhle dojídat.

Taky jsem přišel na to, že zásadovost je dobrá a nutná ve všech směrech. Nelze být zásadový čistě v
syrovosti mého jídla, ale také ve způsobu přijímání, ve složení (jen místní, žádné paraořechy či
banány) a v době, kdy jím...

Večer jsem se díval na nějaké pohádky. Překvapila mě Princezna ze mlejna, kdysi jsem ji viděl, ale
dneska mi připadala tak jiná a tak falešná (všechny ty paruky, fígle z natáčení, pohádkové motivy a
napodobení života z dřívějška). Mmm. Ve 22:00 spinkám.

Den 41
neděle 24. 2. 2007
Po 7:00 už mám za sebou všechny ranní procedury, takže jsem spal 8,5 hodinky. Mám teď zase
spíše takové odpočinkové období. To znamená, že dělám všechny základní potřebné věci, k tomu
velice pomalu jednu dvě další věci, a pak takové doplňkové činnosti, na nichž si hraju, odpočívám a
každopádně taky realizuji.

V 11:00 jsem si dal namáčené mandle, lískáče, vlašáky a slunečnice, od každého tak hrstička.
Zajímavé jsou tyhle mé přesně odměřované dávky. Někomu se totiž vůbec přesné zdát nemusí a
nemůže být tak trošku nešťastný z toho, že neví, kolik by si sám mohl dát. A to je dobře. I kdybych
tady svoji stravu uváděl s přesností na gram a na minutu, kdy jím, tak nemůžu uvést tisíce a tisíce
dalších věcí. Jednoduše: každý jsme individuální - každý jsme jedinečný a každý si máme najít svůj
vlastní způsob stravování. Tou svojí cestičkou dojít k podobnému cílu. Je sice pravda, že všichni
jsme lidé, jsem stvořeni ke stejnému cíli a naše výbava, jíž jsme obdařeni, je shodná, ale dále pak už
se každý musí rozhodovat, vybírat a volit sám.

Asi tak v 13:00 (měl jsem totiž bříško ještě plného oříšků) 2 hrušky, 2 kiwi a 3 Topazy. Začal jsem
přepisovat své poznámky z Megreho knih do elektronické podoby, takže jsem plný božských
myšlenek, na druhou stranu je to práce docela rozvleklá. Dneska jsem zjistil, že na léto se chystají
dva veliké anastasiovské sjedy: Rodové osady Česka pořádají v Řecku mezinárodní sraz a v
Haluzicích také mezinárodní sraz, ale spíše pro mladé.



Odpoledne jsme se šli s Belindou projít a proběhnout. Konečně jsem se zase vrátil do nedalekého
lesa, udělali jsme takovou okružní cestu přes pole - ach přes ta pustá a zbídačená místa. Kolik
statků, kolik osad tady jednou bude! Půda byla pevná, a kudy jsme šli, tak nezoraná. Vyplašili jsme
tolik srnek a několik zajíců. Měl jsem v plátěné tašce sebou několik kilo zrní (pšenice, žito, oves), o
nichž jsem věděl, že je teď nejím. Patří to k mé potřebě čistého stolu: rozhazel jsem je a taky dal do
krmítek. Překvapilo mě, že v krmítkách zrní taky, někde seno, na některých místech v lese kukuřice.
Skutečně, jak se zvířata v těchto pustých krajinách můžou uživit a jak zde můžou žít?

Po 16:00, když jsme se vrátili, tak jsem si dal suché ořechy: mandle, lískáče, vlašáky a slunečnice,
vždy po hrsti. Po hodince 2 kiwi, 3 Topazy a 1 poslední Otavy. Děkuji vám a přeji krásné jaro.
Těším se za rok, i když co bude za rok? Kdo ví? Co stvořím?

V poslední době a obzvlášť tady u táty, kde jsou jednak plné polička a plná lednička uzenin, masa,
sýrů, mléčných výrobků, ale taky biosladkostí, biopolívek, i obyčejných čokolád a pochutin, pečiva,
konve-ovoce a dalších. V poslední době tedy počuchávám a koukám na tyhle potraviny. Ne, že
bych na ně měl chuť, že bych po nich prahnul, že by se mi na ně sbíhaly sliny, ale vidím tohle jako
něco mě velice blízkého, co mě ještě nedávno provázelo na každém kroku, co mi dodávalo sil a na
co jsem se mohl spolehnout. Na druhou stranu je to přesně to, co mě uzavíralo, co mě dráždilo a co
porušovalo mé dokonalé zdraví. Jsem tomu tak vděčný a přeci jsem rád, že jsem jinde. Až jsem se
divil s jakou lehkostí jsem "odmítl" tohle jídlo, když jsem hledal večer nějaké pochutiny. Ono to ani
nebylo odmítnutí, jednoduše jsem věděl, že tohle není pro mě. To rozhodnutí...

Večer dávali jeden z dílu Harry Pottera. Před časem jsem to s takovou radostí četl a díval se tyhle
filmi. Takže jsem po delší době poctivě a s radostí usedl k televizi. Měl jsem "mlsnou" náladu, tak
jsem vymyslel ořechovou misku (mandle, lískáče a slunečnice po hrsti, což jsem nesnědl všechno) a
2 banány (sic, už jsem si myslel, že stejně jako para ořechy jsem je opustil). Nedalo mi to a hledal
jsem dál. Našel jsem své sušené banány, takže jsem snědl 2 poslední sušené, a pak ještě 2 hrsti
posledních sušených meruněk. Je to velice zvláštní tohle: mít plné břicho a nemít dost, být takový
rozladěný a požadovat od jídla, aby mě naplnilo. Kde se tohle v lidech vzalo? Vždyť je to docela
nelogické - určité požadavky se tolik liší, i když obyčejně se velice jemně vzájemně prolínají, totiž
požadavek výživy těla a uměřenosti duše.

Film jsem nedokoukal, byl jsem velice unavený a desátá hodina se blížila, tak jsem šel do postýlky.
Po 22:00 jsem tedy šel spát, koukal jsem oknem ve střeše na měsíc, který se cvhíli skrýval za
plujícími mraky, chvíli na mě koukala čtvrtka zářicího zázraku.

Den 42
neděle 25. 2. 2007
Po 7:00 vstávám a moc dobře vím, že bříško mám plné věcí, které by už dávno měly být venku. Jím
teď příliš ořechů a ještě k tomu suchých. V takovémhle množství jsou těžko stravitelné. Ráno jsem
si říkal, že bych tělíčku mohl dát více prostoru na strávení a pročištění, ale stále nemám "náladu" na
jednodenní hladovku či delší půsty.

Jím tedy až ve 13:30 5 hrušek, a pak jdeme s Belindou do polí. Překvapuje mě, co se tady dá najít.
Jsou zde krásné meze a objevil jsem několik stařičkých a obtloustlých vrb. Jaké kouzlo a půvab by
tahle krajina měla, kdyby se o ni trošku pečovalo a tvůrčím způsobem by se obnovovala? Nu, máme
před sebou ještě tolik práce...

Na tak zvanou městskou trávu nešlapu a poctivě ji obcházím. Co se týče polí, prosím, aby po nich
všichni chodili. Jednak si nemyslím, že by to naší (nad)úrodě uškodilo, a pak, když tak lidé budou
chodit, vyšlapou si nové cestičky, třeba spatří ty krásné křivky a tvary naší krajiny, vyplaší zajíce a
srnky, uvidí ptáčky jako drobečky vznášející se nad pustým polem, okouzlí je stařičké stromy a keře



v mezích, a třeba je pak napadne něco zasadit, přinést více druhů keřů a stromů, květiny a jiné
rostliny, třeba si uvědomí, jaké možnosti bezorobné pěstování přináší, třeba zatouží žít v téhle
krajině, pod nebem a vedle zelených bytostí...

Dneska jsem si většinou hrál s internetovými stránkami. Je to na jedné straně má prezentace,
možnost pro další najít si, co potřebují, na druhé straně to docela silně slouží mě: uspořádat si své
myšlenky, pochopit minulost, poučit se ze svých činů. Ostatně stejně jako tento deník. Mám za to,
že internet je stupínkem mezi médii minulosti (televize, rádio, noviny) a telepatií. Dneska může
tvořit média každý a je to snad jediná možnost, jak uchovat pravdu a jak sdílet naš svět. Nakonec
touto cestou upřímnosti se dostaneme k přirozenosti: telepatii. A nebude ani tak dlouho trvat,
doufám, a ani internetu už nebude třeba.

V 17:00 jsem si dal 2 pomeranč a 1 grep. Byly tady totiž docela opuštěný a jistojistě by se do týdny
zkazily (zůstali jsme doma s babičkou a Belindou sami, ostatní jeli do Itálie na hory). Výmluva.
Stejně tak nechávám spoustu jídla v lednici a v chlebníku, které se postupně kazí. Je skutečně
zvláštní, jak tohle ovoce není české: obsahuje tolik vody a je chladivé. Ta voda mi prospěla.

Večer jsem si šel udělat v krbu ohýnek. Chtěl jsem hlavně spálit jednu dřevěnou, ručně vyráběnou,
misku, co jsem dostal k vánocům. V letokruzích byla hojně plíseň a já jsem jednoduše takovýto
nástroj mezi svými mít nechtěl. To dřevo mělo už jinou úlohu, ne mi sloužit. Po 20:00 jsem snědl
suché 2 hrsti mandlí (jednu hrst bio a jednu konve, konve jako by byly takové umělejší a
jednotvárnější), hrst lískáčů a 2 hrsti slunečnic. Lískáče a slunečnice jsem nedojedl. Měl jsem pak
dobrou náladu, ne provinilou jako dříve. Možná, že tyhle večerní únavy vychází z toho, že tělíčko
se čistí, že se zaměřuje na pročištění a vynesení odpadu. Časem by to tedy mělo být pročištěno,
snad se s tím už smířím.

Spát jdu po 21:00, ani nejsem tolik unavený, ale nic smysluplnějšího mě teď nenapadá a na jiné
věci nemám "náladu".

Den 43
pondělí 26. 2. 2007
Po 7:00 vstávám, nijak zvlášť energií nabitý, 10 hodin spánku! To je něco, tédy. V sobotu večer,
když jsme se v domě výjimečně všichni sešli, na rozhraní jídelny a kuchyně, tak přišla řeč na téma
jídlo, což tu dešlí dobu nebylo a dříve to bylo tak trochu na ostří nože. Já jsem pojídal své Topazy a
táta právě dostal guláš, ptal se mě, zda jím maso.

Divil se, že ne a tvrdil, že špatně dopadne. Vnímal jsem to jako silácké tvrzení, takové gesto, které
nemá hlubšího - logického či procítěného podkladu, jen odmítá názor, který v něm probouzí
nechtěné pocity a otvírá nežádoucí témata. Pro mě je to tak trošku ztracená energie, neboť tohle
síláctví by se mohlo využít jinak - velice rád bych znal jeho skutečný názor a postoj, sám o těhle
tématech přemýšlím a mám je otevřená. Vždyť experimentuji a studuji dostupnou literaturu a
názory. Moc mě překvapilo a potěšilo, co pak řekla Katka, tátova manželka, že totiž na rozdíl od
nich jsem mě za celou zimi neviděli nemocného, nachlazeného, neviděli mě kašlat či posmrkávat.
Což je pravda, jak jednoduchá, a k tomu všemu pořád chodím bosky, v jarní bundičce a nejím ani
nepiju nic "tepléhoů, v poslední době ani nesnídám, jak je zvykem.

Dopoledne jsem si přepisoval poznámky a k jídlu jsem se dostal až před 12:00, dal jsem si 5
Topazů. Pak jsme šli s Belindou do polí, moc pěkné. Připadá mi tahle zkušenost s půdou - když
chodím po nezoraném poli, rozhlížím se široko daleko, procházím meze - velice cenná. Jako by se
moje představy stávaly reálnějšími a praktičtějšími, cítim zemi a vidím ji, chodím po ní a laskám ji
svým pohledem, vstupuje mi do srdce a vstupuji do ní.



Když jsem se vrátil alespoň na těch několik hodin (do večera) jsem si nechal namočit oříšky a
semínka. Odpoledne jsem šel za babičkou, chtěl jsem se jí zeptat, jak se seznámila s dědou. Jak
jednoduchá otázka a skutečně odpověď byla jednoduchá, ale ty obrazy a vzpomínky, které přede
mnou vystoupily, byly daleko víc reálnější než všechny moje představy o tom, jaká by tato
odpověď být mohla. Než jsme se k tomu ale dostali, tak jsme sklouzli k jiným tématům, a to jest
moje představa života, můj plán založit statek a žít jiným způsobem života, moje váhání nad
dokončením své vysoké školy. Vcelku to byl bezútěšný a beznadějný rozhovor, neboť k ničemu
nevedl. Já jsem již dosáhl toho, že jsem se zcela ovládal, pozoroval situaci a pozitivně reagoval.
Přesto mě rozhovor trochu vyčerpal, což není dobré. Hlavně ale babičku nezajímaly mé názory,
neptala, nechtěla se něco dovědět, takže mé snahy otevřít jí můj svět bylo házením hrachu na stěnu,
podobně jako sobotní rozhovor o vegetariánství s tátou.

Čas opět utíkal, takže až v 17:00 jsem pojedl namáčené ořechy (hrst lískáčů, hrst biomandlí a hrst
konve-mandlí) a dvě menší hrsti slunečnicových semínek. K večeru jsem už neměl tolik
soustředěnosti, abych mohl přepisovat poznámky (přitom je totiž tématicky třídím a také ty
myšlenky sebou nechávám proniknout, protože na nich budu stavět svou další práci), ani mě
nenapadala jiná činnost. Cítil jsem, že vodu, kterou teď nepiji, jsem dnešním jídlem příliš nedoplnil,
snědl jsem tedy kolem 18:00 3 biokiwi bez šlupky, a pak jedno konve-kiwi. Druhé konve-kiwi bylo
již v pokročílém stádiu rozkladu a mělo takovou zvláštní chuť po banány, podobnou chuť jsem cítil
u žlutých jablíček, které už také byly v pokročilém stádiu, a podobnou chuť jsem dřív cítil ještě u
jiného ovoce, v podobném stádiu. Myslím, že jednou bych měl uspořádat cestu za tropickým
ovocem, abych prozřel. To prozření bude dost podobné tomu, co jsem zažil při porovnání syrových
kakaových bobů a čokolády. Nicméně jen kvůli tropickému ovoci někam jet nemůže, neboť bych
pak celý pobyt projedl, a to není smyslem mého života - ani mých cest.

Doplnil jsem to pak několika lískáči, mandlemi, dvěma hrstěmi vlašáků a hrstičkou slunečnic, už
suchých. Myslím, že bych zítra mohl vyrazit pro nějaké konve-ovoce. Pojmu to jako přechodové
období, kdy mi může pomoct jednorázově v tomhle období jíst tropické, konvenční či toho,co teď
dle přírody nedozrává, ovoce, než abych se cpal ořechy a užíral se. Příští jaro už budu psychicky
odolnější a třeba také objevím nové možnosti a zdroje, jakpak se na jaře stravovat. 

Před 22:00 jsme se s Belindou byli projít, ještě jsem vyprázdnil tlusté střevo a nechal jsem si
malilinko otevřené okno, které přeci jen provětrávalo a nevnášelo tolik chladu z venku. Od své
potřeby čistého stolu přecházím spíše k pocitu, že vše je, jak má být. K zpřítomnění, k uvědomění
sebe sema a Sebe Sama. Můžu tak ponechat tu nekonečnou řadu věcí otevřenou a postupně se
vyvíjejících, tu přicházejících, tu rodících se, tu odcházejících.

Den 44
úterý 27. 2. 2007
Je krásné deštivé ráno a probudil jsem se po 6:00. Ooo, po jak dlouhé době opět se svítáním! 8
hodin spánku. Dnešní a včerejší den byly velice příjemné a užitečné. Mohl jsem být doma, podle
potřeby pracovat, jít do polí se prohýbat. Možná by šlo pojmout i to mé cestování, ať už z Prahy do
Chebu, do Prahy na školu, anebo za osadou po republice, jako takové radostné výlety - zpestření.
Tuším ale, že skutečnost je taková, že člověku je přirozené být na svém místě, na svém statku.
Anebo cestovat - zcela pěšky a tak, jak potřebuje člověk, a to ještě od osady k osadě, od jednoho
sadu pro poutníky a jezeru, jež se nabízí každému kolemjdoucímu.

Dneska jsem hlavně přepisoval poznámky a upravoval si internetové stránky - dopoledne jsem
musel intenzivně přemýšlet a vzpomínat na knihy, filmy a hudbu, jež oslovily mou duši.
Nevynechat nic důležitého a zaznamenat to tak, jak to to je - má to svůj hluboký smysl. Když vidím
svůj příběh v souvislostech, se všemi vrcholy a prohlubněmi, dostává najednou jakýsi řád a přede
mnou (a snad i před ostatními, kdo koukají na můj osobní příběh) vyvstávají ukazatele, co dál, co s



tím, proč, jak a pro co.

Dopoledne jsem tedy vyrazil do hypermarketu, jak jsem se včera rozhodl. Pro avokáda, hrozny a
další ovoce (nakonec to byly blumy z Jihoafrický republiky a zelené hrušky, které byly žluté).
Kolem 12:00 jsem si dal 3 zralá avokáda. Jsou úžasná. Jestli Sepp Holzer na farmě citrony ve výšce
1100 až 1500 metrů, tak já bych mohl mít na statku avokáda. Mísa ovoce, která mi teď jen
překypuje, má nádherné zbarvení: červeno-žluté Topazy dole, na nich několik žlutých hrušek, vedle
zelená avokáda, v nich růžové až červené blumy a na tom růžové hroznové víno. Je to radost, jen
jedna věc mi tady nesedí: je konec února a já mám v Česku tolik ovoce? (Ale díky za to! A
doufejme, že co nejdříve budu mít plody z vlastních sadů... )

V 16:00 2 hrušky a nebyly moc dobré, byl z nich cítit rozklad a nedojedl jsem je celé. Také jsem
zjistil, že víno a blumy bylo jen o něco málo levnější než biohrušky z Itálie. Není nad bioovoce. Pak
jsem přepisoval a k jídlu jsem se dostal až v 17:30. To jsem si dal hroznové víno, růžové (bylo ho
něco přes půl kila) a 6 blum. Mmm báječné.

Večer se cítím docela odpočatě a utínám svoji práci před 22:00, abych šel spát. Stejně jako včera
jsme se byly k večeru s Belindou projít, stejně jako včera vyprazdňuji tlusté střevo, vpouštím do
pokoje čerstvý vzduch po celou noc a usínám s jasou myslí.

V posledních dnech se cítím lehčeji, radostněji. Trošku vypouštím páru a vidím věci z nadhledu.
Poslední měsíce se taky pravidelně setkávám se svou pýchou, hrdostí, sebestředností a
bezohledností - myslím, že u nás v rodině je to velké téma, které jsem zdědil po mámě i po tátovi,
nad to jsem ve znamení lev a v poslední době mám na očích jednu lvici, které velice jednoznačným
lvem, co se těchto vlastností týče. Více nechávám věci proplouvat - když můžu, tak je pozitivně a
tvůrčím způsobem ovlivním. Co vytvářím já, to neovlivňuji, to vychází ze mně - a já jsem teď
takový, jaký jsem. A tohle - jaký jsem - jsem si nastavil, vytvořil a poznal.

Den 45
středa 28. 2. 2007
Opět se svítáním, po 8 hodinkách spánku. První jídlo jsem si dal už v 9:00, a to 3 avokáda, protože
jsem pak jel do Prahy. Moc mi to ale nesedlo, anebo každopádně od odjezdu z domu jsem se necítil
příliš ve své kůži. Byla to taková zvláštní únava.

Na fakultě jsem měl ještě nějaký čas, než jsem šel obhájit jednu práci, a tak jsem vyšel do
Prokopského údolí. Brzy jsem sešel z cesty a toulal se mezi stromy, našel jsem dvě taková místa,
kde je krásný výhlet do údolí - do srazů. Byl zde nějaký důl a ty kopce jsou okousená... podobně

jako kdyby jste okousali jablko, a pak jej zahodili - až na to, že do krajiny se nekouše!

Po 13:30 jsem si dal 4 biohrušky, byl jsem skutečně unavený a tohle mi pomohlo. 3 byly už krásně

proleželé, měkké a sladké. Vezl jsem si z Prahy bioovoce a taky konveovoce, pro babičku jsem měl
pytlík plný biopečiva. Měl jsem z toho radost, jen kdyby z toho babička měla taky takovou radost
(jak z mého ovoce, tak z pečiva), to by pak bylo na světě radosti.

V hypermarketu se mi povedla jedna věc: měl už jsem sebou jednu tašku plného ovoce a mé knihy,
tu jsem si u sebe nechal a neodevzdal či nenechal označkovat, zásadně. Po placení mě přišla
zkontrolovat ochranka, co to v tašce mám, prý abych příště nedráždil kamery. Možná to je důvod,
proč se v hypermarketech cítím tak divně (nejen kvůli té atmosféře a kvůli těch energetickým
upírům kolem), ale sledují vás!

Konečně doma, v 17:00 jsem si dal 8 blum a růžové hroznové víno (necelé půl kilo). Později jsem
si dal hrst biomandlí, několik hrstiček slunečnic a hrst konve-mandlí, hrst lískáčů. Toho ovoce jsem



snědl více, než by bylo zdrávo, stejně tak tyhle ořechy už byly navíc. Nicméně jsem se skutečně
necítil ve své kůži a demonstrativně jsem po 19:30 dojedl blumy (1O) a hroznové víno (čtvrt kila).
Po právu jsem se pak cítil tak ztraceně a vyčerpaně - proč jen přetěžuji tělo, proč si ty věci neřeší
má duše upřímněji? V 22:00 jsem šel spát a myslel jsem, že ráno nikam nepojedu a budu se dávat
dohromady. 

Den 46
čtvrtek 1. 3. 2007
Překvapivě jsou se probudil po šesté, takže jsem vše stihnul tak, abych po sedmé vyjel do Prahy. V
posledních dnech si po cestách čtu další knihu od Sepp Holzera. Ráno to bylo moc příjemné:
Slunko svítá, vzduch lehce mrazivý, jen to prostředí, ve kterém chodím - začouděná Praha. Stromy,
které občas objevím v odhlehlých uličkách či na kraji těch nejfrekventovanějších cest, mě vždycky
potěší a předají cosi svého, za co jim jsem vděčný.

Stejně jsem měl ale pochybnosti, jestli jsem neměl zůstat doma. Trochu mě to mrzí: studuji a
nestuduji. Studiji něco, co z části pro mě není, co s tím? Zúčastnil jsem se prvního kurzu a na místo
dvou následujících, jsem (výjimečně) jel do nejbližšího multikina - rád bych by se podíval na
Kvasku. Nedaleko jsem si v bioobchůdku Rozmarýna koupil 5 Topazů (bylo tam napsáno Rajka,
ale už je poznám). Jedno jsem si pod poprchávajícím nebi, ukrytý ve dvoře, snědl hned. Zbývající
pak před začátkem promítání.

Vskutku mě to překvapilo. Pro mě - bylo to o Touze, o krásné bytosti Touze. Právě ji potřebuji,
abych se nemrzel, abych se neošíval, abych se nenudil a neužíral, abych se nepřejídal a nepohasínal,
abych dál tvořil a dělal, co mám rád - jen a jen Touhu přizvat k sobě. Tak jednoduché. Velice mě to
naplnilo. Nasál jsem se toho a během dne jsem opět vydechl - musím se nadechnout ze sebe a ne z
filmu. Když jsem odcházel ze sálu, slyšel jsem za sebou dvě dívky v rozhovoru, má domýšlivost
nezná mezí. A když jsem se pak vracel ze záchoda a míjel sál, potkal jsem je, jedna říkala: "Já jsem
úplně šťastná." Mmm, o tom to je.

Byl jsem plný energie. Když jsem v jedné vesničce, v Čestlicích, čekal na autobusový spoj, šel jsem
se projít a prohlížet zdejší rostlinstvo a krajinu. Našel jsem informační ceduli (kolem níž chodím už
měsíce, ne-li roky). Zjistil jsem, že chodím v Ladově kraji. Myslím, že právě v tomto je
zobecňování škodlivé - tato krajiná se skládá z tolika, tolika bytostí, a my ji nazveme Ladovou?
Achych...

S Belindou jsme se šli projít a valnou část cestu jsme běželi. Cítím se tak lehce. Jestliže teď
procházím tím nejobtížnějším obdobím, co se týče dostupnosti syrové stravy a pylů ve vzduchu, tak
jak se budu cítit v červnu, červenci a srpnu? Od Holzera jsem se dneska dočetl o různých odrůdách
ovocných stromů. Můžu mít v sadu a na statku různé jabloně tak, abych měl zralá jablka od srpna
do května, hrušky od srpna do listopadu, třešně od června do srpna. A k tomu švestky, višně, blumy,
meruňky, jahody, rybíz, angrešť, hrozny, kiwi...

V 17:00 jsem měl 4 kiwi, (3 konve-hrušky jsem musel vyhodit - na kompost -, protože jejich chuť
byla tak mrtvá), 3 biohrušky a 1 Topaz. Na 2 hodinky jsem si namočil semínka o ořechy, takže v
19:30 hrst bio a hrst konve lískáčů, hrst bio a hrst konve mandlí, 3 hrsti slunečnic. Bylo to obrovské
množství.

Mé přání: naučit se zacházet s energiemi a naplnit se touhou a láskou tak, abych zvládal své
závzaky jako škola a rodina, abych tvořil dál osadu, život na statku, mé věčné tělo, abych inspiroval
všechno a všechny bytosti kolem sebe, abych každičkou chvilku naplnil báječným a užitečným
tvořením radostnou prací. Přemýšlel jsem o tom, že bych si dal několik dní hladovku. Možná to je
důvod té mé rozkolísanosti, neustále se cpu a kdy naposled si mé tělo odpočinulo? S čím dál tím



dokonalejším stravováním, tělo má čím dál tím více práce, aby se dostalo do přirozeného stavu a
rytmu. Snědl jsem tedy po 20:00 poslední 3 biohrušky a 1 Topaz. Navíc v neděli je úplněk a energie
je aktivnější než jindy. 

