
Metoda "Jíst s radostí" a syrová strava jako životní energie 

Dneska bych tady s vámi a s radostí sdílel můj pohled na jídlo, způsob stravování a zejména
syrovou stravu. Syrová strava je jedním z těch kouzelníků, kteří každý den napl�?ují můj život tady
na Zemi novou energií a radostí. Jsem teď bytostně přesvědčen, že otázka stravy je jedním ze
základních pilířů ztělesnění naší duchovnosti. Dneska už nesdílím „jen“ svůj názor, ale tři roky
vlastních zkušeností z poslední doby. Abych byl přesnější, nejde „jen“ o názor a ani zkušenosti v
tomhle nejsou podstatné. Nemluvím už o jídle jen z nadšení a přesvědčení, ale z bytostného
přesvědčení. Je to cosi, co má duše přináší a nabízí ke sdílení.  

Metoda „Jíst s radostí”, anebo jíst v přítomnosti Lásky 

„Opravdová Láska nevzniká ze slov. Jsou zapotřebí nějaké činy.“ Anastasia 

Základní věcí je jíst s radostí. Jíst s láskou. Když se zamyslíte a když začnete vnímat váš způsob
jezení, uvědomíte si řadu odstínů onoho „jíst s radostí“. Nejen odstínů, také světla a tmy. Lze říct,
že do určité míry jíme pozitivním a tvůrčím způsobem a jídlo přináší energii, zdraví a radost, a do
určité míry jíme negativním a škodlivým způsobem, jídlo pak přináší únavu, nemoce a nepohodu. I
svět jídla není černobílý, je tu řada odstínů. 

Jsem-li v procesu změny, pak lze těžko říct, co je zdravé a co škodlivé. Nejde tady totiž o mínění,
které by mému Já zajistolo výlučnou pravdu. Jsme multidimenzionální bytosti: máme tělo, duši,
jsme Duchem; vědomé a podvědomé vnímání; sedm a více jemnohmotných těl. Pokud začínáme
vnímat celou svoji bytost, je ze začátku docela práce rozeznat co je co. Jako skládání rozházených
kamínků do mozaiky života: z chaozu se rodí řád. Multidimenzionální řád, který někomu může
připadat jako chaoz, ale my už si uvědomujeme jeho vnitřní strukturu a řád. Jako orloj, který se
skládá z různých kol a soukolí, zapadají do sebe a projevuje se v nich čas. 

Všichni hledáme řád. Když se podíváme na řád, jímž dosud žila naše evropská společnost, tak z
„určitého hlediska“ vidíme řád. Ale co z pohledu lidského, uměleckého, vědeckého, duchovního, z
pohledu přírody, zvířat a jemnohmotných bytostí? Naše „určité hledisko“ bylo ekonomickým
hlediskem. Bylo to naším přáním stvořit řád. Dneska už si začínáme uvědomovat, jak rozmanitý řád
může být, dneska se probouzíme a poznáváme všechny ty úrovně. Právě teď tvoříme nový řád. V
společnosti, v našem životě, v našem jídle, všechno to spolu velice úzce souvisí. 

Strach je nedostatkem lásky. Dříve jsem si myslel, že strach je přirozený a je takovým upozorněním
nás. Ale tohle upozornění ke mně může přijít, i když jsem ve stavu lásky. Jíme-li tedy s radostí, jíme
ve stavu lásky, neboť radost je projevem lásky, je přítomností tepajícího života. 

Začínáme láskou bezpodmínečnou neboli všeobjímající. V tomto je jazyk krásný, když vnímáte
obrazy za slovy: pozitivním a tvůrčí láska začíná tehdy, když se vzdáme podmínek a podmíněností,
když přestaneme lásce něco podsouvat či podlézat jí. Jsme-li bezpodmíneční, pak Láska přijde.
Podmínečná láska je jako kruh, zacyklení, začarovanost, točíme se stále dokola. Bezpodmínečnou
láskou se otevíráme vývoji a spirále. Už neobjímáme svůj kruh, svoji podmínku, svoji modlu, ale
jsme všemu otevření stejně jako všeobjímající láska. 

Proč jsem u tématu stravy začal radostí a láskou a proč tomu přikládám takovou důležitost? Protože
toužíte-li po změně, tak láska je tím pevným bodem, pomocí něhož můžete hýbat světy. Láska
přináší změnu. V angličtině to lze krásně vyjádřit: love, evolve, revolve. Láska (love), rozvinout se
(evolve), točit se (revolve). Rozvinutí je začátkem vývoje (evolve – evolution), roztočení se ve
spirále začátkem revoluce (revolve – revolution). Láska přináší vývoj a změnu: vzestup. 



„Láska přináší“? To že jsme na ní závislí? Jak to mám udělat, aby láska přišla a přinesla? Teď v
sobě prosím zažehněte jiskru radosti, protože přichází myšlenka, která může způsobit revoluci
našeho života. Láska je bytost. Láska je živá a inteligentní stejně jako my. �?ídí se pevně danými
zákony, a tak záleží na nás samotných, jestli jí dovolíme být s námi. Záleží na každém člověku, zda
dovolí přítomnost Lásky a zda vytvoří prostor Lásky. Člověk prostor lásky vytváří svým způsobem
myšlení a zejména svým způsobem života. 

Teď ještě ke konkrétní metodě: jíst s radostí. „Jíst s radostí“ je zásada. Zasadíte jí a ona začne
pomalu a jistě růst. Zásada „jíst s radostí“ bude za chvíli, za týden, měsíc, rok či déle, každým
okamžikem bude vypadat jinak: zesílí. Radost bude jiná a vy budete jiní, neboť jste zasadily
semeno radosti, které přináší život. Jaká semena jste sázeli dosud a co jste sklízeli? Věděli jste
vůbec, že sázíte? 

Když začnete přemýšlet, pozorovat a vnímat, co jíte a jak jíte, najednou si uvědomíte, jaký příběh
stojí za „kusem“ masa, jaká energie vibruje v konvenční mrkvi, v mrkvi od bio farmáře či mrkvi z
vlastní zahrady, jakým darem jsou plody stromů. Najednou se otevřete novému světu a vy to
začnetě vnímat a stanete se bytostně přesvědčenými o tom, co jíte a jakým způsobem. Budete vědět.
Stanete se vlastním vědcem, který bude dělat experimenty sám se sebou. Ovšem nejedná se o
experimentování, kde nevíte co se stane, když uděláte to či ono. V tomto experimentu začínáte s
jistotou radosti, jste pevně ukotveni sami v sobě, máte kontakt s celou svojí multidimenzionální
bytostí. Bytost je dokonalá, a tak budu-li jí naslouchat, pak experiment je také dokonalý. Současná
věda postrádá etiku a morální aspekt, neboli kontakt vědce s duchovní sférou, postrádá pocity a tedy
i pocit radosti a lásky. Buďte tedy vědcem nové doby. 

Metodu „jíst s radostí“ krásně popisuje Osho na příkladu s kouřením. Když za ním přišel člověk,
který chtěl přestat s kouřením, Osho mu poradil jednu speciální meditaci. Meditaci při kouření.
Stejně tak to je s jídlem. Jezte to, co právě teď jíte. Nezáleží na tom, co jíte, ale jakým způsob jíte.
Nezáleží na tom, co děláte, ale „jak” to děláte. A tím, že začnete meditovat, soustředit se na danou
věc, začnete „jíst s radostí“, tak si uvědomíte, co to vlastně děláte. A tohle vědomí vám dá sílu
změnit i „co” děláte. Když se změnil váš způsob jídla, změní se i jídlo. 

Co je vlastně jídlo? Proč jíme? 

„Anastasia říká, že všechno, co roste na zemi, jsou materializované myšlenky Boha a že On všechno
zařídil tak, aby se člověk nemusel obtěžovat problémy obstarávání jídla. Je třeba se pouze
vynasnažit pochopit Stvořitelovu myšlenku a tvořit překrásné společně s Ním.“ Vladimír Megre 

To, co jsem právě teď popsal, „jíst s radostí“ je skutečně základ, metoda – způsob, jak dojít k
vašemu vysněnému cíli. Přemýšlíme-li o změně našeho stravování, je třeba přemýšlet o tom, jak
jíme. Chceme-li změnit náš život, je třeba změnit způsob života. A obojí můžeme udělat právě teď a
tady. Můžeme se rozhodnout. 