Mám před sebou tedy dvě cesty: jednu úzkou, snad krkolomnou, dosud nevyšlapanou a neznámou,
ale plnou radosti a poznání, tu druhou širokou a velice známou, snadnou a lákavou, slibující a v
podstatě škodící, neboť na jejím konci je propast, do které když spadnu, tak opět stojím na rozcestí,
na začátku cesty. Tedy jako obvykle.

Ve 22:30 jdu konečně spát, v noci svítí měsíc, tak silně a pěkně...

Den 47
pátek 2. 3. 2007
Zdálo se mi o bílém vlkovi. Rád bych se vzpamatoval a účinně vyúžíval i své snění, svůj spánek a
noc. Vždyť to je takového času, takového prostoru a energie! Jenže k tomu potřebuji nejdříve
účinně zvládat své bdění - den. Občas se mi zdá něco světlého, příjemného a posilujícího, většinou
to jsou ale shluky různých vzpomínek, představ a světů, působících zmatečně, totiž jako shluk
několika myšlenek (z předešlého dne, z minulosti a tak vůbec). Spal jsem 8 hodin.

V poslednich dnech jsem se necítil příliš ve formě. Docela dobře vím, že bych v sobě měl objevit
jakési nadšení, probudit svou duši, a to dřív než přijde nějaký jiný podnět, jenž by mě nadchnul -
snad bych se na něm mohl stát závislý. Dneska jsem přepsal zbytek poznámek z Megreho knih a
dostal jsem se tak k další fázi, nyní zbývá precizně si uspořádat myšlenky, tématicky je rozčlenit,
dát jim určitou posloupnost (anebo spíše tu posloupnost vycítit) a udělat si osnovu práce.

Dneska jsem tedy držel hladovku - celou dobu jsem byl ale nejistý, pozoroval jsem se, přemýšlel
jsem. O poledni jsem diskutoval s babičkou o mé stravě, respektive jsem čelil jejímu strachu. Když
už ne diskuse, tak se naučím nepřijímat cizí destruktivní energie - člověk je právě nejzranitelnější
od svých blízkých a od své rodině, neboť právě jim je otevřený, jim svěřil část sebe sama. Možná to
je ten důvod - odpovědnost, kterou až příliš často svěřujeme svým bližním a ani pak podvědomě
cítí, že se v našem životě musí šťourat, zasahovat do něho a rozhodovat za nás.

Cítil jsem se velice dobře - pozdě odpoledne přeci jen tělíčko mělo nějaký ten prostor na práci
uvnitř a cítil jsem nějaké drobounké výsledky, cítil jsem se také v harmonii. K večeru, v 18:00, mě
ale dohnali mé myšlenky a já jsem si vcelku rád dal hrstku suchých lískáčů a hrst vlašáků. Myslel
jsem, že jich sním, co jen to půjde, ale skutečně jsem si dal jen tolik, kolik jsem potřeboval. Bylo to
příjemné. Pak jsem si na hodinku namočil hrst slunečnic, poslední hrstku biomandlí a hrst
konvemándlí. V 19:30 jsem si tedy dal tyhle namáčené, bylo jich ale příliš. Poctivě jsem je snědl.

K večeru jsem neměl chuť dělat něco jiného. Televizní ani rádiové tlachání mě neuspokojovalo, ani
internetový pokec. Tak jsem seděl po tmě a pozoroval oblohu. Hvězdy, mraky se valily, dneska byl
silný vítr a zpovzdálí osvětloval celou oblohu měsíc, skoro v úplňku. Moc příjemné. Copak asi
dělali naši předci? Oddávali se přirozené meditaci? Anebo tvořili, pronikali ku hvězdám, prodlívali
v představách na své zahradě? Mezi 20. a 21. hodinou jsem šel spát.

Den 48
sobota 3. 3. 2007
Kupodivu se cítím docela dobře, i když skoro nejím (kdybych nejedl vůbec bylo by to lepší,
uvolněnější a účinnější) a nepiju. Na druhou stranu nepřekypuji energií od rána do večera a zaostřuji
na své myšlenky, emoce, na to, co se uvnitř mě děje. Vstávám po 6. hodině a na Východu barvy na
obloze jen hrají, zprvu jsou sytě červené až oranžové, pak postupně slábnou a světlají, rozdělujíc se
o oblohu s mraky a stoupajícím koutoučem Slunce.



Dopoledne jsem začal číst další knihu od kněze Jána Maliarika a poslechl jsem si hodinový pořad o
něm. Půjčil mi to kamarád, jenž na jeho filosofii stavěl. Ještě nemám dotvořený obrázek, zatím ale
cítím, že je v tom příliš filosofie minulosti (rozdvojený svět, oddělený člověk od boha, spása mimo
Zemi), na druhou stranu s podobnou filosofii zastávala většina myslitelů minulosti, od Platóna po
Komenského.

Dopoledne jsem měl velice intenzivní pocit, že pojedu do Prahy, nakoupím si kupu biofíků a vklidu
s radostí je s ním v kině na nějakém českém filmu (Obsluhoval jsem anglického krále). Bylo ale
velice komplikovaný naplánovat si cesty, abych jel autobusem co nejbližším (nedělní spoje na
vesnici), abych si stihl nakoupit (nedělní otvírací doba) a podíval se na film a stihl bez velkého
prodlívání a čekání autobus nazpátky. Nad plánováním jsem ztratil půl hodiny a stejně jsem nenašel
optimální variantu. Různě jsem ustupoval a měnil plán (fíky zůstávali - esence této cesty), už jsem
byl obutý, a pak jsem se vrátil. Kdepak fíky počkají. Více bych touto cestou uškodil.

Dopoledne byla obloha plná mraků a sněžilo. Po poledni se mraky roztrhaly a obloha byla jasná,
zcela modrá. Sluníčko zářilo. V 13:00 jsem si dal namáčené 2 hrsti vlašáků a hrstku lískáčů. Velice
dobré, cítím, že to částečné hladovění prospívá v tom, že dělo více zužitkuje, co mu dám, více
vnímá. Já tak nemám potřebu těch enormních dávek. Pak jsme se šli s Belidnou projít. Vyhříval
jsem se opřen o dub, než se slunko nadobro schovalo.

V posledních dnech mám takovou televizní náladu: vyhlížím něco zajímavého, moc rád bych se
nechal něčím unést, rozpomenul se na něco, odpočinul si a nadchnul svou duši, ale příliš s tím
úspěšný nejsem. Vyčkával jsem na Supermana, klasika, myslím, že spousta tvůrců z tohoto filmu
vycházala, příliš mě to ale neupoutalo. Docela zajímavé mi přišlo, že "Klark" pochází z modré
planety, že na Zemi přišel s úkolem pomáhat, ale nezasahovat do lidského osudu. 

V 15:30 jsem si dal pomeranč a grep. Měl jsem potřebu nějakých tekutin. Chtěl si pak dát ještě
konvejablka, co tady už více jak týden leží. Vypadala pěkně, šťavnatě, nablískaně. Kousl jsem si do
něj a bylo sladké až příliš, vůbec nebylo šťavnaté, naopak moučnaté a bez chuti. Musel jsem ho
odložit, což já málokdy a nerad udělám - u konve ovoce to ale asi bude nevyhnutelné, pokud bude
proleželé -, druhé jablko bylo Golden, to naopak sladké vůbec nebylo, ale stejně tak bylo bez chuti.
Taky jsem jej nesnědl.

Odpoledne přejal výprava z italských hor. Táta mi přivezl bio-čaje, když se ptal a zjistil, že čaje
nepiju, tak mi je nepřivezl. Už jsem myslel, že budu mít nějaké dárky pro mamču, nebo pro jiné,
kdo mi přijdou do cesty (nebo spíše, komu do ní vlezu). Přitom bedýnka italských biohrušek by
bala optimální, ulehčil bych trošinku práce Country Lifu.

Večer jsem se díval na Českého lva, achychach, až příliš negativních narážek. V podstatě jejich
důvody cítím stejnětak, lze ale narážet i pozitivním způsobem, jde to taky! A pak zde bylo až příliš
konvenční zábavy, chtělo by to něco bio, něco živého, nového. Ale nejen u účinkujících, i u diváků.
Je to jedno. Neštěstí, když věc ztuhne a ztratí život. Člověk pak nezaostří na ty skutečně podstatné
myšlenky.

Říkal jsem si, proč jen jsem vydržel se na to dívat? Před 22:00 tedy usínám, pěkně čistý, vně i
uvnitř, upracovaný, s pootevřeným oknem. V noci pršelo, jsem tak rád. Připadá mi, jako bych déšť
neslyšel, neviděl, necítil už leta. Je tak osvěžující, mmm.

Den 49
neděle 4. 3. 2007
Ráno jsem se vykuklil po šesté hodině. Ještě než jsem vyšel na cestu do Chebu, dostali jsme se u



snídaně (já jsem přihlížel) k tématu globální oteplování a znečišťování životního prostředí
člověkem. Táta zastával obdobný postoj jako nedávno náš prezident v rozhovoru s ním v
Hospodářských novínách. Myslím, že ještě máme hodně práce před sebou. V jakém smyslu je
člověku rodina oporou?

Tomu tématu předcházela tátova připomínka, že Kuba, můj bratr, není jako - totiž, jak dobře teď v
horách lyžoval. Už několik let s tátou do hor nejezdím, nejdřív mě přestala bavit jeho společnost a
dost mě jeho hádavost unavovala, pak mě přestalo bavit lyžování a unavovalo mě prosazovat si
snowboard. A nyní mi lyžování v Alpách připadá postavené na hlavu: příliš nákladné, příliš
neužitečné (cestování, hotely, lanovky). Raději se projdu v lese za městem či vesnicí, popovídám si
s práteli, a kdybych bydlel pod svahem, tak zajdu na snowboard. I když mám pocit, že už ani toho
nejsem schopen. Ale ta tátova připomínka, docela mě zarazila. Večer, když jsem si na ni vzpomněl,
tak jsem v úžasu přemýšlel. Mám ho rád a tohle dloubnutí je na úrovni devítiletého chlapce, a to
ještě takového, jemuž bylo hodně a hodně ublíženo. Mám to práce před sebou.

Báječné bylo, že jsem šel do vedlejší vesničky na autobus pěšky. Jsem šel skrytou cestou v mezích,
kolem potůčku a pod stromy. Pak už jsem jel do Prahy, měl jsem trochu volného času. Tak jsem
čtvrt hodiny na Staroměstském náměstí stál, pozoroval a nahříval se na sluníčku. Bylo tam
příjemně, ale necítil jsem nějaké specifické energie tohoto místa. Připadalo mi například do veliké
sousoší jako velice nevhodné, jak by se tady vyjímaly tři staleté duby, košatý dub, anebo národní
lípa? Nakoupil jsem si hrušky, jablka, ořechy a konečně - přes půl kila fíků.

Ve vlaku, po 13:20 jsem se pomalu pustil do fíků, snědl jsem jich nejspíš 400 g, respektive 24
kousků. Příjemné, ale ne to, co jsem si představoval. Vzpomínky se vrátit nedají. A je to dobré,
nemohu si z fíků udělat kult. Jídlo dává vždy jinou energie, neboť i mé tělo je vždy jiné. Vrátil se
mi rozum, anebo spíše se probouzí má duše, protože jsem nesnědl celý pytlík (jak by mi rozum
napovídal, sníst až dokonce), ale několik jsem jich tam nechal, což jsem pak daroval mamče.

Nejlepší bylo, když na mě vykouklo sluníčko a pěkně hřálo. Cheb je mi buď tak známý, anebo jsem
k němu tolik přirostl? Připadal mi blízký. Ale už i k Popovičkám a tamní krajině mám takový
otevřený vztah. Když jsem tam o tom přemýšlel, přišlo mi, jako by mě krajina a duchové místa již
přijali. Kdežto když přijedu na nové místo, líbí se mi, tak ještě potřebuji přijetí od místních bytostí,
které jsou v dnešní době velice velice ostražité.

Před 17:00 jsem si dal 2 pomeranče a 1 malé zralé mango. Nijak jsem tohle neplánoval, zásady (ne
tropickým ovocím) jsem dosud nepoložil (respektive nedávno jsem si vlastně řekl, že tento rok by
mi mohlo pomoct, zatímco příští rok bych se mohl už soustředit jen na české). Bylo osvěžující s
dostatkem tekutin. Před 18:00 jsem si pak dal 3 biojablíčka, Topazy. 

Šel jsem se pak projít a mámě jsem koupil 7 mang, potkal jsem při tom Honzu, s nímž se už několik
měsíců chceme sejít a kterému jsem chtěl dneska zavolat, než jsem vyšel. Není to báječné, jak
vesmír slyší, cítí a realizuje naše myšlenky. A nechá nás setkat se. Myslet silněji a více toužit, sešli
jsme se už dávno.

Byla nádherná jasná obloha, měsíc v úplňku, ptáci venku zpívali jako v pokročilém jaru, ale zima
štípala. Chtěl jsem posedět v rodinném kroužku, ale nechtěl jsem překousnout hlučící televizi, jíž se
někteří odevzdávali. Šel jsem tedy spát, po 20:00. Ještě jsem přemítal a vzpomínal, co se přes den
dělo, a pak jsem hlubokým spánkem usnul. 

Den 50
pondělí 5. 3. 2007
Probudil jsem se už před 4:00, ale měl jsem v pokoji zimu z otevřeného okna, kvůli čemuž se mi



nechtělo vstát. Vylezl jsem tedy až po šesté. Mezitím odjela mamča na školení na Moravy. Sestry
budou přes týden u jejich táty, takže budu tři dny samotář.

Po 10:00 jsem měl 2 hrušky, ještě byly trošku tvrdé a nezralé, zítra už by snad mohly být lepší. Pak
3 menší a krásně zralá manga. Bylo toho dost, tak jsem se šel projít, do knihovny a zpět. Když jsem
se v parku zastavil, abych si přečetl anotaci knihy, šel kolem Honza. Taky se už delší dobu chceme
sejít a zajít na pokec. Tak jsem ho doprovodil zpátky do školy, z které si udělal krátký výlet.

Odpoledne jsme se byli projít s jiným Honzou. Kupodivu jsme zase spoustu energie věnovali
vzpomínkám, minulosti. Já jsem představil všechny mé plány okolo rodových osad a statků. Trošku
jsem se pak cítil jako mluvka, přeci jen, jsou to plány, až intimní, a takhle o nich mluvit. Pak se
mluvilo o jídle. Stále je to pro mě fajn, zavzpomínat, co jsem všechno jedl, od masa, přes sýry, po
pečivo a zatím i zeleninu, přes všechny ty možné kombinace, smíchané, vařené, pečené, smažené,
dušené, krájené... Mám v tom spoustu pozitivních vzpomínek, to je nejspíš důvod, proč mě tohle
vzpomínání těší. A o tom to je: všechno, co dělám, dělat s láskou. 

Odpoledne jsme měli komisi, potěšilo mě, že část mých plánů a myšlenek našla uplatnění. Přesně,
jak jsem to cítil, totiž v informatické části moc konkrétních plánů nemám (informační systémy a
podobně), zatímco v mediální, to jo.

V 17:30 jsem měl postupně 3 Topazy, pak 1 mango a 2 pomeranče. Taky toho bylo docela dost,
přesto jsem si ale nechal namočit 2 hrsti lískáčů a 2 hrsti slunečnic a před 20:00 je snědl. Mmm,
nevím, nevím, nějak jsem se necítil ve své kůži. Přes den jsem scháněl Simpsnovi, rád bych se na ně
podíval, odboural jsem totiž svůj dosavadní názor, že v tom jsou nánosy negativismu. Naopak
prostřednictvím exponovaného běžného života tam prosvítá radost a pravda. Po 21:30 jsem si dal
několik lžiček obyčejného medu. Moc mi ale nechutnal, ani jsem neměl příliš radosti z té sladkosti.
Zajedl jsem to 2 Topazy, aby se mi med neválel v trávicím traktu, ale aby se pěkně spláchnul.
Myšlenkami jsem se snažil neutralizovat ty šťávy z jablka, které když se smísí s tím medem, tak se
z nich stane pěkné množství kyseliny.

Po 22:00 jsem šel spát. Stejně jako jsem věděl, že dneska ráno jsem měl víc odpadu ve střevech než
je zdrávo, a proto jsem byl tak zimumřivý a něchtělo se mi stávat. Tak jsem věděl, že dneska v noci
mé tělo bude zpracovávat jídlo, na místo toho, aby pěkně odpočívalo. Snad už se z toho poučím, co
ještě mi zbývá pochopit, abych se posunul dál? Že by opět to rozhodnutí? 

Den 51
úterý 6. 3. 2007
Vzpomněl jsem si na věc, kterou jsem před několika měsíci pozoroval. Člověk, když postoupí dál a
pochopí svůj předchozí stupeň a přitom se na svůj nový schod, jejž zdolává, nedívá z nadhledu, má
tendenci vidět v plné dokonalosti všechny jiné schody, než ten svůj. Tak na jídle jsem viděl, jaké
netušené možnosti se skrývají pro ty, co si ovoce a zeleninu krájí, a mohou si tak dělat saláty. Jaké
možnosti mají ti, kteří si tepelně zpracovávají jídlo a jež jsou spokojeni s tepelně upraveným jídle.
Těch surovin a možností. Natož pak ti, kteří jsou všežravci - můžou skutečně vše. Dveře mají
otevřené. Je dobré si uvědomovat, proč jsem šel na další schod. Je dobré, dělat věci vědomě, pak u
svých cílů a záměrů člověk můžu zůstat, pak může myslet na další a ještě další schod.

Nicméně jsem vstával po 6:00. Mám před sebou ještě jednu malou povinnost pro školu, pak se budu
moct věnovat dalšímu semestru a dalším projektům. Jedná se o přečtení tak zvané důležité knihy,
vůbec se mi do ní ale nechce. Naopak mám před sebou hromadu dalších knih, které skutečně
potřebuji, z nich má mysl touží nabrat moudrost, vědomosti a nová témata. V tomto je další
stupínek pro moji fakultu, aby přijala i tyto aktivity svých studentů za své, aby se oni mohli
realizovat a fakulta se vyvíjet do netušených možností. Ach rodičové přijměte své jiné já, přijměte



své Já a přijměte své děti!

Před 12:00 jsem si dal 4 biohrušky, mmm. Trošku jsem se nutil do čtení té důležité knihy, což mě
trošku otrávilo. Pak jsem toho nechal a věnoval se jiným věcem. Odpoledne jsem si šel koupit
několik mang, avokád a biofíky. Konečně jsem objevil, kde se u nás doma skrývali Simpsonovi,
takže jsem při jejich sledování snědl dva balíčky biofíků, 5OO g, 30 kousků. Čerstvé ovoce je tak
svěží a báječné! Sušené už mi přestává tak chutnat - nejvíce mi na něm chutná ta sladkost, tak
koncentrovaná energie. V neděli jsem je jedl s úmyslem, aby pěkně pročistili můj trávicí trakt. Je v
nich dostatek vlákniny, na druhou stranu už je to spíše neživá hmota. Je to tedy skutečně vita
strava?

V podvečer jsme měli schůzku chebští zelení zástupci v komisích. Bylo to velice příjemné setkání,
plodné, navozující širokou spolupráci. Zasnělo mnoho zajímavých a podnětých myšlenek. Vyvíjí se
to moc pěkně. Jak daleko a kolik už toho realizovali ve městech, kde už dávno takto spolupracují,
kde navíc spolupracují i napříč stranami?

Vracel jsem se před devátou a chtěl jsem být co nejdříve doma, těšil jsem se na 3 avokáda. Rozběhl
jsem se a běžel jsem přes celé město téměř až k domu. Překvapilo mě s jakou lehkostí a vytrvalostí
se mi běželo. Jen ty mé boty by chtěly vyměnit za přiléhavější a těsnější, aby tolik netížili a nebušili
o zem. Zasedl jsem k Simpsnovým, dal si 2 a necelé avokádo (to poslední nebylo zralé), a pak 2
velká zralá manga. Měl jsem potřebu vody, tekutin a manga jsou tak šťavnatá, i když co do objemu
jsem se pěkně nacpal. Po 22:00 jsem šel pěkně spát. Vysprchovat jsem se tedy nezvládl, bříško bylo
skutečně pěkně nacpané.

Poslední týdny jsem vyřadil urinky, vlastně od té doby, co jsem přestal pít vodu. Snad podvědomě
tuším, že urina bude mít velice silnou chuť. Předpokládám, že až si upravím vodní režim tak, jak si
představuji, potřebuji a jak bych to zvládal, tak se k urině vrátím. Občas vynechávám sprchu,
zejména k večeru, kdy už na to nemám "chuť", nemám na to tolik energie. Rád bych na to energii
měl, stejně jako bych rád končil s papáním před 20:00, a to nejdéle.

Den 52
středa 7. 3. 2007
Po šesté jsem vstával. Ráno jsem dokončil věci, které se mi nahromadili od včerejška, a pak jsem
šel dokoukat Simpsnovi. Po 8:00 jsem snědl 2 velká manga. Trošku (docela dost) mě potom bolelo
- píchalo v břiše, ještě jsem identifikoval, co by to mohlo být. Dříve jsem si myslel, že to je
nesprávná doba pro břicho, které nezvládá tvořit ty a ty žaludeční šťávy.

Díval jsem se potom ještě na Foresta Gumpa. Bude patřit k filmům, které na mě zapůsobili, které
ale mají v sobě ponižující prvek vůči postavení člověka. Řekl bych, že tento film může pěkně
zavádět a přivádět k sentimentalitě a nicnedělání se svým životem. Před 12:00 hrstičku lískáčů a
několik hrstí slunečnic.

Po poledni jsem skutečně nevěděl, co bych dělal. Bylo to zvláštní. Znamená to, že všechny ty mé
"projekty" a plány pro mě nemají takovou hodnotu, že se jim nevěnuji ani v tom nejmenším? Že
nemám vůli pro ně něco dělat? Anebo si mám jednoduše oddechnout? Neoddechyji si v poslední
době ale nějak moc?

Šel jsem se projít do města a hledal jsem para ořechy, které jsem nenašel, a svým způsobem jsem
byl rád. V 16:00 4 již pěkně měkkých a sladkých biohrušek, později 1 méně zralé velké mango, po
kterém mě bolelo břicho podobně jako ráno. A ještě později hrstička lískáčů a někokolik hrstí
slunečnic. Ty slunečnice, když se pěkně rozkousají, jsou jako balzám.



Dnešní nicnedělání pokračuje a pro změnu jsem přemýšlel, zda mám jít shánět biofíky. Vždy se
přede mnou vznáší taková fatamorgána - představa, jak si usednu do tepla, příjemně se přepnu do
pasivity a budu jíst něco velice příjemného až do úplnosti. Až do němoty, skoro. Tohle mě ale
nebaví, tyhle představy už mě nenaplňují a rád bych je přetavil v praktický život.

Kolem 20:00 jsem si dal hrst vlašáků, hrst slunečnic a trochu medu, pak nakrájené jablíčko s
nastrouhanými lískáči, pak trošku medu. Jak to vypadá, ovoce krajím jen v krajních krizových
situacích. Ve 21:30 jsem šel spát.

Den 53
čtvrtek 8. 3. 2007
Dnešní vstávání bylo příznačné pro celý můj pobyt v Chebu. Probudil jsem se časně v pět, ale ještě
jsem byl unavený, tak jsem chtěl do půl spát, protože po šesté jel vlak do Prahy. Nejspíš jsem se tak
probudil, ale nechtělo se mi vstát, takže po šesté jsem vstal. V klidu jsem se oblíkl a vyšel. U jedné
pokladny paní telefonovala, tak jsem šel přes celou halu k druhé, nakoupil a ještě jsem zaváhal,
jestli ten vlak skutečně jede Prahy. Když jsem to zkontroloval a vyšel, tak jsem viděl, jak můj vlak z
druhého nástupiště odjíždí.

Byl jsem rád, protože jsem váhal, zda jet už teď, anebo později. Takže jsem dokončil všechny ranní
potřeby a pokračoval ve čtení Ruizových Čtyř dohod, Pracovní knihy, což jsem po poledni dočetl
ve vlaku. Velice nabitá kniha. Připadalo mi jako by popisovala moji transformaci, mé změny ve
vztazích, v mém životě.

Kolem 11:00 jsem si šel koupit půl kila biofíků a snědl jsem je, 33 kousků. Jak vidno, dneska jsem
opět nešel na přednášky, což jsem neplánoval. Příště už si to dovolit nemůžu. Jsem velice rád,
protože nejsem jaksi ve formě, abych zvládal myšlenky a řeč někoho, na koho zcela nejsem
naladěn.

Po čtvrté jsem dorazil do Prahy, šel jsem se podívat na Vratné lahve. Úžasný český film. Hned na
začátku mě dojala scéna, kdy pan učitel ukončil své zaměstnání s tím, že už to nedělá rád. Přesto mi
ale v myšlenkovém podtextu cosi nesedělo. Jednak jsem si změnil slova v ústřední znělce. Z
původního "Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru / Nemám o životě páru, nemám páru / I když jsem
sečtělej" na "Už i v mládí, už i v ládí, už i mládí / O životě mi to pálí, mi to pálí / Neboť jej miluju".
Ta melodie byla totiž chytlavá a chtěl jsem ve své mysli mít něco užitečného. 

Poslední autobus do Popoviček už odjel, takže jsem se prošel několik kilometrů pěšky. V metru a
přibližovacím autobuse jsem snědl 4 proleželé a přeci osvěžující Topazy. O mikinu méně a už je
jako v létě. Zatímco jsem se "měl" dívat na Simpsnovi, tak jsem tiše šlapal po tmě směrem na
východ. Bylo to báječné a příjemné. Poslední část jsem šel v ještě větší tmě onou mezí. Unavený
jsem kolem 22:00 zalehnul.

Den 54
pátek 9. 3. 2007
Probudil mě zpěv nějakého ptáčíka zvenku, měl jsem přes noc otevřenou ventilačku. Sice v pokoji
zima, ale vstal jsem, po 5:00. Když teď na to vzpomínám, jsem tak rád, co jsem ráno ještě stačil
udělat, a pak měl "čas" na to, užívat si života, venku s přírodou a s lidmi, a ne jen v umělém
informačním poli.

Ráno jsem našel zajímavou informaci, že totiž první místopředseda ruské vlády nejen ví, ale také
považuje za pozitivní, myšlenku rodových statků. Od rána byla jasná oblaha, takže jsem neodolal a
jen v mikině jsem šel společně s Belindou do polí se projít - proběhnout. Takových zajíců a srnek,
co jsem viděl, mmm...



Dopoledne jseme vyjel do Prahy, na rychlo jsem vzal jednu knihu, avšak tu, kterou už jsem přečetl,
takže jinou než jsem chtěl. Kdybych vstal ještě o něco dříve, tak bych mohl zvládnout i tohle. Měl
jsem tedy takové meditační cestování - chvíli jsem myslel, a pak jsem prostě vypnul. Měl jsem
zvláštní náladu, takovou přeplněnou (že by přeplněná střeva?). 

V Country Lifu jsem nakoupil ovoce a semínka, a ačkoliv v plastové krabičce, tak taky jahody.
Minulý týden jsem na ně myslel - že by mi v té době dozrávaly? Měl jsem nějaký volný čas, tak
jsem si šel sednout do klášterní zahrady, na sluníčo, a půl hodinky jsem se nahříval. Mezi tím jsem
snědl 250 g biojahod. Později jsem zjistil, že jsou možná 10 krát dražší než konvenční, sic. Poprvé
jsem si všimnul - uvědomil, že jahody mají semínka na povrchu! A že ten květ, z něhož každý plod
vzejde, je či byl na špičce jahody. Na jedné jahodě totiž pozůstatek takového květu stále byl. Když
si uvědomím, že jablko, hruška a kdo ví jaký plod ještě byly vždycky půvabným květem...

Opět jsem šel do kina, tentokrát na Obsluhoval jsem anglického krále. Moc nadšený jsem tím nebyl.
Byla to totiž taková galerie lidského obžérství: sex a jídlo. Hrabalova poetika zpoza toho působila,
avšak velice jemným a nenásilným, nevtíravým způsobem. Zpětně ji tam vidím a nejspíš jsou
okamžiky, které mi v mysli zůstanou. Mě osobně se absolutně líbil obraz opuštěných Sudet,
respektive návratu lidí do této oblasti, možnosti obnovit půdu a zemi, začít život, pokračovat v
historii, nabídnout nové domovy...

Pak jsem jel do Jinonic. Tam jsem si dal hrstku lískáčů a 2 hrstky slunečnic. Setkal jsem se s
Vildou, taky nadšencem do Megreho knih. Úžasný člověk, po delší době jsem potkal někoho, kdo
má kousek cedru na hrudi, kdo přemýšlel o tom, jak zasadit vlašský ořech, kdo sní o svém rodovém
statku a kdo by rád realizoval své myšlenky už ve městě. Při návratu jsem svůj autobus do
Popoviček stihnul na minutu přesně. Ooo, děkuji! To jsem vůbec neměl poněti o času (respektive
hodinky jsem neměl, ale snad jsem cítil, ať už čas či dobré posly). Na cestě jsem si dal 3 jablka a
ještě v kině jsem měl 4 pěkně zralé hrušky.

Domů jsem dorazil docela prokřehlý a unavený. S Vildou jsme totiž vysedávali v Prokopském
údolí. Nebezpečně jsem myslel na banány, při cestě na zpátek, takže jsem si dal jeden, a pak jsem 2
nakrájel, smíchal s lískáčema a 2 hrstmi slunečnic. Po chvíli ještě hrstičku lískáčů a několik hrstí
slunečnic, pak poslední banán. Šel jsem hnedka spát. Byla pěkná, tichá tma a já jsem před devátou
šel spát.

Den 55
sobota 10. 2. 2007
V půl šesté jsem byl na nohou. Dneska bylo pod mraky, deštivý den. Ráno jsem trochu pracoval, ale
neměl jsem do ničeho chuť a na nic náladu. V 10:00 jsem si dal 3 hrušky a 3 Topazy. Chtěl jsem se
jít projít, ale nedošel jsem dál jak na zahradu, bylo opravdu pošmurno. Potuloval jsem se tedy po
domě a byl chvíli s ostatními. Zjistil jsem, že Katka začala studovat tématiku očkování, má tady dvě
knihy a po právu jí velice vzrušující až pobuřují věci, které se dočítá.

Odpoledne jsem měl 1 banán. Později, když jel táta do Průhonic, jsem se svezl s ním a nakoupil
jsem si po kilech banány, růžové víno a mandarinky pro tátu. Brigádník mi nechtěl zvážit mé
pytlíky, takže jsem ovoce musel dát do svých plátěných tašek a zavázat jejich uši. Proto jsem blumy
vrátil a vážně jsem se zamyslel, zda sem má vůbec význám chodit. Navíc avokáda byla nezralá a
manga malá a ošklivá.

Po návratu, před 17:00 jsem se dal na banány, v průběhu večera jsem snědl 8 banánů, pak jsem měl
i hroznové víny, mohlo ho být tak tři čtvrtě kila, měl jsem něco lískáčů a slunečnic. Bříško jsem měl
tedy veleplné. Našel jsem na internetu volně ke shlédnutí Simpsnovi, takže jsem se pěkně díval.



Kolem deváté jsem šel spát.

Den 56
neděle 11. 2. 2007
V poslední době si ze snů opět vždycky něco zapamatuji - mám je teď pěkně křiklavé. Dneska jsem
si třeba v noci - ve snu - měl dát zeleninovou polévku, na první lžíci byla nějaká zelenina, opatrně
jsem ji ochutnal a spolknul, shledal jsem, že je kyselá a bez chuti, tudíž jsem ji nejedl, samozřejmě
vědom si svých vitariánských zásad.

Probudil jsem se pěkně po šesté, ale vstal jsem kolem sedmé. Bříško mi bylo kotvou v posteli,
velice ztěžka jsem ji vytahoval. Než jsem vstal uvažoval jsem v posteli, co se to teď děje, kam
zmizela má energičnost, proč se cítím tak prázdný, proč se nevěnuji své milované činnosti?
Překvapivě se mi dostalo odpovědi, že mými kořeny je Cheb, že tam mám směřovat svou činnost,
tam odtud jsem, tam mám své úkoly a poslání. Překvapivé na tom bylo, že mě ta odpověď
uspokojila, já jsem vstal a začal pracovat.

Dal jsem si po 8:00 asi kilo růžového vína. Kromě toho, že toho bylo moc, tak mě opět popíchávalo
bříško. Dneska už od rána pěkně vyprazdňuji tlusté střevo, alespoň jej tedy tím velkým množstvím
jídla profouknu a povzbudím. 

Je jasná obloha a na sluníčku vcelku teplo, tak jsem v mikině vyšel číst poslední knihu od
Maliarika, kterou tady mám. Jedná se o jeho ideu Celo-Zemského Univerzálního Státu. V podstatě

je to idea, k níž v současnosti spějeme. Pomohli mi jeho myšlenkové struktury, vycházející z
theosofie, pak témata jako rasovost (slované, germané, románi, mongolové...), národnost. Nakonec
ta idea je tím, k čemu již dneska spějeme.

Nahříval jsem se takhle na Slunku až do 12:00, pak jsem si šel udělat salát. Nakrájel jsem 3 banány
a dal k nim dvě hrsti vlašáků a tři hrsti slunečnic. Skutečně báječné. Byla mi příjemná celá příprava
salátů, byl to čas, při kterém jsem se mohl soustředit. Jindy tenhle čas ale raději věnuji jiné činnosti,
dneska mi to přišlo vhod. Potom jsem si dal ještě 1 poslední banán.

Odpoledne jsem pro změnu četl důležitou knihu pro školu, konečně jsem se do ní začetl a nadchla.
Už tolik nepozoruji čísla stránek a mé tempo se zvyšuje. Tak v 16:00 jsem si dal 4 mandarinky, pak
5 banánů. Odpoledne jsem strávil na sluníčko, sice už za oknem, ale stejně jsem se pěkně nahříval.
Jednou jsem vyšel ven, jen v kraťasech, bylo skutečně teplo, je vzduch a půda byly ještě studené.

Večer jsem byl aktivní a stále plný energie, jakoby ty záchvaty nicnedělání a pochybnosti odešly.
Chtěl jsem jít spát brzy, ale měl jsem práci, kterou jsem v 22:00 musel utnout, abych šel konečně
spát. Zajímavé je, že poslední dva dny se nesprchuji, vykořenil jsem tak svoji zásadu dvou sprch
denně. Pozoruji tedy, co to se mnou udělá a zda opět zasadit a jak.

Taky by mě zajímalo, zda je tento blog k užitku ještě někomu jinému než mě. Píšu teď již docela v
klidu a opouští mě mé velikášské myšlenky, jak se tohle vydá knižně. I když stále mám takové
spisovatelské puzení. Nechávám tomu ale průběh a soustředím se na život, nebaví mě vyčerpávat se
ideami, vkládat do nich svoji energii a nerealizovat je, ztrácet tak svou lidskou tvář.

Den 57
pondělí 12. 3. 2007
Po páté jsem vstával, takže do sedmé jsem dodělal všechno, co jsem včera nestihl, a mohl jsem dál
číst důležitou knihu pro školu, jedná se o Citadelu od Antoine de Saint-Exupéryho. Je to nekonečný
vnitřní dialog, jenž neustále stupeňuje, roste a rozšiřuje se, upevňuje se a mohutní. Jako bych rostl s
ním. Během dopoledne jsem se přemístil na Slunko. Je zcela jasná obloha. Postupně jsem se



vysvlékl až jen do kraťasů, tak jsem se pěkně vyhříval několik hodin. Docela si dokážu představit,
že kdybych žil kdesi v tropech, tak během několika (a trošku více) generací byhom skutečně
ztmavli, tak jako současní černoši. 

Před polednem jsem oprášil své zkušenosti z práce na benzínce, našel jsem stěrku a použil jsem
ecover na nádobí, abych umyl okna a podlahu v pokoji, kde jsem. Jednak už jsem to delší dobu
plánoval, a pak mě v mysli strašila představa, že by mi to jednou umyla paní, co taty Katce uklízí.
Rád si totiž dělám všechno sám. Čištění a uklízení je taková radost, jen to chce uvědomovat si jejich
duchovní složku, jejich podstatu. Obrodit své uklízecí a čistící Já.

Po 12:00 jsem měl 4 větší Topazy, pěkně jsem je pojedl na Slunku. Odpoledne jsem jel do Prahy,
od Popoviček do Modletic jsem se proběhl, na cestách jsem pak téměř dočetl další Holzerovu
knihu. Takže teď ještě tu poslední a hurá na překládání. Skutečně jsem se těšil na velká zralá manga
a zralá avokáda, obešel jsem další dva obchody a všechno bylo při starém. Jeden strom (v tomto
případě avokáda) je nad všechny obchody světa. I když v podstatě by to měl být jeden sad. Nakonec
jsem jel do centra. Na trhu jsem nakoupil jahody a víno. Pak jsem chtěl Kubovi, bráškovi, koupit
dřevěné autíčko, nadchla mě ale malá dřevěná káča.

Domů jsem dojel po 17:00. Slunko už zapadalo, původně jsem se chtěl najíst ještě na Sluníčku.
Jahody se mi rozpatlali, i káča byla od jahod. Myslím, že to chce vlastní záhony, a pak jahody jíst
přímo ve městě, jako naposled. Dal jsem si tedy 3 banány, asi tak 100 g konvenčních jahod a
později asi půl kila růžového vína. Najedl jsem se až až, bylo mi trošku těžko.

Doslechl jsem se, že Billa prodává nějaké bio ovoce. Ještě jsem to neviděl na vlastní oči, je to ale
úctyhodné. Na stránkách Billy jsem našel Pexeso. Každý týden výherce dostává poukazy do Billy.
Docela bych se tím mohl uživit, kdybych vždycky obsadil alespoň první dvě místa. Nadchlo mě to,
tak jsem si hrál. Je to dobré cvičení na paměť, navíc i na mysl, neboť pexeso se skládá z různých
produktů, které se prodávají, takže to chce do mysli přijímat jen to, co potřebuji.

K večeru mi také přišla reakce na tenhle blog, mmm udělala mi radost. Vůbec jsem měl večer dost
energie, takže jsem dál pracoval. Měl jsem z toho radost. Přemýšlel jsem pak a třeba ten víkendoví
stav, který by někdo nazval depresí, anebo ono píchání po ranním ovoci, které by někdo nazval
bolestí, mě maximálně zajímali jen v ten moment, jen v ten úsek času, kdy byly aktuální. Dneska
bych na ně skoro nevzpomněl, nenazval bych nic z minulosti depresí či bolestí, všechno je vyléčené
a dobré.

Když jsem byl ve městě, tak jsem po dlouhé době chodil venku v tričku. Bylo to velice osvěžující.
Jako bych se takhle lehký a obnažený nikdy necítil, jako bych měl nové tělo. Báječný pocit. Když
jsem jel autobusem či metrem a stál jsem vedle člověka, který by jako z oka vypadl všem těm
předepsaným vzhledům dnešních médií, cítil jsem se trošku špinavě. Uvědomoval jsem si svoji
odlišnosti a to, proč to dělám a že je to dobré. Přesto jsem se necítil "ve své kůži". Myslím, že i
kdybych měl sebelepší důvod pro to, aby tomu tak bylo, tak každý člověk v jakékoliv situaci by
maximálně měl být spokojený sám sebou. S určitou dávkou pokory, aby se stále díval pravdě do očí
a mohl změnit svůj způsob života, podat druhému pomocnou ruku či se prostě s druhými radovat.

Ještě ve 21:00 jsem si dal 2 hrstě slunečnic a hrstku lískáčů. Opět jsem práci utnul po 22:00 a šel
jsem spát. Obloha byla jasná, koukal jsem chvilinku na hvězdy, očka se mi už ale zavírala. Udělal
jsem dneska hodně věcí, ale hlavně jsem z toho měl radost a taky jsem tu radost poslal několika
dalším lidem.

Den 58
úterý 13. 3. 2007



Po šesté jsem se probudil. Celý den jsem četl svoji důležitou knihu a večer jsem ji dočetl. Opět jsem
se díval do informačního systému mé fakulty, jestli mi dva kridity nepřibyly a jestli bych neměl
více klidu, naopak jsem ale zjistil, že mi dva ubyly, že u jednoho testu mi byly špatně přepsány
body. Takže to bude ještě jedna důležitá kniha navíc.

Dopoledne jsem se opět vyhříval, asi 3 hodinky, na Sluníčku. V poledne jsem začal čistit cestu
vedle tátova domu a nabral jsem tři tašky bordelu. Co by se stalo, kdyby každý vzal tři tašky a šel
vyčistit své okolí? K obědu jsem měl několik jahod a přes půl kila hroznového vína, oboje
konvenční a taky jsem byl značně na pochybách: tvářilo se to jako čerstvé, ale plísně jsem nacházal
na tak podivných místech. Ani mi to moc nesedlo.

Odpoledne jsem si udělal výlet do říčanské Billy, nakoupil jsem několik avokád a mang a cestou v
dalším supermarketů jsem nakoupil ještě víc avokád ještě zralejších. Když jsem vyšel z domova,
proběhl jsem se do Modletic a ještě jsem přeběhl kousek Modletic. Oproti včerejšku jsem vyběhnul
unavenější, ale běh mě unavil daleko méně. Myslím, že běh patří k přirozenému pohybu. Bylo by
snad přirozené, aby lev, srnka či zajíc jen chodili, pomalinku a poklidně se pohybovali?

O víkendu jsem samozřejmě cítil všechny vůně z kuchyně. Opět jsem o tom přemýšlel, proč mi jsou
vůně jídel, jež nejím a jež považuji za nepřirozené, tak příjemné. Došel jsem k tomu, že v minulosti
jsem si tyhle vůně spojené s jídly, co jsem tehdy jedl, spojil s pozitivními obrazy, nabil jsem se
pozitivní energií a dneska cítím právě tuto pozitivnost, kdežto jídlo je to stále stejně škodlivé.

Když jsem se vrátil, po 17:00, jsem snědl 3 avokáda. Po 19:00 jsem měl dvě menší zralá manga a
nakonec po 21:30 několik hrstiček slunečnic a hrst lískáčů. Podobně jako včera jsem ta semínka jedl
v pokojné náladě. Nejedl jsem kvůli nějaké tísnivé náladě, ale pro semínka a pro tělo. Dalším
krokem bude, že budu jíst pouze pro tělo. To pak bude tolik energie.

Spát jsem šel až ve 22:30, trošku mi čas protekl mezi prsty. Jsem skutečně unavený. Jako bych cítil
každou buňku mé kůže, vnímal všechny ty právě odumřelé i ty probouzející se a nahrazující ty
předchozí...

Den 59
středa 14. 3. 2007
Dneska bylo pro změnu zataženo a chladno. Počasí připomínalo moji náladu. Ráno jsem vstal v
6:30, i když jsem se probudil už po páté, ale nedospalý. Ráno jsem dokončil důležitou knihu -
sepsal jsem referát. Trochu jsem se do toho nutil a dělal to programově, takže mi to na náladě
nepřidalo, respektive právě tímhle jsem se tak zchladil.

Po 11:00 jsem si chtěl dát avokádovou pohodičku. Snědl jsem 1 avokádo, další ale se jíst nedalo,
další bylo zkažené, což jsem při nákupu jaksi "přehlédl" a další se jíst také nedalo, nemělo chuť a
nebylo příliš zralé. Dal jsem si několik hroznů, které zbyly z předchozích dnů. Všechny jsem je ale
nesnědl, protože vůbec nebyly čerstvé a chutné. Do třetice tedy, jsem si 6 mandarinek, z čehož
některé byly šťavnaté více, některé méně.

V poledne jsem se díval na Jaka a tlusťocha. Vzpomínám si, jak jsem to před lety sledoval. Jednak
doma, pak ale v Puclicích v létě... Prostě má intimní vzpomínka z dětství, plná jasné energie, i když
ne zcela pozitivní. To by byla jasnější. Uvědomuji si, jak lehce lze zklouznout k slepému uctívání
své minulosti, nějakých vzpomínek, anebo trošku jinak: těch druhých. Někdy si řeknu - skutečně
výjimečně, ale řeknu - jak teď zrovna ten druhý má pohodový a příjemný život, že by mi to
vyhovovalo. Je to ale zaslepený pohled.

K těm vzpomínkám: asi před rokem či více, když jsem rekapitoloval svoje předchozí roky a stál na



hranici velké změny, jsem všechny svoje fotky probral, některé smazal či vyhodil, fotky z počítače
vytisknul, uspořádal, nalepil na ručně vyráběný papír a zkompletoval. Udělal jsem si tak album.
Měl jsem z něho radost. Tak trošku jsem si všiml, že ostatní málokdy vidí to, co jsem prožíval, vídí
to, co skutečně bylo. Každému mé album sloužilo k něčemu jinému. Možná právě k tomu uctívání.
Každopádně po čase jsem toto album zrecykloval. Vzpomínky mám uložené ve své mysli, ve svém
srdci. Vzpomínky jsou tady s námi vždycky a neustále, stačí se jim otevřít. 

Tehdy jsem o tom byl přesvědčený a udělal jsem to rád, později když jsem si uvědomil reakce
jiných lidí, jež by to rozhodně neudělali, tak jsem pochyboval o tom, co jsem udělal. Jsem ale rád.
Bylo mi to přítěží. Ostatní ať si alba mají, můžete ale cítit, kolik energie do nich vkládají, kolik
energie leží v jejich poličkách v těchto albech, knihách, které nečtou a které jejich srdce nectí, v
drobnostech a obrázcích, jež sem položil jejich rozum, nežli jejich celá bytost, a tak se stávají
překážkou v nich samotných. Ty fotografie totiž ztratily svoji původní funkci. Jinou pozitivní
funkci jsem jim dát nechtěl, dal jsem ji raději své bytosti...

Začal jsem číst novou knihu od Sinelnikova, báječná. Neměl jsem ale energii, prostě jsem se cítil
unavený, nevěděl jsem proč, z čeho to pramení, co to je. Nic kloudného jsem nedělal. Před 15:00
jsem si dal několik hrstí slunečnic a 2 hrstě lískáčů, zprvu mě to nabilo, nic to ale nevyřešilo.
Obloha se již vyjasnila, takže slunko na mě svítilo skrze okna. Po 15:00 jsem si dal 4 Topazy a
později ještě 2 menší Topazy.

Po 17:00 jsem měl 1 mandarinku, později nějaké slunečnice a lískáče. Kolem 20:00 jsem si dal
několik lžiček medu, a pak jsem si nakrájel 1 Topaz, několik konve-mandlí a k tomu dal tři lžíce
strouhaného kokosu, smíchal a pojedl. Konečně mě to uspokojilo. Ale spíše mě to zabavilo, než
zasytilo, protože jsem ani zasytit moc nepotřeboval. Uvědomoval jsem si, že se ve mně točí nějaké
pocity, absolutně jsem si s nimi ale nevěděl rady. Anebo nechtěl vědět rady?

Šel jsem spát před 22:00.

Den 60
čtvrtek 15. 3. 2007
Jsou teď krásné východy Slunec, na jasné obloze se vyjímají odstíny růžové a červené, popřípadě s
mraky ještě oranžové barvy. Vstal jsem po šesté. Ráno jsem napsal zprávu do deníku a běžel jsem
na autobus. Pěkně a bez únavy jsem proběhl celou ulicí, dříve mi to dělalo problém (udýchanost a
tak). Na druhou stranu jsem si vybavil, jak jsem ono léto běhal, a to pět krát tolik a ještě nazpátek.
Autobus mezitím stejně odjel, takže jsem běžel skoro až do Modletic po poli.

Včera jsem pochyboval i o tom, jestli má význam jít dneska do školy, jestli vydržím ty kurzy. Ráno
o tom ale pochyb nebylo, byl jsem plný energie, nadšený pro život, i když možná trošku ztlumený
těmi výkyvy. Na cestě jsem četl Holzera (Kde je vůle, tam je cesta) a na fakultě pak Sinelnikova
(Skutečné bohatství), báječná kniha, jsou tam velice svěží a aktuální myšlenky, nad to se konečně
zmiňuje o rodových statcích. Jeho filosofie a způsob myšlení mi je velice blízký. 

Když už mi šla hlava kolem, tak jsem hrál pexeso. Když uplatním své čerstvé poznání od
Sinelnikova, tak když jsem chtěl čistě vyhrát, získat kupón na své ovoce, tak jsem úzkostlivě
kontroloval, zda jsem stále na svém místě v hodnocení. Naopak když jsem byl plný hravosti a
otevřenosti, pexeso jsem hrál a využíval, ne zneužíval a nikoliv těžil z ní, tak jsem byl plný radosti a
nadšení.

Od desíti do pěti jsem měl tři kurzy. Samozřejmě, že hned utekli, ačkoliv jsem se jich tolik obával.
Občas jsem měl hlavu přeplněnou, během chvilky spočinutí jsem se ale uvolnil. Překvapilo mě, že
hned na cestě na zpátek jsem se dal do čtení Sinelnikova a byl jsem plný energie jako ráno, možná i



více. Taky jsem přes den držel menší hladovku.

Po návratu do Popoviček jsem ulici opět proběhl. Čekala na mě Belinda, toužící po procházce a
"vyvenčení". Nu, tak jsme vyběhli a běželi jsme skoro až do Modletic. Byl jsem plný energie a běh
mě vůbec nevysiloval, energií jsem překypoval. Běželi jsme i nazpátek, několikrát se zastavili,
abychom se podívali na západ Slunce a abychom se "vyvenčili".

Doma čekal Kubík se začínajícím zánětem středního ucha, tak jsem hned vyhledal nějaké
alternativní postupy léčby, emoční příčiny léčby a další postřehy. Pak, před 19:00, jsem si konečně
udělal svůj salát: 2 nakrájené Topazy, trošku zbylých vlašáků, 2 hrsti nakrájených lískáčů
(domácích, měly úžasnou barvu, byly takové svébytné, mmm, nádhera) a 2 hrsti slunečnicových
semínek, taky trošku nakrájených. Při jídle jsem ale neměl moc klidu - nemohl jsem se soustředit
tak, jak jsem chtěl. Popovídali jsme si s Katkou, což bylo báječné, přišel jsem na spoustu věcí.
Kolem 20:00 jsem si udělal ještě jednu misku, 2 Topazy, 2 hrstky lískáčů a 3 lžíce strouhané
kokosu.

Kromě toho jsem hned po návratu domů vyprazdňoval tlusté středovo: během večera jsem byl na
záchodě několikrát, vždy jsem vypustil větší, pevnou, do žluta zbarvenou stolici (jak jsem se kdysi
dočetl, je dobré mít stolici barvy starého zlata a moč mladého zlata). Nad to vůbec nešpinila. Do teď
jsem vždycky, když byla stolice řidší a zanechávala stopu, se utřel prsty a ty pak umyl. Vím, jak je
to kontroverzní. Je to ale příjemné, účinné, nespotřebovávám tak zbytečně toaletní papír, jen trochu
vody na omytí. Navíc člověk získá sám k sobě jiný vztah, když "to" má na prstě, když to vidí, cítí,
hmatá, ochutná. Je to asi podobný, jako když žena přestane před svojí menstruací utíkat, začne třeba
používat přírodní mořskou houbu, no a občas se s krví setká přímo, dotkne se jí, ucítí jí. Spojit se se
Zemí skreze krev - či stolici? Vždycky mě fascinoval hnis, který jsem bohužel na nějaké ráně měl,
anebo hlen v nose či ve střevě. Jako jev mi to přijde báječné.

Zítra vyjíždím do Haluzic a tak se podívám na Biostyl, těším se na stánek LifeFoodu. Co se týče té
sprchy, dva krát už jsem se vysprchoval, protože jsem se cítil trochu "nečístý". V zimě tak
"nečistota" jde, ale když je teplo a Slunko svítí, tak mne obnažuje a já mám potřebu být čistý a jsný
jako Ono. Přemýšlím o tom, ale zatím nemám potřebu se sprchovat dvakrát denně. Rád bych to
nějak zhodnotil - co je na této zásadě užitečného a pravdivého? Rozhodně jsem se ale zbavil své
závislosti na sprše - strachu ohledně toho, co budu dělat, když budu tam a tam... Podobně jako mi
mé menší hladovky pomáhají při závislosti na příjmu ovoce, realizuji tak svoji představu, že i bez
předchozího plánování vydržím několik dní bez jídla. Ale budoucnost si přeci budu kreslit
pozitivně, barvitě a tak, aby mi vyhovovala... Kolem 22:00 jsem šel spát.

Den 61
pátek 16. 3. 2007
Ráno jsem se krásně probudil, sice ještě před svítáním, ale už za světla. Cítím, že mám ještě rezervy
a že můj spánek může být kratší, tedy účinnější. Navíc za týden se mění čas - vnímám to teď jako
účelovou hříčku člověka: "změna času". Přirozené a snad i užitečné (užitečné pro člověka, nikoliv
však pro nezávislý trh práce) by bylo vždy vstávat se Sluníčkem. 

V době, kdy je tma, lze meditovat v přírodě, rozjímat pod svým stromem, vylézt na milovanou horu
a splynout s krajinou, sedět v teplu domova a v mysli plánovat zítřek či hodnotit předcházející den,
tvořit obrazy, jež v dalším dni, měsíci, roce či životě uskutečním, rozmlouvat se svými blízkými,
věnovat se svému vnitřnímu světu, telepaticky rozmlouvat... ach, podívejte se, Tma - jak je
kouzelná a potřebná. Jen postupně ji přijímat - mohl bych také začít.

Ráno jsem "posnídal" s rodinou, tedy poseděl jsem s nimi a porozmlouval. Kolem osmé jsem
vyrazil na cestu. Do Modletic jsem běžel v "plné polní", v jednom podpaží multifunkční spacák



(mám v něm papuče, bundu, jindy taky ovoce) a v druhém batoh.

Na festival Biostyl spojený s festivalem Ezoterika jsem dostal novinářský vstup, takže jsem rychle
proklouznul dovnitř. Hnedka jsem si našel stánek LifeFoodu. Báječné. Měli tam různé a lákavé
ochutnávky svých syrových potravin, měli už i čokoládové tabulky (samozřejmě syrové čokolády).
Měli tady čtyři druhy syrových biooliv, takže jsem si hned koubil 3 balíčky červených a 2 černých
oliv. Terka je úžasná a její podnik vypadá tak, že vnese do Česka mnoho světlého a dobrého - a
hlavně chutného a přirozeně zdravého.

Nejzajímavější pro mě pak byl ještě LiveOn, kde jsem si koupil celá konopná semínka, neloupaná,
pak stánek s Ekoplenkami, jež plánují dodávat i oblečení z biobavlny. Lidé, radujte se a uvědomte
si z čeho se skládá vaše oblečení! Měl jsem velikou radost, protože poslední necelý rok hledám, kde
bych co Česku koupil, co se týče oblečení z biokonopí či z biobavlny. Zatím jsem dovážel z Francie
rumunské oblečení a boty z biokonopí.

Ezoterika byla více zaměřená na knihy, obrazy, lidi - léčitele, umělce, řezbáře a další řemeslníky.
Potkal jsem zde Majku a její kouzelné obrazy - má novou sérii obrazů s čokoládovým nádechem,
mmm, tak pěkné. Celkově mě to zde docela překvapilo: příjemná atmosféra, otevřená a bylo zde
vidět mnoho již uskutečňovaných ideí, tolik potřebných pro život člověka. Teď si ale uvědomuji, že
tam chybělo něco podobného rodovému statku - ten je skutečně součástí života člověka na Zemi. A
my si to všichni potřebujeme co nejdříve uvědomit. Prosím pěkně. A uskutečnit to - tak před tím
teď stojím já a uvidím, jak splním své představy.

Ve 12:00 už jsem seděl ve vlaku směřujícím k Brnu, abych dojel do Jestřabic na Slovácku a dašel
do haluzické školy. Snědl jsem tedy 150 g černých oliv. S peckami! Pěkně si je schovám, usuším a
uložím. Nejraději bych olivu zasadil, podobně jako babička mandloň, Sepp citronovník, ale zatím
na to nemám vhodné prostředí a k tomu si nejsem ještě jistý, jestli je tato rostlina fyzicky a emočně
vhodná do naší krajiny. Taky mě láká fíkovník, avokádo a ta africká bluma. Ty olivy byly ale
slanné. tím, že byly sušené, tak taky málo přirozené a šťavnaté, jednoduše nebyly tolik plné života.
Při představě, jak kouzelné musí být, když si je zralé utrhnu přímo ze stromu... Když jsem ale
dojedl, byl jsem plný energie, úsměvů a radosti. Možná to taky bylo těmi třemi krásnými dívkami,
co se mnou jeli v kupé. Přeci jen: olivy z Peru, celý život se nahřívali na Sluníčku a teď se stávají
mým tělem.

V Brně jsem si koupil něco přes kilo vína a po 16:20 je snědl. Potřeboval jsem tekutiny. V
Haluzicích bylo nádherně: tiché stromy, údolí mě objímalo, prostá krajina - zimní, tiše ke mně
mluvila a vzájemně jsme se přivítali. Radostné setkání s Dominikou. Kousek jsem se proběhl a šel
jsem naproti Mariovi a Martinovi, kteří byli ještě s Ančou u studánky. Radostné setkání.

Po 18:00 2 mandarinky od Dominiky a 150 g červených oliv. Už jsem je necítil jako v poledne. Mé
trávicí ústrojí bylo zaměstnané a již nevnímalo s takovou čistotou. Doporučuji tedy pro ochutnávky
nechat trávicí trakt odpočinout. To mi připomíná: na festivalu jsem nic neochtnával. Jednak jsem
neměl chuť, pak ani hlad a chtěl jsem jíst až kolem 12:00 a už vůbec mě nelákalo ochtnávat od toho
a pak zase od toho či toho.

Večer jsme domlouvali s kluky projekty, naplánovali jsme si, co a jak, svoji další práci. Dostal jsem
svůj pokojík s oknem na východ (slunce). V kamínkách jsem roztopil až na potřetí. Po 22:00 jsem
měl ještě dalších necelých 150 g červených oliv. Skutečně jsem cítil potřebu tekutin. Ještě, že
vzduch je tady tak vlhký. Opět cítím, že plody mé země by mi v sezóně mohli stačit. Ještě je
docenit: šípek, dřín, višně a další... na místo kustovnice či dalších plodů (jedny měli na ochtnávce
LifeFood, ale ani nemám potřebu je ochutnat). 



Dneska jsem přemýšlel, co se zimou - obdobím, kde sehnat potraviny. Mám teď dvě varianty: jako
zvířátka si uděla zásoby (anebo některé plody přezimují a dozrají na stromech) či zimu trávit jako
stěhovaví ptáci v teplých krajinách, respektovat tak potřebu odpočinku naší krajiny (avokádo,
ananas, mango dozrávají právě v zimě, myslím, že původně i pomeranče a banány).

Dalších 30 dní - 60 dní
Už když jsem si poprvé rozdělil své hodnocení po třiceti dnech, tak jsem si uvědomil, že těch
prvních třecet dní představovalo spíše změn v jídelníčku, změny pro tělo, že dalších třicet dní bude
představovat duševní změny a dalších třicet dní spíše vnímání duchovního světa, svých myšlenek a
jiných ideí, tedy změny na této úrovni, stejně jako změny hodnot a již v uceleného obrazu mého
způsobu života - životního stylu. Vypadá to tak, jako bych těch 90 dní šel po stopách čůrku,
potůčku, řeky až k jejímu prameni. Jdu ke svým kořenům (těla), k prameni (duše), k podstatě života
(duch).

Fyzicky se dlouhodobě cítím výborně. Pouze jednou (před několika dny) jsem se cítil opravdu
slabě, bez energie. Myslím, že kdybych tento pocit tehdy přijal více ochotně, jako by to byla má
chlouba - vrchol mého vývoje. Například si lehnul, uvolnil se a odpočinul si. Buď vizualizoval,
anebo si zdřímnul, tak by ten pocit únavy až vyčerpanosti odešel okamžitě, a ne až další den. Pocity
únavy (zejména v posledních dnech) odcházejí, mám větší výdrž a více energie. Jídelníček se skládá
z ovoce a ořechů. V posledních týdnech jsem spontánně vynechal semínka (až na slunečnicová) a z
ořechů paraořechy (plánovaně a snad dlouhodobě - trvala).

Cítím, že je pro mě určené tuzemské ovoce, zatím se ale nebrání ani tropickému, avšak v rámci
mezí. Nepovažuji za potřebné mít pestrý a rozmanitý jídelníček založený na tropickém ovoci, avšak
doplnit svůj jídelníček o některé druhy potřebuji (avokádo - tuk, mango - tekutiny, hroznové víno,
sic ne tropické, tak mimo sezónu - životodárná chuť a tekutiny, africké blumy - chuť a tekutiny).

Poslední týdny jsem zcela vynechal pití vody: moč mám stabilně barvy mladého zlata (světlá až
světle žlutá, podle toho, kolik jsem snědl ovoce). A vůbec to nemusí být enormní množství ovoce,
abych měl dostatek tekutin. Vlastně jsem vynechal i sušené plody a pokud člověk nejí maso, mléčné
výrobky, chemicky obohacené potraviny, anorganické látky, tepelně zpracované jídlo (pečené,
vařené, smažené, dušené...), tedy v podstatě vysušené jídlo, tak tělo nemusí nadměrně - nepřirozeně
vydávat zásoby tekutin an vyrovnání a zpracování těchto vyjmenovaných vysušujících potravin.
Člověk dále získává vodu z vlhkého vzduchu a z vody, v níž se koupe či sprchuje či jen myje ruce
(nevím, jak tomu bude v letních měsících - ale snad proto je tropické ovoce tak plné vody s tak
velkou dužinou a s tak masivní šlupkou, navíc v našem prostředí jsou v létě další plody: jahody,
angrešt, borůvky, blumy, třešně, melouny - !!! - melouny, už i meruňky a broskve). 

Další věcí, kterou jsem neplánoval, je, že se nesprchuji dvakrát denně, jak jsem mělv posledních
letech ze zásady ve zvyku. Vycházím tím vstříc mé potřebě - necítím každdou svou buňkou, že
bych do té sprchy jít měl (menší lenost - zimumřivost, kterou jsem dříve potkával a přemáhal
hlavně, když jsem byl mimo domov), nad to mi není zcela jasná tato zásada - nejsem o ní
přesvědčený. Více se ale věnuji svému tělu - zatím nesystematicky (v tom smyslu, že bych v tut a tu
dobu, v ten a ten den, něco dělal, ale systematicky dle potřeby těla, k jehož vnímání se probouzím):
protáhnutí, cvičení, silové cviky, běhání, procházky, dýchání, čerstvý vzduch, krátký spánek,
uvolnění, změna aktivity jako "odpočinek", střídmé jídlo, dostatek tekutin.

Aktivity a projekty, na nichž pracuji, se ustálují a uklidňují. Stále cítím potřebu mít čístý stůl,
nedělat sliby, závazky, závislosti, nýbrž co nejdříve vše plnit dle potřeby. Soustředím se více na
druhé lidi - vnímám je i jako cíl, nejen jako prostředek, chovám se tak, aby každý můj čin - slovo -
myšlenka v komunikaci s druhým byli dárkem a byly přínosem pro druhého. Opět se vracím k
tomu, že naplňuji každé slovo - myšlenku pozitivním obrazem, respektive přehodnocuji, jaké



obrazy se za nimi dosud skrývaly.

Vylučování se mi už ustálilo, stolece je pěkná. Vychází buď tlakem, že už je v těle příliš
zpracovávané potravy, anebo přirozeně a samovolně, když má tělo klid i na zpracování a vyloučení
potravy, tedy když tělo neláduji stále čerstvým a čerstvým přísunem potravin, ale dám mu alespoň v
noci a dopoledne klid. Zjistil jsem taky, že stav tlustého střeva má mohutný vliv na množství
energie v mém těle - buď dá, anebo veme.

Celkově se mi zdá, že vidím stále jasněji a upřímněji skutečnost takovou, jaká je. Postupně se jí
otevírám a přijímám ji. Vědomě ji zpracovávám. Procházím tak různými cykly, nadšení a únavy,
klidu a vzrušení, aktivity a pasivity, inspirace a prázdnoty, velikášství a pocitem nepatrnosti. Svět se
stává mým, držím jej v rukách a přijímám za něj odpovědnost: stávám se člověkem.

Stále musím konstatovat, že se samotnou zásadou "zcela syrová strava" problémy nemám. Niterně

ji cítím a spočívám v ní. Ve chvílích, kdy jakoby přijdou pochybnosti, tak mé nitro je pevné a jasné.
Pochopení, proč mě přitahují různé vůně, proč se mi stále líbí, přichází v zápětí. Zčínám tedy mluvit
s dalšími lidmi o mém způsobu stravování, respektive přátelé, známí i rodina se začínají ptát.

To, že teď pozoruji svých "60 dní" je spíše hříčka mé mysli. Tohle období, život sám, utíká jako
voda. Těžko lze měřit, že právě proteklo 60 metrů vody. Lze jen pozorovat, vnímat bytost vody, být
jí a vědomě tvořit. Tenhle deník mi tedy slouží k uchopení sebe sama, k nahlédnutí mého Já,
poznání sebe sama. Čtenáři mi dávají zpětnou vazbu, já každý den sepisuji a bilancuji předchozí
den, nadále během dne více vědomě pozoruji své jednání.

Vůbec dnešní jev deníčků je příznačný. Soukromé a intimní deníčkou jsou psíše přetvářkou, neboť
není co skrývat, není před čím se stydět. Existují jen témata, jichž my sami se bojíme a nemáme tu
vůli je otevřít, a proto i pozbýváme energie náležitě je světu přednést, obstát a vyložit je. Čím dříve
se světu otevřeme, tím dříve nás svět přijme a my se tím dříve staneme skutečným člověkem s
celým jeho posláním a předurčením. Člověk by snad jen měl v tichosti a samotě si zodpovídat své
otázky a poznáavat sama sebe. Totiž vlastní cestou, vlastním způsobem a zároveň sdílet celý jeden
nás společný svět. Další deníčky, ty včerjné, dnešní blogy, jsou jen přemýšlením nahlas. Je dobré
vzájemně si naslouchat, anebo se alespoň slyšet - skutečně a prakticky sdílet svět. Společně tvořit a
radovat se z našeho stvoření.

Den 62
sobota 17. 3. 2007
Ráno jsem vstával se svítáním, ještě dlouho před východem Slunce, takže jsem se pkěně rozhýbal,
přiživil jsem oheň v kamínkách a začal psát. Později přišli kluci a začali jsme rozmlouvat nejdříve
nad prvním grantem: v červnu bychom ještě s dalšími lidmi rádi objížděli různé odborníky (Vlado
ve Sklace u Doks, slovesnká Zaježka), v červenci pak postavili saunu z hlíny a slámy a později dali
dohromady nenší skripta k stavění přírodních staveb, zejména hliněných domečků.

Hliněné domky jsou v podstatě finančně nenáročné, je potřeba jen surovin, nápadu a řemesla. Dá se
například v létě postavit menší kruhový domek na svém rodovém statku a během několika let, až je
člověk připravený, má odpozorovaný zdejší přírodu, se může stavět něco většího a trvalého. A starší
hliněný domek může sloužit dětem či pro hosty, jako komůrka, letní kuchyňka, sauna...

Kolem 13:00 jsem si dal několik namáčených červených oliv. Už byly přirozenější, ale stejně si
myslím, že olivy ponechám až na tu dobu, kdy se budu pohybovat ve Středozemí či v jiné zemi, kde
olivy přirozeně rostou. Jsem ale spokojený, uzavřel jsem jednu kapitolu jménem Olivy. Po chvíli mi
byl nadělono trochu ovoce: 2 Golden jablka, 2 mandarinky a 2 kiwi (snědl jsem je se šlupkou). O,
byl jsem tak vděčný, už jsembyl smířený s tím, že čerstvé ovoce si dám až zítra. Původně jsem totiž



plánoval, že zde budu na Žiarisloavově kurzu, tutíž si jídlo zaplatím kurzovným, a tím, že kurz
odpadl a my jsme zde kvůli grantům a našim projektům, se plán změnil.

Odpoledne jsme hodinku pokračovali v rozmlouvání, a pak jsem šli ven. Za stavěním jsme
připravovali zemi pro pířichod slípek. Udělaji jsme kurník a z různých větví, roští a suché trávy
jsme udělali oheň. Předsavoval jsem si, jak živější bude energie krajiny až zde budou pobíhat
slepice, nad nimi ve výběhu se budou pást ovce, dole v údolí několik oní a mezi tím vším dva psi,
několik koček či kocourů a řada dětí, tvořících svoji školu a rozpomínajících se na svoji duši.

Domů jsme šli už za tmy. Vkřísil jsem oheň v kamínkách, pak jsem si dal několik lžic celých
neloupaných bio konopných semínek. Šlupka byla přeci jen tvrdší, tak mylím, že ji zcela nestrávím
a nezužitkuji, ale namáčená semínka by mohla být skutečně lahodná. Pokračovali jsme pak v dalším
grantu, za nějž budu zodppovědný já. Jedná se o skupinu mladých lidí, jež bude navštěvovat starší
lidí, plné zkušeností, a projíždět kurzy, kde se probírají původní či nové techniky obhospodařování,
řemesel či způsobu života. Pak z toho budou dělat vždy menší referáty a nakonec skripta. Grant má
posloužit pro financování cest, kurzů... Jednoduše umožnit materializaci této idey.

Ke konci jsem byl skutečně unavený: příliš jednotvárné pro mě už jasné domlouvání. Asi až po
22:00 jsme skončili a já ulehnul do spacáku. Dřevo v kamínkách pěkně praskalo a v teplíčku jsem
usínal.

Tyhle dva dny jsem opět dostal menší lekce: potřebji buď udělat něco se svým vědomím, a nebo se
více přirpavit a přizpůsobit na zimu, která venku je v noci a v těhle měsících, na to, že budu
potřebovat kamínka a dřevo, nějaký čas vytvářet teplo tímhle způsobem. Další lekcí bylo to, že
když se spolehnu s jídlem na ostatní, dostane se mi spíše toho obyčejného konvenčního. Měl bych i
tady neustále vozit zásoby, dokupovat si ovoce, abych měl dostatek a rozmanité druhy. Dozvěděl
jsem se dneska, že šípkové plody se jí celé i se semínky uvnitř. Žasnul jem. Myslel jsem, že k jídlu
je jen ta dužinka. potvrzuje se tak má teorie, že naše krajina je bohatá i na plody. Jen si jich všímat.
Který vědec potvrdí, že šípky strčí do kapsy i kustovnici?

Den 63
neděle 18. 3. 2007
Spal jsem celou noc, snad jen s jediným probuzením, a probudil jsem se po 6:00. Ráno jsem si
uspořádával nejrůznější myšlenky. Měl jsem klid, čas i prostor. Pak jsme vyrazili pro děda, více jak
tří metrový kmen, který pak bude sloužit k nějakému svátku - obřadu. Nevím přesně jakému, ale
souvisí to se Žiarislavem, jenž je plný původních zvyků a jejich hlubokého smyslu.

Na cestu jsem dostal několik jablíček a kiwi. Jedno jablko bylo plesnivějící, tak jsem ho rozházel do
louk, pro zvířata. Kiwi zase byla některá tak měkká, že už se uvnitř rozkládala, kvasila. Taky jsem
je rozhodil, myslím, že její semínka by se uchytit mohla.

Než jsem šel na vlak, tak jsme už s věcmi šli s Mariem a Martinem se podívat na dům, který mají
haluzičtí pronajatý. Budou v něm bydlet brigádníci a jiní zájemci o Haluzice. Dům je hned vedle
tratě u vlakové zastávky. Když jsme došli do posledního pokoje v druhém patře, dveře se zabouchli.
Dívali jsme se, jak je pokoj prostorný a co všechno se tu musí vyčistit, a když jsme odcházeli,
zjistili jsme, že zevnitř klika není, že klika je dole. Měl jsem asi pět minut do příjezdu vlaku.

Martin byl ochotný skočit, našel jsem ubrus, který když se stočil, tak mohl sloužit jako lano. Ve
chvíli, kdy se Martin slanil a skočil, tak se ozval vlak. Takže než jsem vyběhl na trať, tak akorát
přijížděl. Byl jsem tak vděčný, že jsem jej stihnul, těšil jsem se domů a chtěl jsem přijet včas, ne v
noci.



V brně jsem nakoupil tmavé hroznové víno a melenou, mmm na ten jsem v poslední době myslel,
sice spíš na to, jak jej budu jíst v létě... Po 12:30 jsem tedy snědl necelé kilo vína, v jednom pytlíku
jsem měl mladé hrozny, byly úžasné. Jemné, měkké, vodnaté, málo pecek, mladé. Po cestě jsem
dočetl Holzera, mám tedy přečteno vše, co vydal, a dostávám se k dalšímu kroku, k překladu.

Autobusy mi opět moc nepřály, takže jsem z Čestli v plné polní šlapal až domů. Foukal silný vítr z
jihozápadu a já celou cestu šel právě tímto směrem, k tomu ještě mrholilo. Bylo to dobrodružné a o
to víc, jsem byl rád, když jsem došel domů. Po 18:30 jsem si dal půlku melouna. Udělal jsem si pak
salát: 4 nakrájené banány, hrst lískáčů, 2 hrsti slunečnic, troška směsi slunečnic, pinií a dýní. Potom
ještě jeden salát, 3 banány, 2 hrsti strouhaného kokosu, 2 hrsti bílého sezamu - mělo to nádhernou
jednotnou barvu.

Pak už jsem věděl, že jídlo rozhodně nepotřebuju, ale přesto jsem se nezastavoval. Dal jsem si 3
banány a později několik hroznů. Ačkoliv jsem plánoval sníst celý hrozen (když už, tak už), tak
jsem jej odložil, byl jsem zcela plný a dumal jsem, co se to zase stalo. Jedl jsem s klidem a s radostí,
byla do spíše zábava než výživa. Spát jsem šel kolem 22:30, ještě jsem vyřizoval e-maily. Byl bych
dál pracoval na počítači, ale věděl jsem, že je čas spánku.

Den 64
pondělí 19. 3. 2007
Pěkně brzy, hnedka po páté, jsem se probudil a dokončoval různé věci, pomaloučku jsem pracoval.
Přesto jsem se nemohl pustit do něčeho většího. Nebojoval jsem s tím však jako s větrnými mlýny,
ale pozvolna jsem dělal, co jsem mohl, anebo jsem nedělal.

Po 10:00 jsem snědl menší půlku melouna a později jsem si dal hrozen vína. Po 11:00 jsem si udělal
salát: 3 nakrájené banány a 2 hrsti namáčeného máku a 2 hrsti namáčeného bílého sezamu.
Dopoledne jsme se byli s Belindou proběhnout, je to velice svěží a přemýšlím, odkud bych si
přitvořil do svého života botičky. Rád bych nějaké šetrné, přirozeně vyrobené... Běželi jsme do
Modletic a zpátky.

Odpoledne jsem prohlížel a pročítal časopis Resurgence. Před 17:00 jsem měl 4 pomeranče, pak 1
hrozen vín. Po 18:00 jsem si šel udělat salát, protože jsem nevěděl "co bych". To mi připomíná, že
dopoledne jsem po salátu měl tak 3 lžíce medu, později ještě lžíci. Nakrájel jsem si hrozen vína,
přidal 2 hrsti dýňových semínek, 2 hrsti bílého sezamu a 2 lžíce medu. Před tím jsem měl ještě 2
hrsti samotných dýňových semínek. Vzpomínám si, že poprvé, když jsem je měl, tak mi příliš
nechutnali. Později jsem je přidával do různých směsí a salátů a teď jsem je dlouho neměl.
Překvapily mě ale, protože mi docela zachutnaly. Nakonec dýně je ozdoba zahrady, vykukuje z
různých koutů, zpoza nejrůznějších keřů, trav a stromů.

Tohle mě zasytilo a již měl klid, vypnul jsem počítač a šel jsem si číst. Konečně jsem se vrátil ke
skriptům z Kurzu designu rodového statků manželů Svobodových. Tak jsem chvíli konkretizoval
představu svého sadu, osvěžil si metodu zpravokeřenění mých budoucích stromků, a pak jsem po
dlouhé době pročetl dva proslovy ze Saint Germaina. Překvapilo mě, kolik věcí jsem chápal úplně
jinak, hlouběji, respektive dříve jsem si je neuvědomil, dnes ano. 

Před 10:00 jsem už byl v posteli. Domluvil jsem si dneska durianovou párty. Huráá, ochutnám
durian. Na druhou stranu po dlouhé době se nezúčastním setkání lidí kolem rodové osady, budu
místo toho pracovat, snad se konečně dostanu k letáčkům, které jsem slíbil.

Den 65
úterý 20. 3. 2007
Probudil jsem se po šesté a během dopoledne jsem dodělal další důležitou knihu. Cítil jsem se pak



skutečně lehčeji. Konečně se můžu  věnovat dalším věcem. Odpoledne jsem si jel nakoupit nějaké
ovoce. Takže v 15:00 jsem snědl asi tři čtvrtě kila růžového konve-vína. O hodinu později jsem si
dal 5 banánů.

Původně jsem si představoval, že mi ovoce vydrží několik dní, ale jak vidno, tak to bude otázkou
dneška. Chvíli jsem pak pracoval, cítil jsem se totiž dobře a příjemně. V 18:00 jsem si dal malé
mango za velkou cenu, druhé mango bylo zkažené. A pak dalších tři čtvrtě kila vína. Přesto že to
jídlo bylo nadmíru jedl jsem to s takovou fajnovou radostí.

Odpoledne jsem přemýšlel a myslím, že ať si dá člověk denně několik sklenek alkoholu, x cigaret,
pár brček - jointů, několik čokolád, veleporce, sklenku medu a podobně, ať už takhle dělá cokoliv,
tak je úplně jedno co dělá, ale JAK to dělá. Vždycky jde totiž o to, JAK člověk trávíc čas. Čím se
zabaví. Tyhle "potraviny" pak slouží k tomu, že člověk se může vyrovnat se stresem: totiž s tlakem
vnitřního a vnějšího světa. To, že vznikne návyk, je už jen hříčka podvědomí a není to tak důležité
jako to, že člověk pak neví JAK ten život trávit. Samozřejmě, že "jedno" je to jen do určité míry: v
podstatě všechny ty látky působí, některé více, některé méně, některé mohou rozvíjet, některé nám
život zkracují, a pokud nezačneme svůj život aktivně tvořit, tak nám jej jistojistě zkrátí.

Zajímavé je, když se chcete někým inspirovat a ono vám na tom něco nesedí. Například Ladislav
Klíma, jeho myšlenky jsou báječné, ale je v něm něco temného a černého, ačkoliv září jako hvězda.
Myslím, že navzdory všemu to může být ten jeho alkohol, pil v určitém období takřka denně a také
v této náladě psal. Když ale psal, tak z něj mluvil i ten alkohol, a to je "to", co mi a lidem vůbec na
něm nesedí. Přesto můžete vidět, jak z něj prozařuje cosi příjemného a pravdivého.

V 19:00 jsem si udělal salát: 2 nakrájené banány, 2 hrsti dýňových semínek a lžíce domácího medu.
Těšil jsem se na to, bylo to pěkně sladké a chutné, snad taky výživné, ne ale podle mých "představ".
Mimo jiné, ten včerejší med byl sice skvělý, ale trávil jsem ho trochu s obtížemi (více plynu, méně
pevná stolice, stejně tak ta semínka byla většinou nezužitkovaná: jednoduše ne všechny jsem
rozkousal).

Večer jsem opět nabyl energie. Dneska přes den sněžilo, takže večer, když jsem šel vyhodit něco na
kompost, tak už byla pěkná sněhová pokrývka. Co se týče pexesa, tak jsem získal za minulý týden
třetí místo, mmm, než jsem odjel na víkend tak jsem byl na druhém. Jsem za to rád, je to taková
hříčka. Ačkoliv kdybych věděl, tak svoji energii mohu vynaložit daleko užitečnějším a
prospěšnějším způsobem a i ten zisk - i když dlouhodobý - by byl větší. Spát jsem šel kolem 22:30,
vyřizoval jsem poštu a hrál pexeso (chce to více štěstí než jsem si myslel a minulý týden jsem jej
měl - začátečník).

Den 66
středa 21. 3. 2007
Probudil jsem se ráno po šesté. Přichází jaro, teď v posledních dnech a týdnech mi to příliš
nepřipadá. Navíc jsem teď zahleděný do svého těla, až moc, takže tělo naší Země tolik nevnímám.
Radost z něho ke mě proniká jen skrze ptačí zpěv, svítání slunce, barvy oblohy, čerstvé vůně a
vůbec celé té směsi bytostí, které potkávám, když jsem venku.

Až tak před 12:00 jsem si dal půlku melouna, mňamky. Měl jsem pak několik lžic domácího medu,
udělal jsem si salát z jednoho banánu, medu a sezamu. Později ještě ze tří pomerančů, medu a
konopných semínek. Ale ta šťáva, která z toho vznikla byla taková "čajová" a nepříjemná.

K večeru jsme měli setkání s Bětkou a Petrem. Ach, tolik radostných zpráv a novinek ohledně
rodové osady. Ale pššš, rodí se to. Každé dítě potřebuje přijít na svět v tichu a radosti. Mám opět
nad čím přemýšlet. A nebo bych tolik přemýšlet neměl a jednoduše se nechat život vést? Setkání



jsem chtěl původně odložit: včera když jsme se domlouvali, tak nasněžilo a vypadalo to, že dnes
bude zima a mokro, na což jsem neměl chuť. Ty zprávy byly ale tak vroucí a tak radostné, že mi
pak bylo jedno, jaké počasí bude a kolik cesty půjdu pěšky, protože jsem se zahřál od duše a tenhle
pocit přetrvá.

Autobus mi tedy ujel a jel jsem přibližovákem k Modleticím. Rozběhl jsem se a běžel jsem až
domů, velice příjemný. Hledal jsem, co bych pojedl, dal jsem si 1 pomeranč a vyprosil si od
babičky druhý pomeranč. Kolem 22:00 pěkně v postýlce.

Den 67
čtvrtek 22. 3. 2007
Po šesté na nohou. Jsem plný energie a do Modletic běžím. Zatím mi vyhovuje zařadit běh takhle
nepřímo do mého programu - občas cítím, jako by běh byl mojí druhou přirozeností. Prostě
najednou běžím, místo abych šel. Říkal jsem si, takové je vědomí ultramaratonce. 

Dneska to byl spíše Maraton ve škole. Odseděl jsem si to, snažil se tím tvůrčím způsobem
zpracovat, co se na kurzech a přednáškách dělo. Mezi tím jsem se sešel s Denisou, přijela z Chebu.
Prošli jsme se Prahou, kolem řeky. Stejně, když teď hodnotím zpětně, není tam ta linka, na kterou
bychom se oba pověsili a souzněli. Až příliš mnoho z minulosti, kdy jsem zažíval takové chvilky,
mi teď přijde jako povrchní: každý ve svém uzavřeném světě dosáhl podmíněně nějakého
mravenčího a sebestředného cílečku, a protože toho dosáhly oba zároveň, tak sdílí svoji radost. Pak
jsem se sešel s Janou a probírali jsme něco ohledně chebských Zelených.

Když jsem se vracel, autobus jsem už nestihl. Jel jsem ale druhým, který jel po dálnici a o minutu se
míjel s tím předchozím. Poprvé za ty měsíce jsem stihnul přestoupit a bylo to velice příjemné,
takové pohlazení, úspěch a úspora mých sil. Po 19:30 jsem dorazil domů a těšíl se, představoval si,
že Katka koupila banány a že přijdu a uvidím je v míse. Nu, přišel jsem a uviděl je. Měl jsem
radost.

Tak jsem si udělal salát ze 3 banánů, 2 hrstí dýňových semínek. Pak jsem měl ještě několik banánů.
Později jsem snědl asi tak kilo růžového hroznového vína, nejraději bych snědl všechno, co tam
bylo, ale naštěstí jsem nechal taky druhým. Dneska jsem měl tedy takovou příjemnou hladovku.
Několikrát v posledním týdnu jsem si "říkal", že si dám několikadenní půst či denní hladovku, dám
odpočinout tělu a naladím se na ochutnávku durianu v sobotu, ale nebylo tam to rozhodnutí, byl to
pouhé spekulování, neměl jsem tu sílu, raději jsem se těšil z jídla. Po 22:00 jsem šel tedy spát.

Den 68
pátek 23. 3. 2007
Vstával jsem po páté, takže ráno jsem udělal hromadu věcí. Před osmou jsem si příjemně odpočinul,
jen tak jsem posedával a pozoroval - stejně si myslím, že v posledních týdnech v mé práci a činnosti
chybí "něco". Do Modletic jsem běžel, i když na začátku jsem se necítil zcela fit. Ke konci běhu
jsem zklouznul po vlhké půdě a spadnul. Tédy, no jen jsem se trošku zašpinil, ale spadnout...
Přemýšlel jsem proč, došlo mi, že v tu chvíli mi v hlavě proudily nenápadně kritické myšlenky: jak
by někdo lepší byl, kdyby by byl uplatnil Sinelnikovy metody. A mám to.

Dopoledne jsem jel do Prahy za paní Miluší. Konzultovali jsme moji práci a udělali pěkný kus
práce. Takhle bych si snad představoval univerzitní studium, a nakonec takhle taky studuji. Jen by
bylo dobré, aby takovouhle formu studia fakulta přijela, byla mu otevřená, ba co více i nabízela.

Cestou jsem nakoupil po kilech vína a banánů. Doma před 15:00 jsem si s radostí dal asi 1 kilo
mladého zeleného hroznového vína. Později jsem si dal 1 banán, a pak jsem si udělal dva saláty, ze



3 banánů s trochou čerstvě vyloupnutých vlašáků, hrsti dýňových semínek a hrsti namáčených
konopných semínek. Druhý ze 3 banánů, 2 hrstí sezamu. Pak jsem dojedl banány, tak myslím
dalších 5. Přitom mi zachutnal sezam, tak jsem jej chroupal a pěkně prokousal k tomu.

Měl jsem kolem 18:00 další víno a později večer další, ještě jsem se vrátil k sezamu a 3 lžíce jsem
jej schroupal, k tomu lžíci medu, ale nijak zvlášť už mě nenadchnul. Měl jsem od listopadu
schované a posčítané lístky z nákupu, takže jsem je dával do počítače. Kdybych přepisoval všechno,
tak si s tím hraju celý víkend. Sledoval jsem tedy celkové výdaje, výdaje na jeden den, a pak ovoce,
ořechy a semena, které jíst chci a které jím. Zatím se přibližuji k částce 100 kč na den, což je docela
"náročný". V podstatě mi to ale moc neříká, protože peníze mě v úžas nepřivádějí.

Večer jsem se poctivě díval na televize, měl jsem spíše za to, že ze začátku u televize sedím kvůli
rodinnému kroužku a sdílení... Dávali Spiknutí s Melem Gibsonem, chápal jsem se to jako jemnou
parodii, s úsměvným podtextem. Dokonce jsem se tedy díval až do půlnoci. Mělo to krásnou
pointu... "Geronimo je Láska a Láska tě učí létat..." Potřeboval bych se trošku vznést, odletět z toho
ostrůvků, na nějž jsem přiletěl a tak trochu se na něm už užírám.

Za okny se válela ve tmě mlha, ještě jsem šel něco vyřídit na internet a snědl hrozen vína. Zítra nás
čeká durianová party, mmm. Líbilo se mi, že je hluboká noc, všichni kolem spí a já bdím. Už dříve
se mi tohle líbilo. Vzduch je takový čistý a volný, prostor otevřený. Pustil jsem si píšničku "I love
you way", dneska v noci jsem měl opět příjemný sen. Byl divoký a zmatený, ale byl tam ten "pocit"
- láska s duší, s níž sdílím své nejniternější tvoření. Blíží se realizace, přichází tenhle "pocit", tahle
duše za mnou? Já k němu a k ní?

Den 69
sobota 24. 3. 2007
Vstal jsem až po svítání, teď když se bude měnit čas tak lze docela jasně pozorovat tu absurdnost
našeho případného lpění na přesném čase: posuneme si totiž čas o hodinu a chceme dodržovat tuhle
úmluvu, zatímco přírodu, které se pozvolna a postupně posunuje neustále tím opomíjíme a
upřednostňujeme svůj rozum na úkor přírodních rytmů.

Ráno jsem seděl u snídaně a měli jsme diskusi na klimatické změny a očkování. V podstatě to bylo
ale slovní "přetahování", výboj emocí a až na samotný fakt, že jsme komunikovali, to přínos
nemělo. Člověk by měl být při diskusích zcela klidný a věcně pozorovat toho druhého, jeho snahu
zachytit určitou myšlenku a směřovat k ní, a pak doplnit svojí myšlenkou, anebo ukázat jiný obraz,
svoji představu a při tom neustále směřovat k pravdě.

Před 10:00 jsem měl tak tři čtvrtě růžového vína, později několik lžic sezamu, lžíci máku a 2
banány. Po poledni jsem měl větší hrozen vína. Menší hladovka, abych měl trávicí trakt pěkně
připravený na durian, se nekonala. Nejspíš to nebyla ta správná motivace. Po poledni jsem se vydal
na cestu, u potůčku jsem zahlédl veverku, ještě jsem ji tady neviděl. Pozoroval jsem ji a delší chvíli
jsme se na sebe vzájemně dívali. Foukal pěkný vítr, už s teplejší, takže byl příjemný. Po cestě jsem
přemýšlel a přicházel na zajímavé věci - je spousta věcí, které sám nereflektuji, prostě si je přečtu,
přijmu, odmítnu, vstřebám, ale abych k nim měl přístup i za sedm let, až je má paměť odnese do
zapomění, tak k nim potřebuji proniknout vlastní duší... Anebo jsem prostě "vypnul" - přirozená
meditace.

Po třetí jsem dorazil na místo srazu. Ještě poznámka: vracím se opět k etimologickému slovníku,
jsou tam velice zajímavé souvislosti. Například jsem zjistil, že i slov péče má negativní kořeny
(stejně jako starat se), ani věnovat se není příliš čisté. Nejlepší snad bude dávat slovům vlastní
obsah, respektive hledat původní obrazy a zprostředkovat je současnými slovy. Samota není to
samé co opuštěnost, podle kořenosloví samota neznamená osamocenost, nýbrž na základně stejnosti



(s druhými), rovnosti (v tom, jaké jsme bytosti a jaká máme práve) a společného (na základě sebe
sama sdílím velký prostor). Samotář je tedy společenský. Nu, na srazu bylo vcelku deset.

Podávaly se různé dobroty, salát (cuketa, paprika, sušené rajče, loupané konopné semínko, syrová
sojová omáčka, salát), sušené krekry, avokádová pomazánka, mmm... Moc se mi líbila myšlenka, že
další sraz bylo mohl být půstový. Já jsem ale ještě trávil z dopoledne, takže jsem si dal až durian.
Navzdory všem pověrám, durian krásně voní, charakteristicky a silně. Dostal jsem půlku durina a je
úžasný. Pudinková konzistence se sladkými či "cibulovými" místy. Durianové párty jenom
doporučuji. Může to být alternativa pro ty, co mají v mysli uloženy obrazy honosných slavnosti:
místo flašky vína, dej si duriana.

Před sedmou jsem vyrazil domů, po cestě jsem snil, trošku nereálně jsem ulítával ve svých
představách. A viděl jsem se jako světový maratonec (někteří totiž byly dneska v Praze na
marotonu)... Ulicí jsem proběhl jako nic a večer jsem si udělal dva saláty. První: 2 banány, 2 hrsti
lískáčů, 1 broskev, hrst mladého bílého vína. Druhý: 2 banány, 2 hrsti lískáčů, 1 broskev, 2 hrsti
růžového vína a trošky bílého. Pak ještě banán a hrst bílého vína. Jídlo se mi trošku protáhlu, bavili
jsme se s Katkou a já jednoduše při rozhovoru moc rád nejím. Vyrušuje mě to buď ve žvýkání,
anebo v mluvení. Kupodivu jsem se do postele dostal před 11 hodinou. Chvílemi jsem koukal na
fotbal, dříve jsem ho sledoval rád. Teď mi to připadá tak nesmyslné. Přátelství a hra vypadají jinak.

Den 70
neděle 25. 3. 2007
Vstal jsem po šesté. Mám rád ten ranní klid, kdy všichni spí a v domě se raduji jen já. Možná, že
kdyby se skutečně radovali i ostatní, kdyby jejich mysl byla klidná a srdce otevřené, tak bych se
více rádoval i přes den. Takhle je to pro mě přes den příliš práce. A mám rád ten sluneční kotouč,
jak se pomalu zvedá a probouzí naši krajinu (z okna na severov-východ vydím první kručky
Slunce).

Dneska jsem hodně času strávil s rodinou nebo ostatními, obzvláště dopoledne. Jídlo jsem měl až
kolem 11:00 mladé hroznové víno a po 12:00 jsem si udělal salát: 3 banány, 2 hrsti namáčených
lískáčů, 3 hrsti sezamu. Moc mi ale nesedl, protože jsem pak jen seděl, "odpočíval", nahříval se na
sluníčku a později si trochu zdřímnul. Myslím, že s jídlem to (příčina) moc společného nemá.
Otázka "co dělat", aby to zaujalo celou mou duši, a pak i tělo, přede mnou stojí už dlouho. A přeci
vím, co dělat, ale rozum nesdílí to, co má duše.

Měl jsem pak ještě další 4 banány a chtěl jsem si dát hrst zbylých lískáčů, a pak nějaké suché, když
jsem je ale jedl takhle postupně, ty namáčené, tak většina byla gumových, nasládlých, uvnitř

tmavších - vůbec nebyly čerstvé, už byly v rozkladu. Něco takového jsem u bio ořechů ještě
nezažil. Podobně konve broskve, které včera táta koupil, jsou všechny zkažené, některé plesnivějící,
i když na povrchu vypadají - řekněme "zachovalo" (po pravdě totiž ta nezdravá barva, fleky,
pochmurnost už něco napovídají).

Teď poslední týden se stravuji takřka jen ze zásob, co doma najdu. Proto ty banány a další tropické
ovoce. Na jednu stranu je to pro mě úleva a snadné, na druhou stranu se z těch banánů cítím už
tupý. Viděl jsem dneska na fotce květ banánovníků, je půl a až metr dlouhý, za sebou má přivěšené
svazky banánů. Je to náhle něco jiného, když znáte původ svého jídla. Podobně jako když jsem
zjistil, odkud jsou paraořechy.

Opět jsem se díval na Mela Gibsona. Mám ho rád. Zjistil jsem, že vlastně sdílím záleby mých
rodičů. Máma právě miluje Gibsona, táta třeba zase Simona a Garfunkela. Zatím je to žití takové
zvláštní, na jedné straně cítím jednoduchost a sílu mé myšlenky, na druhé straně posloupnosti a
souvislosti, jež by mě chtěli uvěznit v určitých stereotypech. Zkoumal jsem slovo tradice: z



kořenosloví vyplývá, že "tradice" znamená něco "předávat". Dnešní význam toho slova jsou naopak
"ustálené zvyky". Když ale něco předáváte, svěřujete tomu druhému své dílo, pak druhému dáváte i
svobodu s dílem nakládat, jak on uzná za vhodné. Jinak by jste jej svým předáním - svým darem -
uvrhli do závislosti. Dnešní tradice - tradicionalismus - je plný této závislosti, plný nevědomosti,
zaslepenosti.

Stále jsem si chtěl dát "něco" k jídlo a vzhledem k tomu, že jsem vycházel z ne-vitariánských zásob,
tak jsem nakrájel Goldna a 3 kiwi, půlku jsem pojedl, občas jsem si líznul domácího medu. Kromě
toho, že mě to zcela neuspokojovalo a začal mě od kiwi pálit jazyk a celá pusa, tak jsem toho nechal
a šel jsem ven.

Mířil jsem k takovému kousku půdy, který je přesně hektarový, včetně stromů kolem. Nenašel jsem
jej, naopak jsem objevil nové dva rybníky, další mese a lesíky. Z mapy jsem pak vyčetl, že ten můj
hektar byl jedním rybníkem. Díval jsem se totiž před tím na "leteckou" mapu. Natrhal jsem si
takové Jakoby rakosí, pevnější stvoly suchých rostlin, abych si z nich pak udělal takovou "ohrádku"
pro mé záhonky, aby je tátova námezdní zahradnice viděla i teď v počátcích. Doma jsem pak
zasázel misku naklíčených konopných semínek. Zcela radost z toho budu mít, až nejen na své
zahrádce, ale i všude v okolí budou všechny ty rostlinky, které plánuji sadit, růst volně a
samostatně.

Před 20:00 jsem si chtěl dát směs oříšků, jenž jsem z té směsi vyřadil sušené brusinky a hrozinky,
pak sic syrové buráky z Číny a kešu. Zbylo mi tedy několik mandlí, lískáčů a pekanové ořechy.
Chvíli jsem se díval na Štěstí, už dříve jsem ten film viděl v kině, šel jsem ale spát. Ještě jsem
brouzdal na internetu, takže po půl 10 v posteli.

Trošku mě vždycky mrzelo, když jsem semhle do deníku napsal jen "co se dělo", když jsem
nezmínil "svoje myšlenky" a když chyběl nadhled, souvislosti a radost. Zdá se mi, že právě v
posledních dnech jsem tíhnul k té druhé možnosti, jakoby mi chyběly kořeny, z nichž bych nasával
šťávu, která by mě zahřívala a povznášela. Tuším, že těmi kořeny se stávám sám, respektive, že
jimi už jsem - jen najít (uvědomit) si cestu k nim. Mmmmmm.

Den 71
pondělí 26. 3. 2007
Po ránu jsem se cítil tak nějak těžce, nevědomě. Chtěl jsem si jet koupit konečně čerstvé, tuzemské
a bio ovoce a hlavně další semínka na sázení, tak jsem před devátou vyšel. Vstával jsem po sedmé.
Autobusy už byly všechny pryč, tak jsem cestou třikrát popoběhl a uběhl přes tři kilometry, to byla
radost z pohybu.

Taky jsem pozoroval, že po nějakém fyzickém výkonu, se mi prstíky jakoby nafouknou, rozproudí
se v mém těle krev a naplní každý kousíček mého tělo. Jednak tím padá zimumřivost, a pak je kůže
napnutá, takže padá i menší svraštělost kůže. Přemýšlel jsem, jestli je svraštělost (i u starších)
způsobena nedostatkem vody, anebo nedostatatečným oběhem krve v těle. Pěkně jsem nakoupil, po
dlouhé době v Country Lifu a u mé ovocnářky na trhu.

Když jsem se vrátil, skutečně jsem vyvěsil černou vlajku a měl smutek. Nečekal jsem, co všechno
tady "zahradníci" udělají. Roznesli tady všude po celé půdě granulky s dichlorbenzonitrilem,
chemií, která je relativně bezpečná pro včelka, nebezpečná pro ryby a vodní organismy a zcela
nebezpečná při přímém kontaktu s člověkem, taky je nebezpečná pro rostliny, které již raší. Táta si
nechal otrávit půdu a ještě si za to zaplatí. Není jediný. Je tohle rozumné? Zabít 90 % rostlin, jen
aby těch ubohých 10 % zdegenerovaných okrasných rostlin přežívalo? Přesto jsem se rozhodl
pokořit tuto chemii a vysadit zde, co jen to půjde. Na druhou stranu o to více potřebuji statek.
Plánoval jsem, že bych přeci jen nějaké ty zkušenosti mohl nabýt tady, ale vypadá to, že má půda



bude nejjistější a nejradostnější pro všechny strany.

Ve 12:00 jsem měl přes kilo mladého zeleného vína. Odpoledne jsem seděl venku na sluníčku,
přemýšlel a zklidňoval se. Po 16:00 jsem měl 4 bio hrušky. Ach, jaká jednodochust a nádhera. Ta
energie, která v tom je. To mi nenahradí žádné banány. Stejně jsem ale přesvědčen, kdybych si
nechal dozrát banány utržené přímo z palmy, tak by byly stejně tak báječné - jejich energie je
určená pro konkrétní krajinu.

Po 18:00 jsem několik několik hrstiček slunečnic a několik hrstiček dýní. Nevím proč, ale těšil jsem
se tak na lískáče, přitom jsem si je dopoledne nekoupil. Na ty konvenční teď ani nešáhnu. Myslím,
že budu muset daleko více vykořenit ze sebe věci, které sám popisuje jako přežité, jako člověka
nehodné, jeho vývoji bránicí. Vidím teď totiž řadu shod s mými příbuznými, jen jsem je zahalil pod
roušku předstírání. 

Večer jsem konečně vyřídil poštu, všem jsem odepsal a vyčistil si stůl. Našel jsem po dlouhé době
písničky ruských bardů, ruské bardky Olgy, krása. Po 22:00 jsem šel spát.

Den 72
úterý 27. 3. 2007
Ráno jsem tedy vstal po sedmé, už když slunko svítalo. Dopoledne jsem napsal dva články, už delší
dobu jsem je měl v mysli a až teď se zrodily. Před polednem jsem se šel trochu projít a nahřát na
sluníčko. Slunko opět září, vzduch je zatím chladnější. K poledni jsem si udělal salát: 2 jablka a 1
hruška, hrst slunečnic a hrst sezamu.

Velice mi teď tyhle saláty chutnají. Díky tvrdším nenamočeným semínkům můžu více kousat. Taky
mi vyhovuje jejich chuť, když jsou nenamáčené. Navíc chuť této směsi je úžasná. Vím, že
namáčená semínka a postupné snězení celého ovoce by pro mě teď bylo příliš "rychlé". Copak se to
ve mně zase děje?

Odpoledne jsem vyjel do Prahy. Na fakultě jsem si měl dát druhé kolo v odborné cizojazyčné
referenci. Měl jsem totiž 2 body z 5. Uvědomil jsem si ale, že v podstatě opravu dělat nechci, že
jsem rád za to, že mám splněno. (Už podruhé jsem totiž neměl vypsané odborné pojmy a slovíčka,
které bych potřeboval. Prostě jsem si chtěl popovídat, na co si vzpomenu - přirozeně.) Namísto
reference jsem paní ukázal knihy Seppa Holzera, jenž měl být tématem reference. Byla jím nadčená
- v knihách je tolik úžasných obrázků. Pěkně jsme si popovídali a zpříjemnili den. Myslím, že to
bylo velice užitečný. Takhle si představuji univerzitu.

Udělal jsem ještě nákup syrového a ovoce a šupky dupky domů. Po 18:00 jsem si tedy dal 2
avokáda (opět jsem našel zralá a hruškovitého tvaru), později přes půl kila mladého bílého vína a
ještě později hrst slunečnic.

Večer se mi ozvala Miška, to byla radost, naučila mě totiž kámen, nůžky, papír přes internet, tak
jsme hráli a hráli. Skutečně je to hra s určitou směsí potřebného rozumu a štěstí. Dlouho jsem
myslel na salát, udělal jsem si jej až ve 21:00. 2 jablíčka, hrst slunečnic a hrst sezamu, před tím
jsem měl ještě 1 avokádo. Do postele jsem se dostal před 23:00.

Den 73
středa 28. 3. 2007
Vstal jsem před svítáním. Dopoledne bylo docela příjemné, trochu jsem pracoval, dokončoval věci,
na druhou stranu jsem se ale nepustil do ničeho nového. V poledne jsem si tedy udělal salát: 3
Topazy, 2 hrsti slunečnic a 2 hrsti sezamu. Potom jsem měl ještě několik hrstí slunečnic. Docela mě
uchvátilo, když jsem pozoroval semínko slunečnic a představil si, jak křehká je příroda, když se s



tímto rozmnožuje, a jak úžasná je, když se tohle tvrdé semínko během několika hodin promění v
jemnou strukturu, z níž vyroste klíček.

Potom jsem dřímal na sluníčku a nakonec jsem si zdřímnul na jednu hodinku. Večer jsem zjistil, že
to bylo docela moudré. Chtěl jsem si dát něco k jídlu, něco vodnatého, ale vůbec se mi nechtělo
někam jít, ani jsem nic dalšího kromě Topazů doma neměl. Dal jsem si tedy po 14:00 2 Topazy a
doplnil to trochou sezamu. Odpoledne jsem četl a hlavně jsem později odpoledne šel zasadit své
slunečnicové klíčky a obilné klíčky, po konopí jsou to tedy další rostlinky v zahradě. Těším se, jak
se mi podaří růst!

Udělal jsem si salát, v 17:30, ze zralého hruškovitého avokáda a ze 2 banánů. Bylo to úžasné. Tyhle
směsi - nakrájené saláty přispívají k mému pocitu naplněnosti a sytosti. Pak už jsem šel směrem do
Prahy, čekelo mě přes 3 kilimotrů tam a v noci zase nazpátek.

Jel jsem na festival Pražské brány, na promítání Cesty pokojného bojovníka, což je zfilmované
podle knihy Dana Millmana. Byla to jedna z prvních knih, co jsem měl od mamči a které se týkaly
bezprostředně duchovního, myšlenkového, esoterního, vnitřního člověka. Film mě nadchnul, došla
mi řada věcí a jaksi mě to opět nakoplo, dodalo sil. Myslím, že jsem zjistil, kde jsem čerpal
inspiraci pro mé tehdejší každodenní běhání.

Každopádně pak jsem běžel domů, i když jen dvakrát jsem popoběhnul, jinak jsem šel - vyhovovalo
nám to takhle (mě i svalům). Když jsem pak šlapal noční krajinou, ozářenou měsícem, došlo mi, jak
je to u Tolkiena myšleno, když jejich výpravy byly i noční, skládaly se z nekonečné chůze. Náhle je
to reálnější a pro mě představitelnější. Byl jsem unavený, ale jako při posledních cestách, na nichž
se mi už tolik nechtělo šlapat a chtěl jsem být doma, v cíli, jsem se soustředil na tu chvíli, kde a kdy
jsem. (Což je zároveň jedno z hlavních poselství toho filmu - přítomný okamžik, přes něj vede
spojení s životem.)

V 1:00 jsem byl doma, jako kdyby se mi pupeční šňůrou stal počítač, jsem zkontroloval, co je
nového, a šel jsem konečně spát.

Den 74
čtvrtek 29. 3. 2007
Před východem slunce jsem vstal, měl jsem klid a všichni ještě spali, tak jsem šel zasázet další svá
semínka. Měl jsem už několik dní na naklíčení menší semínka dýně ještě ve slupce, která jsem si
loni schoval z biodýně. Byl jsem zvědav, "jak" a jestli naklíčí. Nevěděl jsem, jestli se protáhnou
přes tu šlupku, a pak jsem dýně dříve ještě nenakličoval, jen namáčel.

K mému podivu se klíči ukázaly už včera a celá masivnější šlupka mi hned připadá jednodušší a na
svém místě. Dal jsem do půdy na různá místa semínka a těším se, jestli mi vyrostou. Jestli totiž
vyrostou, pak mezi tou okrasnou zahradnickou kulturou budou růst dýně, slunečnice a konopí (k
tomu všechno bio). Ach, jaká radost a jakou radost přinesou tyhle rostliny této půdě a jejím
pozorovatelům. A to těch rostlin mám ještě tolik v plánu, mmm.

Poseděl jsem u snídaně, vyprávěl jsem o včerejším filmu a od táty jsem slyšel "zajímavé", prý to
bylo zajímavé ta Millmanova filosofie. Nebyl jsem si jistý, jestli ta poznámka skutečně patřila
Millmanovi, ale jestli ano, udělala mi takovou radost a příště ji musím náležitě podchytit a radost
vyjádřit.

Po osmé jsem šel na autobus, nechal jsem si takový čas, abych jej mohl doběhnout. Takže jsem
běžel z domova, až k zastávce za Modleticemi. Jezdím teď na prázdno, neberu si sebou čtive, takže
buď přemýšlím, představuji si, anebo prostě jsem. Nu, jel jsem na fakultu a měl jsem před sebou



své tři oblíbené, leč velice dlouhé, kurzy.

Držel jsem menší hladovku a velice mi to dělá radost a uvolňuje mě to. V 15:30 jsem si dal necelé
kilo mladého bílého vína. Pak jsem měl poslední kurz a už jsem běžel do Světozoru na Pražské
brány. Ještě jsem byl v Country Lifu pro oříšky, původně jsem chtěl lískáče, ale nakonec se z toho
vyvrbily paraořechy. Podle starých vzorců jsem si jich tedy nakoupil dost - "hodně", abych se pěkně
nacpal. Snědl jsem jich pak ale něco přes 100 g, a to jsem jich koupil 400 g. Pak už jsem neměl
"chuť", ani to nepřinášelo "uspokojení", ani jsem nechtěl chroupat v kině. Můj smysl pro povinnost
(musím to sníst do posledního drobku, pěkně vše zrecklovat a nezanechat stopy) se proměnil ve
smysl pro dárky a rozhodl jsem se zbylé ořechy dát Katce. Myslím, že by mohla pomalu zjišťovat,
jak bohatý je jídelníček vitariána, jenž stále holduje tropickým plodům.

Dneska jsem viděl Celestínské proroctví a Hovory s Bohem. Tédy, taková nádhera. Jednak jsem byl
udiven, že takováhle tématika je tak blízko, v kinech, sdílím ji s dalšími 488 lidmi a další
nezasvěcenci mají tu možnost: podívat se a nadchnout se. Svět se mění - lidé se mění, je to tady.
Cesta pokojného bojovníka a Hovory s Bohem patří vlastně k mým prvním duchovně a na člověk
zaměřeným knihám, vyrostl jsem z nich. Udělalo mi radost opět si je takhle připomenout a hlvně:
udělal jsem si k nim nový vztah.

Ve Světozoru, uprostřed Prahy, jsem dneska potkal řadu známých tváří. Vida, jak se ten svět
sbližuje. Cesta zpátky byla podobná jako včera: byl jsem unavený, nejradši bych už ležel v posteli,
několik kilometrů pěšky před sebou a radost z této povinnosti, jíž jsem si na sebe ušil. Tentokrát
jsem si cestu zkrátil a šel jsem přes pole. Z hrubě zoraného už bylo na jemno zorané, tak šlo
snadněji projít. Narazil jsem na sad s potůčkem, v němž jsem si smočil jednu botu, pak snad na
netopýra či co, pištěl a slyšně mával křídly, létal kolem mě, když jsem ho vyrušil, prošel jsem již
zasetou "trávou", takže jsem si botky pěkně umyl, a pak jsem se brázdil nezoraným polem, takže
trocha dobrodružsví a hlavně jsem se soustředil na cestu, takže pěkně utíkala.

Těšil jsem se, že si dám ještě hroznové víno, až přijdu domů. Naštěstí zde už bylo, dal jsem si tedy
hrozen bílého a hrozen růžového, pak 2 banány. S plnějším břichem, než jak jsem si představoval,
jsem tedy usínalo opět po 1:00.

Den 75
pátek 30. 3. 2007
Vstal jsem už po svítání, po sedmé. Opět jsem vyřizoval, co bylo na pořadu dne - nebo spíše chvíle.
Ráno jsem při snídani propagoval syrové potraviny. Kubíkovi jsem přivezl Čokoládový sen (tahini,
český med, kakaové boby, skořice - vše syrové). Nádherně to voní, ale ani jsem to neochutnal.
Nespadá to do mého konceptu vita stravy. Řekl bych, že tyto směsi (i syrová čokoláda) už mají
málo životní energie, ačkoliv jsou syrové, tedy jejich struktura je stále přirozená, stravitelná a
užitečná.

Prozatím stačí ty mé saláty, k nimž jsem se vrátil - jíst takovou směs je pro mé tělíčko dostatečným
zmatením a prací navíc. Když to tak vezmu, tak jsem se svou stravou velice spokojený. Na čem
aktuálně pracuji je: příprava na krátký a následně delší a delší půst, jíst tuzemské ovoce, respektive
to ovoce, které si mohu sám vypěstovat, jíst přiměřeně. K tomu poslednímu koleju zajímavá teorie:
člověk, který změní jídelníček, obzvláště když jej změní velice rychle, tak má sklon k větším
dávkám jídla, jež vyrovnávají emocionální disharmonii, anebo kvalitu minolosti nahrazují kvantitou
současnosti, anebo si tělíčko zvyká na nový program a než najde tu správnou míru, tak jde chvíli
nad, chvíli pod míru. 

Často užívám spojení buď, nebo, anebo. Vyjmenovávám možnosti, aspekty jedné věci. Ve
skutečnosti se mi to zdá být ale tak, že vždycky platí všechny možnosti zároveň, v určitém podílu a



posloupnosti. Před 10:00 jsem vyrazil na cestu, jedu do Chebu. Líbí se mi, že už sebou netahám
tolik věcí jako dříve: stačí jen přemýšlet a nechat věci na tom správném místě, mít sebou tak jen to,
co skutečně potřebuji. V Praze jsem nakoupil ovoce, ořechy a semena. Našel jsem uprostřed Prahy
poštu, o nímž jsem nevěděl, kolem které už jsem kolikrát prošel, když jsem poštu zrovna akutně
potřeboval.

Po 12:00 jsem snědl kolem kila mladého bílého vína. Cestou do Plzně jsem se vyhříval na sluníčku
a pospával jsem, odpočíval. V Plzni, tak v 13:30 jsem si dal 2 hrsti lískáčů (ach bio, jak jsou úžasné,
čerstvé, různě tvarované, voňavé, chutné). Potom jsem si v hlavě uspořádával několik článků, jeden
jsem pak napsal: Zasaď a ukliď - spatříš krásu.

V Chebu je nádherně, o víkendu jsem teď sám doma, což mi absolutně vyhovuje - mám rád takovou
samotu. Uklidil jsem si a vybalil si věci, pak jsem dojedl své víno, asi tak půl kila a šel do města.
Potkával jsem známé lidi a přátele - rodné město je báječné v tom, že v něm objevujete své vztahy z
minulosti, váš život s životem dalších lidí je protkán jemně či více hluboko a vy se v této síti
nacházíte. Po knihovně jsem šel na nákup ovoce, vyzvednul jsem si kupón 100 kč za výhru v
Pexesu a hned jej směnil za víno.

Kolem 20:00 jsem si udělal salát, tolik jsem se na něj těšil. 2 Topazy, 2 hrušky, 2 hrsti slunečnic a 2
hrsti sezamu. Odkládal a odkládal jsem kámen, nůžky, papír online, až bylo pozdě a už jsem neměl,
s kým si zahrát. Díval jsem se tak na Dědictví (kurvahošigutntag). Přišlo mi to docela příznačné a
tak výstižné pro ty naše životy - životy minulosti. Dneska stojíme na jiné půdě.

Do 21:00 jsem pak stihnul sníst celý banánový trs se slunečnicemi, to je 9 banánů. Vypadá to, že
banány jsou pro mě docela nebezpečné. Jako bych tu chuť necítil, jako by v tomhle případě kvalita
zcela zmizela a hledala uspokojení v kvantitě. Před několika dny jsem četl báječný článek v Reflexu
(Banánová republika) o tom, jakou cestu mají banány, než se k nám dostanou na stůl. Dostatek
důvod, proč tyto banány nejíst a hluboce reflektovat svůj jídelníček. Musím na tom zapracovat.

Uzavřel jsem to trsem bílého vína a ve 22:30 jsem šel spát. Po dlouhé době jsem měl skutečné plné
břicho, ale bylo to takové slavnostní a lehké (snad díky méně jídla v minulých dnech), užil jsem si
to a prošel tím.

Den 76
sobota 31. 3. 2007
Ráno jsem vstával po šesté. Na osmou jsem se šel projít s kamarádkou. Cestou k ní jsem běžel,
takže jsem se proběhl kolem 2 km. Přemýšlím, že si koupím takové minimalistické sportovní
sandály. Byly by to po dlouhé botky zcela neekologické, co bych si koupil. Bylo to báječné, ještě
bych běžel dál.

Na přehradě Sklaka jsem si četl nějaké informační tabule: ještě před rokem 1906 v Ohři plavali
lososi a přes 30 dalších druhů ryb. Původní název řeky Ohře (Ohárka; či z německého Eger - Agar)
zní jako "lososí řeka". Úžasné a smutné.

Pěkně jsme se prošli a docela jsem promrznul - ztuhnul, jak jsme šli pomalinku a já se příliš
nehýbal. Ve městě jsem pak omrknul nějaké botky, našel jsem další tip, a to sportovní boty, velice
minimalistické, úzké, malé.

Kolem 12:00 jsem měl snad kilo bílého hroznového vína. Nebylo však tak dobré, jako to kupované
v Praze. Tohle je totiž zvláštně čerstvé a vysušené. Pak ještě hrst namáčených lískáčů, hrst suchých
vlašáků a několik hrstiček slunečnic.



Odpoledne jsem měl další sraz, na ten jsem ale přišel sám, takže jsem šel domů, pěkně jsem se
prošel a přečetl si konečně rozsáhlé téma na fóru vitariána o sportu. Jen jsem se utvrdil v tom, že
běh je báječný. Běh a plavání jsou přirozené pohyby pro člověka. Po 16:00 jsem měl 4 zralé
hruščičky, bio samozřejmě. 

Četl jsem a studoval až jsem neměl čas a místo na svůj salát. Takže před 20:00 jsem si udělal svůj v
posledních dnech oblíbený salát: 2 Topazy, 1 hrušku, 2 hrsti slunečnic a 2 hrsti sezamu. Později
jsem si dal ještě 2 manga a několik kuliček vína, už toho bylo ale moc, ani mi to mango tak
nechutnalo, a to bylo krááásně zralé.

Večer už jsem toho pak moc neudělal. Pokoukával jsem po televizi, ale myšlenkama jsem lítal
jinde. Moc se mi teď líbí, že sluníčko svítí čím dál více. Po 22:00 jsem v posteli.

Den 77
neděle 1. 4. 2007
Po šesté jsem se probudil. Dneska byl doma, četl jsem a pracoval. Zcela mi vyhovuje být takhle
doma sám. Potřeboval bych několik týdnů volna ("dovolené", "prázdnin"). Je to ale docela iluzorní,
v poslední době totiž nejintenzivněji pracuji právě v době vona, a nikoliv že bych musel. Snad je to
jen otázky mysli, to, jak k tomu člověk přistupuji - můžu si udělat volno a přitom chodit do školy,
mmm.

Dopoledne jem napsal tři recenze z filmů, na nichž jsem byl. Tak to se těším, tentokrát by mohla
být i nějaká odezva, radostná a plodná. Hlavně se těším na to, jak jednou tyhle filmy vstoupí do
našich kin. Před 12:00 jsem dojedl trošku bílého hroznového vína - je takové umělé. Docela rád
bych jedl bio, ale obzvláště i vína by se mi to prodražilo. Budu to muset docela zvážit, neboť léto se
blíží a mé rozhodnutí, zda koupit či ne, bude aktuální.

Pak jsem si dal menší půlku melouna, báječné. Později, tak po hodince, hrst mandlí, 2 hrsti lískáčů
a několik hrstiček slunečnic. Četl jsem a četl, byla to radost, trošku jsem se utvrdil ve svém
fruitariánství a reflektoval svoji současnou situaci. Kolem 16:00 jsem snědl své poslední 3
biohrušky.

V 18:00 jsem si začal připravovat salát (3 Topazy, 2 hrsti slunečnic, 2 hrsti sezamu) a přijela rodina.
Zdá se mi, jako by ty zběžné otázky a taky pozdravy od druhých odáděly od podstaty komunikace.
Vždycky mě to vytrhne: jako by nedovolovaly na chvíli odpočinout, spadnout do komunikačního
prázdna - ticha - ničeho, z něhož ale vyrůstá právě plodná diskuse.

Po 20:00 jsem snědl větší půlku melouna. Konečně mám semínka od melounů, loni mě vůbec
nenapadlo schovat si ty od bio melouna. Teď poslední dobou, jak jím takhle večer, tak nejhorší na
tom je, jak v noci lítám na záchat vyčurat se, potom občas jak ulehám s plným břichem, taky jak se
probouzím těžší a déle

Spát jsem šel před 23:00, neb jsem stále byl dobře naladěný a studoval jsem na internetu vita
informace.

Den 78
pondělí 2. 4. 2007
Tentokrát jsem vstával po sedmé, ráno jsem opět vyřizoval, co je na pořadu dne. A dopoledne jsem
šel vybrat botky, koupil jsem si tedy od Adi Dasslera jedny, takové minimalistické, lehké, velice
vzdušné. Chtěl jsem vědět, na co přesně jsou určené a sám jsem si tím tolik jistý nebyl, nedozvěděl
jsem se to. Zároveň stáli ale třetinku původní ceny, což mi pro mé začínající běhání stačí, navíc
bych co nejdříve rád přešel na bosoběžectví.



Zase jsem obešel půlku chebský hyper a supermarketů - je to s nimi docela bledé, velice nízká
kvalita hroznového i jahod, co teď jsou, ještě menší kvalita mang, avokád a banánů. Stojí to tolik
problémů, tímhle konvenčním způsob dadat ovoce, a ještě to je takhle odporné. Hned jak jsem
přišel, tak jsem se šel proběhnout.

Zvolil jsem si delší trasu, kterou znám z procházek, a běžel a běžel. Trošku obtíž pro mě byl běh do
mírných i ostrých stoupání, ale pouze nezvyk. Vlastně jsem si vzpomněl, - když jsem běhal - jak
jseme na vesnici vybíhal takový dlouhý a táhlý kopec, který tvořil třetinu běhu jedním směrem. Ke
konci jsem byl rád, že už jsem opět doma, ale stejně bych mohl bez problémů běžet dál, i druhé
kolečky bych dal. Změřil jsem si to pak na mapě, překvapilo mě to, a uběhl jsem něco přes 4 km.
Botky celkem fajn - respektive nebyly moc cítit, tak věřím, že do podzimu vydrží.

Zjistil jsem, že určené do vody, pro vodní sporty a tak. Což je fajn z toho důvodu, že až bude pršet,
tak v nich můžu v klidu běžet a oni pak pěkně uschnou. Trošku mě ale mrzí to, že jsou oficiálně
"vodní", že nenaplním jejich předurčení, i když libovolně jim dávám předurčení a náplň života jiné.

Ve 13:00 jsem si udělal salát ze 2 avokád a 2 banánů. Pak jsem si dal 2 hrsti vlašáků, 1 hrst lískáčů
a několik hrstiček slunečnic. Ten běh jsem cítil celý den, jednak začala reflexní terapie na nohách
(zvykání na nové botky, holt jsem měl několik otlaků), ale jako by se v mém těle probudilo tolik
buněk, co najednou cítím, jako by se rozproudila krev a já se začal víc cítit člověkem v těle. Přínos
cítím taky v páteři (rovnější, přímější - hned po běhu jsem chodil s naprostou rovným postojem) a
dýchání (klidnější, hlubší, účinnější).

Odpoledne jsem četl, pak jsem vyrazil na komisi. Tentokrát jsem to bral neutrálně až kladně. Po
určeném programu jsem vystoupil s jednou poznámkou, kterou jsem v podstatě tlumočil, a ukázala
se jako přínosná a podnětná, příště musím pokračovat již v její realizaci. Radost. Pak jsem měl
trochu času, tak jsem vyrazil pro ovoce. Necelou půl hodinku jsem seděl od 18:00 před divadlem,
již ve stínu, ale v teplém vzduchu a i ta zídka byla trošku vyhřátá, a snědl jsem skoro kilo růžového
vína. O "mladém" bílém jsem zjistil, že je to "hybrid", tedy že obsahuje málo informací přírody, je
abnormálně slaďoučký a nevýživný (jako bych to necítil).

Setkal jsem se s kamarádkou, v sobotu jak jsme se minulu, tak to k mému podivu, jsem já čekal na
jiném místě, než které bylo smluvené, které jsem ale navrhoval já. Vyšli jsme na jedno mé oblíbené
místo, směrem na západ od města, takže jsme viděli západ slunce, ale hlavně jsme chvíli byli v
klidném kousku zachované přírody, u potůčku jsme seděli na suché trávě. Povídali jsme si a přišlo
mi to docela plodné a přínosné, i když diskuse byla značně teoretická, ale jako by se v našich duších
otevřela nová dvířka a umyla se některá okénka.

Už po tmě jsme se vraceli domů. Energie jsem měl dost, klidně bych se šel znova proběhnout, taky
jsem kousek domů běžel, jen mě boleli ruce, neboť jsem v nich střídavě držel několika kilovou
tašku s ovocem. Těšil jsem si, že si ještě dám salát, na druhou stranu mě mrzelo, že už je takhle
pozdě, abych jej dostatečně využil a strávil. Leč po 21:00 jsem si dal 2 Topazy, 2 hrsti slunečnic, 2
hrsti sezamu. Pak ještě necelé půl kilo vína, později hrst lískáčů a hrst mandlí. Bylo to fajn, leč snad
už jsem si plně uvědomil hloupost takového večerního pojídání. Spát jsem šel až někdy po 22:30.

Den 79
úterý 3. 4. 2007
Do našeho krásného světa jsem se probudil už po páté. Než aby opět neurčitě popisoval, jak jsem
četl a psal, studoval a pracoval, tak dneska jsem se víc věnoval fóru vitariana. Velice se mi to líbí -
sdílet své zkušenosti a rozíjet své myšlenky. Snad je to tím, že nejsem zvyklý tolik do hloubky
přemýšlet, a tak když s někým mluvím či si s ním píšu, tak objevuji stále hlubší a hlubší úrovně



určitého problému.

Zaběhat jsem si šel až po osmé, až jsem na to měl chuť. Udělal jsem si o něco delší okruh, takže
jsem uběhl kolem šesti kilometrů. Největší problém byl ten, že mě tlačily otoky na nohách v
botkách. Na druhou stranu to přispělo k tomu, že jsem větší kus cesty běžel po špičkách, takže jsem
protáhl achylovky a tak. Přišel jsem na to, že běh, respektive větší pohyb, pomáhá trávení. Leč není
to nic určujícího, viz stav dnešních sportovců a podobně. Když jsem doběhl, bylo to fajn, nádherné
a klidně bych běžel dál. Jakési krize jsem měl jen po výstupech táhlejších kopců, pak se mi to opět
ustálilo.

Odpoledne jsem pokračoval v ranní práci: čas od času jsem zavítal na fórum a něco přidal. Před
12:00 jsem si dal necelé půl kilo jahod a tak půl kila růžového vína. Později odpoledne, kolem
15:00 jsem si chtěl dát avokáda, ta zralejší, co jsem zde měl, ale byla stále nezralá, takže z těch
dvou jsem vypreparoval tak třetinu. K tomu jsem si dal hrst mandlí, hrst lískáčů a něco slunečnic,
později jsem si udělal salát. 2 Topazy, co mi přivezla mamča ze sadů našich příbuzný, byly plesnivé
v jadřinci. Takže opět 3 bio Topazy, 2 hrsti slunečnic a 3 hrsti sezamu.

Odpoledne jsem byl trochu unavený, spíše jen ztuhlý tím posedáváním doma, kdybych někde
aktivně venku poběhával, tak snad by mnou energie proudilo více. Po šesté jsem tedy vyrazil pro
ovoce a po sedmé jsem si dal tak tři čtvrtě bílého hybridního vína (získal jsem určitý návyk, tak teď
zapracuji na tom, abych se zbavil - energie sem, energie tam), a pak jsem si dal asi tak půl kila
jahod, později k tomu 2 hrsti lískáčů. Večer jsem si četl, a když mi bříško slehlo, tak jsem vyrazil na
fórum a bylo mi opět fajn, dostatek energie. Spát jsem šel hluboko po 22:00.

Den 80
středa 4. 4. 2007
Vstával jsem před svítáním, po šesté. Pro dnešek nechám své nožky odpočinout, hlavně si potřebuji
vyléčit své odřeniny na patách od botek, "jaw-paw" jsou hold silné. Na těch místech, kde jsem měl
puchýřky, tak jsme v knihách reflexní zóny nenašel, tak by mě zajímalo, jakou tohle má souvislost.

Dopoledne jsem pokračoval ve své práci, opět se cítím jako bych studoval, jenom je mým
předmětem studia fórum vitariána.cz. Pak jsem procházel mamči knihovničku, vyhlídl jsem si
několik knih, které nutně potřebuji přečíst, a hlavně jsem si udělal seznam knih, které jsem přečetl a
které se v mém životě skutečně odrazili. Taky jsem našel knížku, z které jsem přečetl jen kousek,
ale dočetl jsem se tam o Platónovi a citaci z jeho knihy Timaios. Později to byla první kniha, kterou
jsem od Platóna přečetl, pak další a další. A ještě později, když jsem se "musel" rozhodnout, jakou
vysokou školu a jaké zaměření si vybrat (jak paradoxní musismus - učitelé místo, aby otvírali
vědomí studentů, tak je uzavírají a činí nátlak a násilí), tak jseme si zvolil právě filosofii.

Před 11:00 jsem si dal přes půl kila bílého vína. Zvláštní, že mě bříško opět bolelo: příliš brzké jídlo
na žaladudek, příliš čisté chemie v jídle na lačno, ovoce v nesprávný čas, nesprávné ovoce,
nesprávné psychické naladění? Kolem 12:00 jsem pak snědl necelé kilo jahod a později jsem si dal
hrst mandlí a hrst lískáčů.

Odpoledne jsem četl a četl, venku krásně svítilo sluníčko, tak jsem šel ven. Mířil jsem až za město,
přitáhlo mě ale jedno místečko: za sídleštěm takový val, z jehož druhé strany jsem seděl, obklopen
zelení na jihozápadní straně. Sluníčko hřálo, ale studený vítr taky foukal. Domů jsem přišel po šesté
a snědl jsem menší meloun.

Pěkně jsem se nacpal, což mi nebránilo v tom udělat si za chvíli svůj milovaný salát: 2 Topazy, 2
hrsti slunečnic a 2 hrsti sezamu. Později jsem si dal asi 3 hrsti mandlí, mňamky. Mám teď rozečtnou
poslední knihu (kterou jsem nečetl) od Marcela Vaneka, "Milarepa, tibetský rošťák". Je báječná,



pomalu se jí prokousávám. Kolem 22:00 v postýlce.

Den 81
čtvrtek 5. 4. 2007
Nemohl jsem vstát a vylézt z pelechu, i když už jsem se několikrát probudil a bylo mi jasný, že už
je čas, takže mě z postele vynesl až mamčin budík něco před šestou. Šel jsem na vlak a jel do Prahy.
Docela dobře cítím, kdy nadbytečné jídlo předchozího dne zasahuje i do dalšího dne: dopoledne či
hned ráno tak mám pocity potřeby jídla či se cítím trošku utlumený a ospalý.

V Praze jsem šel na jeden kurz, pak jsem jel pro čerstvé ovoce, ořechy a semena do centra. A už
zase: byl jsem na pochybách, zda jít na další kurzy. To už snad není možné, ještě stále k nim
nepřistupuji zcela pozitivně? Mrzí mě to a přitom mě to drásá, a to daleko více, když na ty kurzy
jedu, než když studuji soukromně. Co s tím? Sedl jsem si na jednom náměstíčku na lavičku a pojedl
3 bio hrušky, a pak se vydal domů. Překvapivě jsem hnedka jel autobusem téměř až domů.

Odpoledne jsem si dal 2 hrušky a venku na sluníčko pokračoval ve čtení. Velice mě překvapilo a
potěšilo, když jsem od Katky slyšel, že ze dvou dalších stran slyšela o Megreho knížkách. Pojedu jí
koupit několik dílu, a to tedy co nejdříve. Táta s Kubou jsou teď na horách, takže doma je klid a
všichni máme tolik čas a volné energie... Jinak mé rostlinky pokračují v růstu, možná přeci jen bych
měl zasadit taky nějaké rosltinky pečlivě a s jasnou myslí. Naposledy jsem sázal tak trochu
podvědomě, s láskou, leč s nejasnou představu. Alespoň tedy teď ta představa je jasnější.

Po 17:00 jsem si udělal jeden, a pak druhý salát. První: 3 Topazy, 2 hrstě slunečnic a 2 sezamu,
druhý se dvěma topazy. Ukončil jsem to pak 2 hruškama. V posledních dnech své tělíčko cítím,
respektive cítím své svalostvo, i když jej mám poskrovnu, tak myslím, že narůstá. Člověk vždycky
jakoby se cítil zcela nejsvalnatějším a nejdokonalejším tvorem, když mu narůstají svaly - aspoň já
takhle ten růst vnímám, i když pak vidím, že tomu tak docela není.Chuť na běh mám, ale stále léčím
nožky, zatím to vynahrazuji chůzí a větším cvičením. V posteli jsem ve 22:00, a to docela znavený
a spokojený, že jdu do říše snů.

Den 82
pátek 6. 4. 2007
Docela ten "čas" letí, příliš jej nevnímám. Možná bych byl časem schopný vnímam měsíční fáze,
pohyby dalších planet a samozřejmě pohyb naší Země. Ale "čas" mi příliš neříká. Vše je otázkou
rozhodnutí, jasnosti lidské mysli a schopnosti propojit všechy tři části (tělo, duši a ducha) člověka v
jedno. Tak teď přemýšlím, zda pokračovat v deníku i po 90 dnech? S radostí pozoruji-nepozoruji
jak těch 90 dní uteklo a jaký kolik staletí a tisíciletí teď mám před sebou, v nichž toto mé
rozhodnutí dodržování zákona života (syrová a přirozená strava a postupně živý vzduch, Slunce a
bezporstřední energie života) budu naplňovat. Stejně tak "povinnosti" běžného dne se mi zdají
zvláštní: vše závisí na mém rozhodnutí a někdy se prostě rozhoduji déle, někdy méně. K čemu ty
termíny a nátlaky-násilí? V novém světě, kdy lidé budou žít s otevřeným vědomím a budou si
uvědomovat svou duchovní podstatu a úroveň, budou naplněným člověkem těchto termínů a
takového času potřeba nebude.

Nuže vstával jsem před svítáním. Rozhodl jsem se vyrazit do Prahy: půjčit nějaké knihy a hlavně
nakoupit Katce knihy Zvonících cedrů Ruska. Dneska jsem si dal takovou indiánskou chůzi. Chůze,
která se měnila v běh. V mým dobrých botkách mám místa dost, takže nožky se dále léčí, a přitom
můžu běžet - překvapilo mě, jak lehké se mi ty boty teď zdají být.

V Praze jsem nakoupil a půjčil si, jak jsem potřeboval, dokonce jsem půjčil více než jsem plánoval,
opět začínám pylně studovat. Autobus mi ujel před nosem, takže mě čekala procházka z Čestlic, i
když z části jsem ji proběhl. Zatím je pro mě docela těžké běžet s nějakým zavazadlem, tedy u mě



většinou taškou, kterou mám v podpaží či v ruce. Tentokrát byla plná knih.

Rozhodl jsem se nakoupit ovoce až modletickém obchůdku, podpořit místní a taky toho tolik
netahat až z Prahy. Skoro nic tam neměli, ale za hodinku tam měli přivézt zboží. Tak jsem utíkal
domů, a pak jsem přiběhl. Čekal jsem ještě půl hodinku, než zelinář přijel, a ještě pěknou chvíli, než
vyložil. Nevím ale co vyložil, protože stav ovoce se vůbec nezměnil až na dva trsy polozelených
banánů, na které jsem stejně chuť neměl. Když jsem se divil, že žádné čerstvé jahody a víno nejsou,
tak mi bylo řečeno, že "jsem měl říct", že by od zelináře vzali. Při tom jsem se před tím ptal právě
na jahody a víno a viditelně (několikrát jsem se ptál, jestli zelinář už přijel) jsem na ně čekal. Na
jednu stranu je to sprosté takhle odkopnout zákazníka, na druhou stranu, kolikrát jsem já takhle
někoho odkopnul? Vzal jsem tedy postarší vaničku jahod a takové půl kilí čko vína a běžel domů.
Bylo to docela těžké s tou taškou v rukách, po chvíli jsem si ale zvykl až mi to přišlo přirozené a
vůbec mi to nevadilo, leč svalíky jsem namáhal jiné než vždycky.

Vcelku jsem tedy dneska po těch kouscích naběhal nějakých pět kilometrů. Doma jsem si dal tedy
konečně, kolem 14:30, jahody a víno. Potom ještě jeden přezrálý banán. Později 2 hrsti namáčených
mandlí, mmm, báječné. Moc jsem toho nepřečetl a s babičkou a Katkou jsem se sešli v kuchyně.
Začal dlouhá diskusa. Ve výsledku se mi to zdá ale tak neplodné, tak neplodné a tak ztracený čas. Já
jsem své cíle, proč diskutovat neměl, jediný snad byl: otevřít babičce oči a ukázat jí, jak je důležité
neztotožňovat se s názory a postoji minulosti. Vždyť to je důvod, proč člověk stárne, proč umírá,
proč existuje smrt (člověk si ji vymyslel), proč si generace nerozumí, proč se lidi od sebe (ten, kdo
žije a ten kdo umírá) vzdalují. Leč babičky záměr byl popovídat si, vzpomínat a říkat své historky,
tudíž neplodné...

Udělal jsem si pak v 18:00 salát: 2 Topazy, 2 hrstě slunečnic a asi trošku víc jak 2 hrstě
namáčeného sezamu. Pak jsem měl hrst suchých lískáčů a později tři Topazy. Aaa, po dlouhé době
jsem měl celá jablka a jak jsou báječná, svěží a plná energie. Přeci jen v těch salátech ta energie
vyprchává, než se k tomu (k těm nakousaným - rozkrájeným kouskům) prokoušu. 

Pak jsem četl, poctivě jsem vypnul notebook, vzdal se všech svých rušivých vlivů (online rádio i tv
pořady), zavřel si dveře. A v tomhle klidu, kteřý kážu, ale málokdy dodržuji, jsem četl. Docela
unavený jsem šel ve 21:30 spát. Jinak dneska jsem se vážil, už naposled jsem měl nějakých 58, teď
to je 56,5 s prázdným trávicím ústrojím. Před týdnem jsem věnoval nějaké myšlenky hubenosti -
štíhlosti, hubnutí a tak. Dospěl jsem k tomu, k čemu dříve: z člověka odchází to špatné a to
přebytečné, spotřebuje i své zásoby a může, nemusí, dojít na hranice sil, aby vytvořil nové zásoby,
novou hmotu, nové svalstvo, ale již stavěl na pevných základech. Nejdříve si potřebujete vyčistit
stavební parcelu, abyste pak mohli stavět. A víte, jak já mám rád čistý stůl. Navíc nehledě na onu
"váhu" se cítím dobře a vidím v zrcadle své tělo v dobré kondici a konstituci, navzdory běžným
názorům o hubenosti či štíhlosti. 

Dostal jsem dneska e-mail s dotazem na hubnutí a na to, jestli mám všech potřebných látek ve svém
tělo dost. Nu, mám v plánu "jednou" zajít za svých léčitelem, u kterého jsem byl jednou, když jsem
se obával o své zuby. Tenkrát mi doporučil brát několik prvků a vitamínů a držet krátký čas
rozumnější a očistnou stravu (bez cukru a tak). Což jsem tehdy nevydržel, nyní mi to je
samozřejmostí a je to způsobem mého stravování. Ten léčitel dělá totiž pomocí siderického
kyvadélka rozbor všech vitamínů, minerálů a tak, energického stavu orgánu, těl, čaker a ještě má
další kritéria. Což je důvod, proč vyhledám raději tento rozbor, než jít za doktorem a nechat si
odebrat krev. Ooo, to se mi tedy vůbec nechce. Myslím, že i z moči to jde zjistit. Zdají se mi tyhle
metody ale tak pravěké, vždyť oni sledují "tělo", ale "ducha" vůbec nevnímají. Kvůli sobě tedy
volím raději metodu léčitele. Zatím ale nemám sílu dělat něco extra pro zlepšení svého stavu, dělám
nyní maximum čili za léčitelem teď nepůjdu. Navíc nabývám stále silněji přesvědčení, že jídlo není
od toho, abychom nabyli dostatek minerálů a jiných látek...



Den 83
sobota 7. 4. 2007
Ještě před východem Slunka vstávám - v tomhle poslední době změna moc velká není. Také změna
není v tom, že několikrát za noc se jdu vvyčůrat, což tedy změnu potřebuje! Rád bych se konečně
vyspal a spal celičkou noc. V domě je teď skutečně krásný klid, dneska ale "horalé" (globální
cestovatelé) přijedou a opět tu budou energie proudit, ale dneska budou klidnější.

Ještě před tím než jsem jel do Chebu, tak jsem měl krásnou stolici. Většinou byla žlutě zbarvená,
měla tvar a byla větší. Dokonce v době, kdy jsem jedl více banány, tak byla velice široká, až jsem
se divil. Pak jsem se četl, že banány rozšiřují střevní stěny. Ćasto byla taky "čistá", takže prošla a u
východu nezanechala žádnou stopu, takže jsem si tím mohl ušetřit jednu proceduru: utřít prstíky,
umýt vodou. Když jsem byl v Chebu, tak mi trošku ztmavla, a já jsem obzvlášť cítil, že ty mé saláty
jím až moc slastně a poživačně, tělo pak hůře tráví a tahle látka tak prochází tělem ne zcela využita
(páč jen pro slast) a tedy ne zcela ztrávena. Nadýmání a plynatost mě v poslední době taky příliš
nepotkává a směřuji k jakémusi trávicímu a tělesnému klidu - uměřenosti.

Myslím, že jednu zásadní chybu při psaní tohodle deníku jsem udělal, a to tehdy, když jsem vědomě
očůral téma sexuality. Jednoho dne jsem měl totiž "vlhký" sen, v noci jsem se vzrušil a automaticky
se sexuálně uspokojil. Ještě několikrát se mi to pak stalo a neměl jsem na tohlo docela uspokojivou
odpověď: jsou to programy z minula, podvědomí příliš silně tlačí a projevuje se takto mimovolně.
Naopak při nejmenším od doby tohoto deníku jsem téměř vůbec neměl potřebu (vědomě) se
sexuálně uspokojit. Jednoduše sexuální energie proudí tak, jak má, a slouží všem částem mé bytosti,
nikoliv jen sama pro sebe. Tak tuto jednoduchou věc jsem tehdy prostě promlčel.

Souvisí s tím také mé stanovisku vůči sexu. Respektive sexu (podvědomé činnosti, pouze tělesné),
milování (vědomé činnosti, i duševní) a přivedení "nové" bytosti na svět (vědomá činnost, tělesná,
duševní a duchovní, pravé předurčení spojení muže a ženy). Nu, uvidím, jak tomu bude u mě v
praxi, ale tato myšlenka mě vede už dlouho a rád bych využil naši energie co nejdokonaleji. Jupí!

Dopoledne jsem jel s Katkou na nákupy: potřeboval jsem ovoce a Katka potřebovala pomoc. Jezdil
jsem tedy s vozíčkem a skládal věci do svých "útrob". Pozoroval jsem to kolem, ty hromady jídla,
ty lidi, co si vozili, přemítal jsem nad tím, jak jsem to či ono ještě před časem taky kupoval a jedl a
s jakou poživačností! Sám jsem si nabral po kilech vína, melounů a jahod, trošku (v daném poměru)
vlašáků. Byli jsme i na Toulcově dvoře a já si přivezl bio šalvěj a bio levanduli, které co nejdříve
dám do zahrádky.

Nu, před 12:00 jsem si dal talíř růžového vína, snad něco před půl kila, a pokračoval jsem kilem
jahod, spíše tak tři čtvrtě kila. Velice příjemné. Celé odpoledne jsem četl Milarepu, achych, tolik do
mě proniká, tolik mi otvírá vědomí a ukazuje, jak žít vědomě. Asi tak ve 14:30 mám 3 hrsti vlašáků
a skutečně bio vlašáky jsou nej: nejsou tak omlácený, jsou chutnější a naplní i duši.

Po 16:00 jsem si dal trochu růžového a jen na ochutnání, několik kuliček (spíše tedy šišek) bílého
hybridního, divil jsem se, jak moc je sladké a jak mi tato sladkost v porovnání s předchozím
růžovým vínem už tolik nechutná. Po 17:00 jsem si udělal salát: 2 Topazy, 2 hrsti namáčených
slunečnic, 2 hrsti namáčených lískáčů a 2 hrsti namáčeného máku. To bylo báječné! Leč málem
jsem se nedokousal ke konci. Poctivě jsem žvýkal každé sousto, abych každé zrnko máku rozkousl
a zužitkoval...

Večer se nám doplnila mužská část rodiny, já jsem stále četl. I když už jsem nepotřeboval, dal jsem
si tak půl kila vína, pak jsem nekontrolovaně pokračoval a v jedné chvíli jsem zastavil. Mmmm, byl
jsem rád. Zítra za tento útlum budu ještě radši, neboť ráno v mých žilách bude proudit více energie,



nebude konzervována v žaludku, respektive ve střevech.

Po 22:00 jsem byl v posteli. Čas mi tak rychle utekl, a když jsem dočetl kapitolu, tak nezbývalo než
si lehnout do postele a těšit se na ráno.

Den 84
neděle 8. 4. 2007
Krásné ráno, probudil jsem se ještě za šera, jen na východě růžověla obloha a Slunko se
připravovalo nás potěšit, nebo spíš my jsme se připravovali na Něj. Po páté jsem vstával a s napětím
čekal až Slunko vyleze z horizontu. Dneska jsem celý den četl Milarepu, skutečně se mi tahle
knížka docela protahuje, nacházím v ní tolik věcí...

Vrcholí velikonoce a já jenom cítím, jak se s tímto "svátkem" míjím. Kolik je v něm pravdy a
původnosti? Kdo si tento svátek vymyslel a k čemu slouží? Rozhodně teď nebudu tajtrlíkovat s
pomlázkou a mlátit ženy a dívky, které mě tolik inspirují. Trhat nebo si nechat utrhnout proutky, to
bych je raději někde u rybníka zasázel. Nechat uvařit vajíčka. Jaký to pak je symbol života a
probouzejícího se jara - vzkříšení, když rozdáváme mrtvá a neplodná vajíčka a natrháme hromadu
proutků, které pak vyhodíme? Ještě mi bude trvat, než se dopracuju k nějakému novému svátku, ale
myslím, že samotné vědomí probuzení přírody, příchodu jara, skutečného vzkříšení života jsou
dostatečnými podněty pro svátek a každý sám by se vždy měl zahloubat a připravit na tyto dny,
přinést něco ze sebe. Dospělí už by měli vědět a děti hledat, dospělí se ptát a děti odpovídat. A
naopak, vždyť děti toho o životě, radosti a síle ví daleko víc než dospělí, neboť oni tím žijí - oni
jsou živí.

Dopoledne jsem se šel proběhnout. S botičkama a nohama už jsem se domluvil, tak to bylo fajn.
Našel jsem si tady takový okruh, který má přibližně 1,5 km, v terénu, takže ani kousek asfaltu či
betonu. Běžím mezi stromy, keři, skáču přes kořeny, polovina cesty je hrbolatou (myši, hraboši a
krtci) a zarostlou loukou. Udělám jsem si tedy tři kolečka. Ach, jak krásné. Cvíčím teď více mysl
než tělo, aby ten běh přijala, aby se otevřela okolním energiím, aby tělu vtiskla ty správné myšlenky
- energie.

Po 12:00 jsem si dal půlku melouna, poctivě jsem jej dlabal, zatímco ostatní si dávali kachno,
knedlo, zelo. Trošku jsem se obával, jestli mě nesmetou ze stolu. Připravil jsem se na to, v duchu
jsem si s každým předem promluvil, a bylo to dobré. Ve 14:30 jsem si dal si dal 3 hrsti vlašáků,
několik lískáčů a hrst mandlí, pak asi tak hrst namáčených lněných semínek. Našel jsem pro ně
novou roli - dlouho už jsem je neměl. Když se totiž namočí, udělá se kolem nich sliz a nasáknout
více vody, a když se pak důkladně prokousají, tak pročišťují celý trávicí trakt (o řád přirozenější
čistidlo, než třeba psyllium). Další namočenou hrst jsem si schoval na zítřek do lednice (ooo, po
dlouhé době ji využívám, možná by stačilo dát misku za okno).

Už jsem potřeboval změnit aktivitu, tak jsem chvíli čučel na televizi, dávali Babičku, tak bylo
příjemné pozorovat v televizi tu přírodu (vždyť tenkrát byla všude a domy a vesnici byly v přírodě a
ne naopak) a tehdejší zvyky, myšlenky, z kterých jsme vyrostli, které ale potřebují novou sílu.

Po 16:00 jsem si dal misku uleželých a zralých jahod, potom ještě velký hrozen růžového vína.
Opět mi to moc nestačilo, takže později jsem si dal menší čtvrtku melouna, později hrst mandlí a
hrst slunečnic, večer jsem si udělal salát (2 Topazy, 2 hrsti slunečnic, 2 hrsti sezamu, hrst lískáčů.
Potom ještě větší hrozen vína. To už jsem měl bříško pěkně plné a smutnil jsem, že stále takhle
přebírám. Zastavil jsem to a za chvíli už bylo lépe. Energie opět proudila i do hlavy. Připadá mi, že
tenhle den jsou měl po dlouhé době dostatek energie - až na ten kousek večer - celý den. Taky to
vypadá, že se více musím zaobírat mojí myslí, soustředěním, vědomým žitím, tedy duchovní částí
mé člověčiny. Ve 22:00 v postýlce.



Den 85
pondělí 9. 4. 2007
Na nohách jsem ještě před svítáním - báječné. Teď v posledních týdnech stále pevněji směřuji k
tomu, že první jídlo si dávám v poledne, pak dám případně porci oříšků a v 17 až 18 hodin si dávám
další porci. Zatím jím i další porci kolem 20 hod, ale s tu bych rád postupně ukončil. Budu tak lépe
trávit, účinněji odpočívat, dříve vstávat a hlavně bych se tím zcela zbavil své závislosti na jídle,
menším či větším přejídání.

Dneska jsem začal číst Fit pro život od Diamondových. Co jsem tak četl na fóru, tak je to jedna z
těch základních knih, s níž mnozí začínali. Podobně jako Walkerovy knihy. Taky jsem začal s
Jasmuheen. Skutečně síla, otevírá mě to. Ona píše o mých snech! Píše o duchovní složce v příjmu
naši energie a to se jen tak nevidí, jsem rád, že už to máme přeložené i do češtiny. Tédy, někdo se
tady tomu věnuje už někomu let? Nemluvě o těch, kteří to realizovali a odjakživa tady s námi
chodívají, jen mlčí... Prosím mluvte!

Dopoledne jsem konečně dočetl Vanekova Milarepu. Mmm, ten Vanek mi tak leží v hlavě. Jen si
představte, jak to tady kolem nás bude vypadat, když se podobně smýšlející lidé spojí dohromady?
Když svoje síly nasměřují stejným směrem? V podstatě, jestliže podobně smýšlí, tak již podvědomě
spojení jsou a kráčí na té samé cestě, avšak co spojit vědomě? Ooo, synergie je na dosah...

Hned potom jsem se šel proběhnout. Dneska jsem byl rád i za ty tři okruhy a věděl jsem, že o moc
víc bych toho neuběhl. Mmm, přeci jen to vypadá na dlouhodobé cvičeni. Mysl jako by už to
realizovala, ale tělo potřebuje "čas"... a i ten čas může bých okamžitý, je-li taková mysl. Nuže,
cvičení tak jako tak.

Po poledni jsem si dal čtvrtku melouna, a pak jsem si šel dělat salát: růžové hroznové víno, trošku
nakrájené, 2 hrsti slunečnic, 2 hrsti sezamu. To bylo báječné, pěkně mě to zasytilo a já jsem pak v
klidu pracoval. Po 14:00 jsem si dal namáčené ořechy, bylo jich víc, než bych potřeboval, ale ráno,
když jsem je nechával namáčet, tak jsem měl velké oči (zvětšil mi je strach, chtivost či co? možná
bych je taky mohl mít velké skromností, mírností, plností, klidem): 2 hrsti vlašáků, 1 hrst lískáčů, 1
hrst mandlí. V 16:00 jsem si dal půlku melouna.

Odpoledne jsem chvíli seděl venku na Slunku, vzduch se otepluje a je pro mě, při tom mém sezení a
čtení, příjemnější. Po 18:00 jsem si tedy udělal salát: víno, slunečnice, sezam, pak ještě trošku
samotného vína a před 20:00 4 banány. Už jsem je několik dnů neměl a měl jsem na ně chuť,
protože už tady od soboty leží a v posledních dnech jsem měl představu, že si je zítra dám.

K večeru jsem byl docela unavený. Nechal jsem proto čtení a notebooku a začal se věnovat jiným
věcem a náhle se energie dostavila. I tak jsem šel po 21:00 spát. Dneska jsem se taky změřil - stejně
mi to připadá tak trochu (více) hloupé. Jako by jste léčivost pampelišky měřili její výškou a šířkou
stvolu. Nu, nejspíše 176 cm a 56,5 kg s prázdným žaludkem. Pro klid mého podvědomí, které tohle
nejspíš stále řeší, tak mám jedno moudro od Diamondových: z výzkumu dlouhověkých vyplývá, že
jejich váha bývá tak 15% pod udávanou ideální hmotnost. Nu a proč ne, já se takhle cítím báječně.
Jen ještě nabrat svalovou hmotu, jenomže jak ji mohu upotřebit v tomhle od přírody izolovaném
světě - aaale, nejspíš bych se měl od izolovat a přestat takhle přemýšlet. Když se chce, tak to jde.

Den 86
úterý 10. 4. 2007
Jak je krásné vstávat před svítáním a jak by bylo krásné probdít celou noc a prodlívat v duchovních
říších a přitom vědomě dýchat čerstvý vzduch Země. Dneska dále čtu a pracuji, nijak zvláštním
tempem. Mám totiž pocit, jako bych věděl, co mám dělat, ale nedělám to. A zároveň jako bych to



dělal, ale nevěděl, co mám dělat. Neřekl bych, že to je způsobené mým stravováním, dříve bych
řekl, že kromě stravování jsou důležité další oblasti, ale ono je potřeba mít tyhle oblasti zmáknuté
všechny zároveň.

Od běhání dneska odpočívám, zdá se mi, že pro moji mysl je nejnáročnější zkousnout ten "okruh".
To, že se prostředí, v kterém běžím, opakuje. Což by se časem stalo z každého okruhu. Když běžím
v stále novém prostředí, tak se mohu lépe soustředit a nelítají mi myšlenky sem a tam. A nebo
naopak jsou mé myšlenky zachyceny na tom atraktivním prostředí, a když už je to nezajímá tak
lítají sem a tam?

Před polednem jsem si dal půlku melouna, jedl jsem jej v klidu a spíše se soustředil na jídlo, než
abych při tom zase něco četl, poslouchal či přemýšlel o jiném. Pak jsem lítal na záchod a vypouštěl
přebytečné tekutiny. To je další příklad toho, jak jsou naše domovy odpřírodněny. Kdybych byl na
svém paloučku, tak jen odběhnu bokem a udělám potřebu. Takhle jdu do nevlídné místnosti,
přístoupím k takové zvláštní díře a odcházím. Stejně tak jsem si dneska všimnul toho ticha, který je
v domě či v bytě. Venku zažiju ticho jen málokdy, takřka neustále něco šumí, chrastí, šustí, fouká,
hladí, směje se, zpívá, volá, ozývá se...

Kolem 14:00 jsem si dal 2 hrsti vlašáků a hrst mandlí. Pak už mě vyloženě unavovala únava, zrovna
jsem četl kapitolu o detoxikaci, kde radí, že nejlepším lékem je odpočinek a spánek. Šel jsem si tedy
lehnout, jak jsem měl v úmyslu už před tím. Zdřímnul jsem si a kolem 16:00 jsem si dal 4 banány.
Pak už jsem si další zakázal, snědl bych totiž všechny (všem). Později jsem si dal 3 pomeranče.
Došlo mi už totiž mé ovoce, pro žádné jsem se zatím nevypravil, takže pořádám, co se dá.

Večer mnou procházela taková zvláštní smířenost, klid a vyrovnanost. Četl jsem Jasmuheen a teď
bych radostí plakal: vlastně jsem na jednom místě pročítal několik témat, které ve společnosti
přidávají k mé "divnosti", o kterých si s malkokým dokážu pokecat, a tady se o nich pěkně píše...
fyzická nesmrtelnost, stravování ze světla, ráj na Zemi. Krása.

Po 20:00 jsem si postupně udělal 2 saláty. Našel jsem tady vcelku dobrá konvenční jablka, takže
vždy jedno, k tomu slunečnice, sezam a lískáče. Než jsem se prokousal ke konci, bylo už 22:00 a šel
jsem spát.

Den 87
středa 11. 4. 2007
Dneska jsem měl takově světlé a příjemné sny. Vstávám před šestou a už od rána pilně studuji
Jasmuheen. Dodává mi tolik síly a radosti, objevuji tam totiž praktické kroky, jak dosáhnout svých
tajných snů. A hlavně vidím, že skutečně nejsem sám, kdo takhle sní...

Dopoledne jsem si jel pro nějaké ovoce, v poledne jsem tak snědl 7 zralých banánů a později trošku
růžového vína. Odpoledne jsem pokračoval druhou knihou Jasmuheen a fórem vitarian.cz. Po 14:00
jsem měl hrst lískáčů a 2 hrsti mandlí. Odpoledne jsem byl na zahradě, na sluníčku se vyhříval,
obhlídl jsem, jak mi rostou rostlinky. Na Slunku před 18:00 jsem se taky najedl, dal jsem si tak kilo
růžového vína. Tentokrát jsem jej nechal přes den vo vodě, aby se odmočili všechny jedovaté látky
z postřiků. Dal jsem si pak ještě několik jahod.

Padla na mě pak krajní skepse: jednak jsem dočista zapomněl na sraz na icq s kamarádem, který
jsem domlouval a ještě v poledne jsem na něj myslel, a pak jsem hledal něco o Jasmuheen na
internetu. Dopadl jsem podobně, jako když jsem kdysi hledal informace o Saint Germainovi. K
tomuhle se internet tedy nehodí: té negativní kritiky, výsměchu a odsuzování na téma, které zrovna
nespadá do mainstreamu, je hodně.



Dal jsem si tak po 19:00 salát: konvenční jablko, slunečnice, sezam, lískáče. Pak ještě nějaké víno.
Opět jsem to musel zarazit, protože už jsem nejedl pro radost, ani pro potřebu, nýbrž jsem živil
jakýsi "hlad", který ale s fyzickým tělem neměl nic co dočinění. V tomhle se mi libí teorie
Jasmuheen, která krásně rozlišuje různé "hlady" a potřebu výživy i pro další těla, nejen fyzické, ale
taky duševní, emocionální a duchovní. Stejný "problém" je, když se občas dívám na televizi či
poslouchám rádio, i když vím, jak je to hloupé, ale měl jsem po tom hlad, i když to není příliš
výživné.

Nechtěl jsem nic řešit, chtěl jsem si odpočinout. Tak jsem šel kolem 21:00 spát.

Den 88
čtvrtek 12. 4. 2007
Moc se mi líbí vstávat ještě před Slunkem, probouzet se s Přírodou, naskočit na její vlny energie a
začít hnedka tvořit. Mmm, ještě mám rezervy - rád bych tvořil neustále, v noci jako ve dne, večer
jako ráno. Dneska jedu opět do školy na kurzy. Copak s nimi mám udělat? Jak se k tomu mám
postavit? Chci tuto "školu" zvládnout, ale stále mě vnitřně cosi vysiluje a hážu si klacky pod nohy.

První kurz jsem zvládl, ale chvílemi pro mě bylo utrpením přihlížet někomu, kdo říká "vyřešíme" a
zároveň "nemůžeme", "nemůžeme", "nemůžeme vyřešit" a k samotnému řešení se pak nedostane.
Mmm, raději bych sám někde řešil. Nejraději bych se doprobudil, a pak dělal, co tady dělat mám.
Vždyť takhle v polospánku chodím a chodím a ještě k tomu po zemi plné trní.

V poledne jsem seděl na lavičce v centru a snědl 4 bio hrušky, mňamky. Pokračoval jsem ve čtení
Diamondových, jsou to tři knihy: Fit pro život. Dneska jsou základní, přitom zejména takovéhle
knihy za několik let už budou časem zapomenuté a nepoužitelné, neboť lidé jimi budou žít. Za to
Diamondovi budou s vděčností vzpomínáni.

Druhý kurz jsem vynechal, ouvej, já vím. Na třetí jsem dorazil a došel jsem k zajímavému závěru.
Je možné, že prodlívát v hladině alfa a že tyhle kurzy mě srážejí na beta hladinu, což mě tak
vyčerpává. Čili řešením je zůstat na své hladiněm, klidný a mírný, tvůrčí a zatím aktivně pasivní.
Pak jsem měl setkání s milou duší: má generace bdí, já ji poznávám a ona se probouzí... přeci jen,
nacházím své spojence.

Tenhle deník ukončím svými 90 dny. Jsem za tohle psaní velice vděčný. I když jsem neudržel jeho
tvůrčí a uměleckou hodnotu, tak pro mě osobně má ryze praktické přínosy. Tak cenné. Pozoroval
jsem se, vsadil do svého života nový řád. Nejspíš budu nepravidelně zaznamenávat některé své dny,
týdny a měsíce a pravidelně shrnovat, jak se můj život z hlediska vita stravy vyvíjí. Myslím, že tak
získanou energii budu moct zaměřit na jiné psaní.

Večer před 20:00 chtěl dát mísu jahod, které tady na mě čekaly. Některé už ale byly plesnivé a
sešlé, i když den před tím byly zachovalé. Pravda, neměl jsem je v "chladu", ale o něčem mě tohle
přesvědčuje... Dal jsem si pak hrozen vína a později si udělal dva saláty: banány, sezam, slunečnice
a lískáče.

V poslední době jsem se hodně sblížil s Katkou, možná špetku s tátou, naopak se trochu vzdálil s
babičkou. Trávím více s nimi více společných chvíl a diskutujeme. Cítím obrovské zadostiučinění,
když nějaká má zkušenost či myšlenka najde úrodnou půdu. Na druhou stranu - důvod onoho
vzdálení - cítím, jak druzí nepřijímají a straní se ideálů a ideí mé generace, jak lpí na "svém"
životním stylu, nepřemýšlejí tak o dalších věcech. Způsob myšlení a způsob života! Smysl. Láska.
Tyhle čtyři věci jsou na stejné rovině. A teď si z toho poskládajte, jaké asi můžou být naše vztahy.
Spát jsem šel dneska docela pozdě: s pozdním příjezdem se mi vše posunulo, takže po 23. hodině za
tmy ulehám.



Den 89
pátek 13. 4. 2007
Ráno bylo trošku těžší, ale stejně jsem vstával se Slunkem a už jsem ležel ve svých knihách. Dočetl
jsem dneska Diamondovi a Jasmuheen a z knihovny jsem si přinesl zbývající knihy od Jamese
Redfielda. Velice mě to naplňuje - pročítání knih z mého předlouhého seznamu: taková zvláštní
směs splnění mých přání, poznání světa silných duší, dosazení dalšího dílku do skládačky mého
vidění světa, odvedení práce a přiblížení se mým tvůrčím a pozitivním záměrům.

Dopoledne jsme byli nakoupit, přivezl jsem si báječné ovoce, ale opět přichází ten zvláštn pocit, že
tohle není ono. Teď se mi jídelníček ustaluje ne příliš uspokojivých plodinách, totiž na plodinách,
které v tuto dobu neseženu jinak než dovozem - či spíše doletem. Navíc postrádají kouzlo bio
ovoce, jejich čistotu, zdraví a radost.

Slunko krásně svítí, takže nějaký čas trávím na něm. Stává se ale stále silnější a má kůže dosud není
tak silná, takže se musím smířit i se stínem. V 11:00 jsem si dal růžové hroznové víno. Po poledni
pak menší meloun, pěkně na Sluníčku. 

Opět se mi vrátila moje slova a mé myšlenky, totiž to, jak jsem si těhle 90 dní rozdělil na změny na
těle, v duši a duchem, vždy po 30 dnech. To, co se mi totiž dostalo od Jasmuheen, to zcela spadá do
"třetí" fáze. Otevřela se mi tím mysl a uvědomil jsem si dosah změn v jídelníčku a jeho duchovní
podstatu.

Cestou do knihovny jsem si nakoupil další ovoce. Jahody: zítra se do nich dám. A hrušky, které
jsou jiné než v hypermarketech a docela podobné těm bio, dokonce i cenově jsou dražší. Mmm,
těším se až bude ovoce dostupné z bio zdrojů, jak finančně, tak množstevně, tak i časově - po celý
rok. Je to krásná vize, tak už ji jen realizovat. Vždyť je to to nejlepší možné řešení, i když ovoce ve
sklenících či z dovozu je nepřirozené.

Večer jsem si dal nějaké víno, pak 2 banány, a pak jsem si uděla dva banánové saláty. Spát jsem šel
až po 22:00.

Den 90
sobota 14. 4. 2007
Čas letí, už jsem to psal několikrát, a přitom není vůbec směrodatný. Má důležitost jen takovou,
jakou mu přiloží člověk. A jakou mi dneska přiložil? Jen se podívejte na "časovou tíseň" a na to, jak
člověk poslušně umírá. Listoval jsem dneska ráno dvěma knihama od Deepak Chopry, byl první,
kdo ve mně probudil touhu po nesmrtelném těle a kdo ve mně zasadil semínko dokonalosti lidského
zdraví a dokonalosti tělesnosti. A proč si přidělávat práci a jíst mrtvou stravu a pak ji oživovat, když
můžeme jíst živou stravu?

Po osmé jsem se byl proběhnout, krásné ráno. Udělal jsem dva okruhy a pak se vrátil. Jsem teď rád,
že jsem. Maximálně se soustředím na věc, kterou můžu dělat, a jsem tak rád, že ji dělat můžu,
neboť ty změny, které mi víří v hlavě či do kterých jsem se pustil jsou prostě báječné. Rozhodně
mám co dělat, zjišťuji, že se daleko více spoléhám a věřím životu, vždyť jak jinak bych všechno
zvládl? Potřebuji opustit poznané a věnovat se nepoznanému, abych mohl dále a dále tvořit.

V 11:00 jsem si dal růžové víno, pak přijeli příbuzní a začala velká návštěva. Těch jedů, co se kvůli
takové slavnosti objeví v kuchyni: zákusky, řízky k obědu, víno, mmm. To je práce. Já jsem se v
pokoji, už ve stínu, pustil do jahod, které jsem včera zakoupil a vypadaly tak báječné. Opět ale
plesnivěly a já se tak víc a víc přesvědčuji, že bio je správnou volbou. Dal jsem si tak další víno.
Později po 14:00 jsem si chtěl dát ony hrušky. Opět, nebyly k jídlu, i když vypadaly tak



přesvědčivě. Vyzkoušel jsem jednu, dvě, vyhodím je na kompost. Dal jsem si 2 banány, a pak
banánový salát. Nevím, nevím, co bych dělal, kdybych věděl, jak chutná pravý tropický banán, co
bych mohl jíst, když nemám po ruce přirozené (většinou bio) ovoce?

Odpoledne mě zaskočila taková tupost a beznadějnost. Měl jsem po něčem "hlad", jídlo mě
nenaplňovalo, Slunko mne obnažovalo a já cítil, že mám dělat to, proč tu jsem, a přeci jsem nevěděl
co. Kolem 18:00 jsem si tak udělal salát ze 2 banánů, ze zralého avokáda (konečně, měl jsem jich
několik týden ve špajsu v pytlíku), sezamu a lískáčů. 

Večer jsem měl ještě čtvrtku melouna, víno a salátek z jednoho banánu, ale nemohl jsem naskočit
na tu svoji vlnu. A tak jsem v tom pocitu zůstal a vychutnával ho, anebo ho jen tak "trpěl". Zjistil
jsem, jak ošidná takováhle unavenost může být. V jednu chvíli jsem bezvládně ležel a chtěl jít spát,
a pak se rozhodl pro činnost, a tak poklidil, připravil nějaké věci a pěkně se umyl, pak v klidu šel
spát. Stačí si představit, život takový bude. Ale co si představit?

Naplnění - naplňování
pátek 20. 4. 2007
Poslední dny vnímám velice dobře. Řekl bych, že se cítím velice svěže, ale není to tak úplně
pravda, jsou totiž momenty, kdy energie není stoprocentní, kdy se cítím unaveněji, ale uvědomuji
si, že dělám pokrok, že se vyvíjím pozitivně. Posledních několik dní, kdy jsem se cítil sklesle
(včetně 90. dnu) pominulo. Od pondělí byla každý den jasná obloha, svítilo Sluníčko, takže i
energie od naší královny-krále jsem měl dost. Hlavně jsem si ale zvykl každé ráno pozorovat
východ Slunce. Stávám před svítáním a okno mám na východ (zvláštní, že to oceňuji až teď v
posledních dnech), takže koukám, jak se rozednívá a jak se pak vynořuje první částečka Slunce...

Každé ráno jsem teď trošku cvičil, udělal své silové cviky (kliky, lehsedy, dřepy) a protáhnul se
(kombinace některých cviků od Dana Millmana z knihy Dvanáct bran na cestě k osobnímu růstu,
které mi zůstaly v hlavě, a pak něco, co považuji za obzvláště užitečné a ihned cítím, jak mi to
prospívá). Zoubky si teď čistím pouze vodou - minulý rok jsem to střídavě (jednou s ekopastou,
jednou s vodou) praktikoval. Těším se až kartáček vynechám úplně, ještě mi k tomu ale chybí
informace a tudíž pevné rozhodnutí a síla. Není nic krásnější (vím, vím, jak je to relativní) než ráno
po probuzení vyloučit pěknou (ale i nepěknou) stolici, která vůbec nešpiní. Těžkost, s kterou jsem
stával (stále jím večer víc, než tělo potřebuje), hnedka zmizí a energie proudí do celého těla a
nemizí v "černé díře" - ve stolici. Běhání stále trochu vynechávám, neb se na to necítím, nemám
přebytek energie, pozornosti a chuti. Předpokládám, že tak do roka bych mohl zvládnout zařadit
běhání na denní program, pokud tedy nedospěji k jinému pohybu, který vyloženě potřebuji k
dokonalému zdraví a stále více a více si to uvědomuji (například některé cviky z jogy).

K těm posledním dnům unavenosti a skleslosti mě napadlo včera jedno zdůvodnění, nejsem si tím
zcela jistý a nemám vůli to propřemýšlet, ale napíšu to sem. V sobotu měl totiž Kubík nevolnost, až
zvracel, a je únava se po týdnu stále stupňovala. Rozhodl jsem se proto v meditaci mu pomoct a
vyléčit jej, i když jsem to dělal v souladu se všemi bytostmi a ptal jsem se, zda to můžu provést (v
meditaci), tak to možná byl můj svévolný krok, já jsem převzal jeho úkol (onu únavu) na sebe a pak
tedy přišly ty chvíle a dny mé skleslosti. Každopádně už dříve jsem vypozoroval, že únava
(zejména ve škole) má podobnou příčinu: nesoustředím se na sebe a do svého nitra, nýbrž
očekávám od druhého, že mě naplní energií, a protože tomu tak není, neb mě ten druhý nudí, tak mě
i vyčerpává. Ruku v ruce s tím jde, že podvědomě druhého kritizuji, neboli mu ubírám na svobodě
(!!!). Neboť z jakého důvodu mohu druhému ubírat na jeho právu - svobodné rozhodnutí a
svobodné činění?

To, že teď nepíšu deník každý den, považuji za jakési prázdniny, cítím se volnější, v programu dne
mám více prostoru, energii věnuji jinému, prostě je to fajn. Na druhou stranu jsem včera trochu



pochyboval, zda by nebylo vhodné v dením záznamu pokračovat, ještě tedy uvidím. Každopádně
docházím k tomu, že byl trochu nesoulad mezi mou volností a požadavkem pozorování každého
mého činu. Trošku jsem podvědomě chtěl zkreslit situaci a to mě vyčerpávalo. Podvědomě jsem se
snažil držet se víc podle hodin (rozumu), než podle potřeby celého mého těla, celé mé bytosti.

V posledních dnech jsem začal více využívat vizualizace - představivosti. Jednoduše si představím
to, k čemu chci dospět, co chci, aby bylo mojí přirozeností, například mé dokonalé zdraví (postupně
představu zpřesňuji v detailech). Dosahuji tím jedné věci: velice rychle se od strachu, nejistoty a
nerozhodnosti přesunu k poznání (zpřesňování představy) a víře (prostě mám pozitivní představu).
Protiklad: strach a víra. Jedno má být nulové a neprojevené (strach), druhé absolutní. Přijde mi to
velice užitečné a účinné, jak v daném okamžiku (nevyčerpávám se strachem, naopak udělám něco
tvůrčího), tak i později (když se představa "překvapivě" naplní či naplňuje). Tak například než
abych se obával, jak to udělám ve čtvrtek až půjdu do školy (navštívím všechny kurzy či ne, budu
se soustředit či nudit?), tak se soustředím na přítomný okamžik a ohledně budoucnosti si vyvolám
pozitivní představu s vědomím co nejlepšího řešení (ponechávám představě určitou volnost). To
samé jsem udělal s mojí obavu ohledně víkendové cesty do Haluzic, našeho projektu a další
budoucnosti.

V posledních letech jsem si uvědomil, že vlastně každá kniha, kterou jsem četl, je ta "pravá".
Jednoduše, že v ní nacházím potřebné informace. Ty poslední knížky, co teď ale čtu, jsou mě tak
neuvěřitelně vyvíjí, až se dívím. Jsem tak vděčný a tak rád. Momentálně tady mám knihu od
Elisabeth Haich, Zasvěcení. Už před třemi lety jsem ji měl v ruce a říkal jsem si, že bych si ji mohl
přečíst. Je úžasná. Životopisná, zdá se jakoby to byl román, ale je to život (podobně jako Kámen
mudrců od Larsena či Záhir od Coelheho). Další kniha od Ernsta Muldaševa, Z koho jsme vznikli?
Když jsem ji dostal do ruky, tak mi připadala pochybně, má takovou tu vizáž senzacechtivých
informací, které nemají přiliš pravdy. Naopak mi teď ale připadá velice důvěryhodně, je hluboká a
pravdivá. Mnoho cenných informací. Moje představa, jak budu se svojí "bakalářkskou", jednoduše
mojí další tvůrčí prací, která bude zároveň užitečná jako bakalářská práce, zacházet se stále
konkretizuje (hledám totiž cestu, jak svoji práci udělat vědecky, tedy tak, aby zaujala i vědce a já s
nimi mohl vést dialog o "mých" věcech, a tak je nadchnout, samozřejmě, že ideou rodové osady a s
tím spojené filosofie). A další knihou je Ruce světla od Barbary Ann Brennan, na kterou už jsem
taky dlouho čekal. Pomalu ji čtu, neboť vyžaduje také praktické cvičení, nejen čtenářské zhlutnutí.
Jedno z cvičení: za jasného slunečného počasí jsem si lehl na trávu a pozoroval jsem (na modrém
pozadí nebe), jak k zemi padají takové nepatrné kuličky energie. Zvláštní a příjemné. Skutečně to
jde. Je to jeden z kroků k tomu, jak vnímat a vidět energie lidského těla (aura a další energetická
těla).

Vzhledem k tomu, že seznam knížek, které si chci přečíst, je docela dlouhý, tak se těším, až se do
čtení (mého studia) opět zcela ponořím. Čeká na mě tolik dobra. Jak se teď opět otepluje, dochází
ke dvěma věcem. Jednak se více otužuji (obzvláště po ránu, ale včera i přes den, neboť nakonec
nebylo tak teplo jako v předchozích dnech), chodím ve svých ekožabkách a v tričku. A druhá věc,
jak mám méně oblečení tak dbám (jak je to povrchní, ale přeci jen: díky tomu) na postavu: držení
těla. Včera jsem tedy došel k tomuto: držení těla se skládá ze dvou věcí. Jednak vzpřímená postava,
a pak uvolněné držení těla. Ke vzpřímené postavě pomáhá představa energetického proudu (lana),
která vychází z míchy a pokračuje do výšky. Představím si, jak lano uchopím a zatahám, a tak se
má záda narovnávají a drží. Energie jimi prochází, a tak samy od sebe drží dál. Aby záda
nevypadala jako prkno či držení těla nebylo křečovité, tak je potřeba se zcela uvolnit. Podobně je
tomu v bojových uměních: máte-li něco napnutého, tak při úderu dojde ke zranění či zlomení, je-li
to ale uvolněné, tak se rána vstřebá.

Každou chvíli přes celý den tak mám co dělat: neustále se soustředím na sebe, na své nitro a dělám
si úkoly, v nichž se zdokonaluji (nabírám více energie, abych pak ji nakonec mohl využít pro dobro



ostatních, nejdříve ale potřebuji být sám dokonalý): soustředím se na vstávání, na cviky, na jídlo, na
pohyb, na držení těla, na pozitvní myšlení, na soustředění při kurzech ve škole, na dostatek energie
v podvečer, na správnou dobu pro danou činnost, na to, abych dělal věci skutečně z radosti, abych
se stále vyvíjel, abych byl stále více vědomější sama sebe, při rozhovoru rozvíjel i druhého a vnímal
jej, jdu-li venku, vnímám přírodu a raduji se z ní...

Jsem teď velice soustředěný a plný energie a psal bych dál a dál. Vidím v každém okamžiku
poučení a moudrost, zároveň ale se ale potřebuji věnovat přítomnosti a úkolům, které jsou na
pořadu dne. Taky teď vnímám, obzvláště díky knihám, které teď čtu, že moje představy a sny jsou
velice reálné a že se blížím jejich uskutečnění či jejich zodpovězení: bdění v noci a energie po celý
den, dokonalé zdraví a nesmrtelnost těla, nalezení praktického smyslu života a užitečnosti i pro
ostatní bytosti a šíření dobra a lásky.

Docházím tak k jakémusi naplnění svých možností, neboť rozšiřuji své vědomí a dělám, co dělat
mám. Zároveň se jedná ale o naplňování, neboť je to proces a onen status quo se vyvíjí a
proměňuje. Přibližuji se tak ke své teorii i v praxi, docházím k jednotě mé duše a těla: duše se
vtiskává do těla. Jsem tak vděčný, že jsem před oněmi třemi měsíci učinil jedno rozhodnutí:
stravovat se 100 % vita stravou, neboť jsem o tom byl celou svojí duší přesvědčený. Byla tím
naplněna má duše a teď naplňuji i své tělo. Realizuji se. Nejen cítím, ale teď i vím, že těch
rozhodnutí nyní můžu udělat několik a během několika měsíců uvidím ovoce svých činů. K tomu
mě napadá, co se týče rodových osad. Mého snu ohledně rodového statku, zakoupení hektaru a péče
o kus země. Tak teď v posledních týdnech u nás vznikají další dvě osady. Tedy vcelku tři rodící se
rodové osady v Česku. V Nových mlýncích v Bílých Karpatech a teď Nedaleko Mladé Boleslavy,
nedaleko Skalky u Doks (další rodící se osada) u Chlumce. Tam jsou jedni ze zakládajících dva
vitariáni, s kterými jsem se před necelým rokem viděl a mluvil o blízké budoucnosti, vida, jak se
věci realizují...

Dále http://denikjednohovitariana.bloguje.cz