Co je to štěstí? Láska? Život? Tvoření? Ach, skutečně nevím – respektive abych byl přesnější: vím
na určité úrovni, ovšem zárove�? vím, že bych potřeboval roky a celé životy k tomu, abych do
plnosti prostudoval, promyslel a věděl. Abych byl šťastný, tak nemusím vědět, ale rozhodnout se.
Rozhodněte se být šťastný, a tak to bude. Buďte šťastný. Štěstí, láska, život jsou jako voda, která
proudí na soustavu vodních mlýnů: jedno kolo představuje vaši minulost, další budoucnost, další
kola jsou zaměstnání, rodinu, sebepřijetí, seberealizaci, touhy, názory... a každý máme další a další
kola a kolečka. Čím více vody, tím více se naše kola pročistí, roztočí. Tak jakou „vodu“ si zvolíme
pro svůj mlýn života? - Živou vodu! 



Na jiném místě už jsem psal o různých způsobech – typech stravování (Jídlo a způsoby stravování).
Když teď zmíním různé typy stravování, chápejte to jako inspiraci, jako rozšíření obzorů. Pochopte,
naše planeta už nebude nadále držet naš „sen“, naš svět, naši iluzi řádu, ve kterém jeden aspekt je
normou a tvoří řád. Naše planetou touží po vědomé multidimenzionální Zemi. V našem tématu je to
podobné: otázka toho, co a jak je „normální“ jíst, patří do starého světa. Dneska před začátek
rozmanité společnosti, ve které každý člověk projeví plně sám sebe, a to v souladu s dalšími lidmi i
Zemí. Zvu vás do této společnosti, ať už jako člověka, jenž respektuje druhé, anebo člověka, jenž se
promění a vzestupí do této společnosti, do nové Země. 

Můžeme rozlišovat všežravectví („všechno”), vegetariánství (bezmasá), veganství (rostlinná,
neživočišného původu), vitariánství (syrová rostlinná strava), fruitariánství (ovoce a další plody),
dýchavectví – breathariánství (Světlo – prána). Existují ještě další druhy a poddruhy. Každá země,
každý kraj, každá rodina a každý člověk přenáší vlastní individualitu i do způsobu stravování a
toho, co jí, a tak kromě základních pomyslných druhů a poddruhů vzniká nekonečné množství
„krajových odrůd” a individuálních způsobů. 

Ono všežravectví, možnost jíst všechno, odpovídá úrovni etiky „dělat všechno“, anebo ještě
neukotvené morálky, neuvědoměné. Člověk má možnost vědomě si vybrat, jak bude myslet, jak se
chovat, co dělat. Tato jeho volba se ukládá do podvědomí, ukládá se do paměti jeho těla (DNA).
Lze s nimi pracovat: s láskou, vědomě a postupně. S láskou neboli bytostnou etickou odpovědností
za tělo, které nám je Zemí propůjčeno. Vědomě neboli s nadšením, rozumem a moudrostí
zkušených, učitelů či Vyššího já. Postupně neboli s určitým řádem: má-li být naše svobodná volba
změnit podvědomí a strukturu DNA úspěšná, pak se má opírat o řád (práci na různých úrovních, v
časové posloupnosti, se zásadami). 

Na nedávné internetové konferenci několik světových autorit – inspirátorů, co se týče syrové stravy,
položilo otázku: co je vlastně jídlo? Proč vůbec jíst? Jsou lidé, kteří žijí a „jedí“ ze Světla. To
nemusí nutně znamenat, že by se naší zásadou a touhou mělo stát tak jíst. To je pouze důkaz,
poselství, je to výkřik: hej, co to děláš, uvědom si, že to jde i jinak, že možná žiješ ve spánku, v
iluzi! Jídlo bylo původně stvořeno pro radost lidí. Osvoboď se od svých předsudků, od svých
programů a otevři se přirozenosti a životu. Poznej pravdu a ona tě osvobodí. 

Syrová strava jako životní energie 

„Ať už se děje cokoliv, vydrž. Život je hojný v příležitostech, které ti nabízí. Tak dlouho, jak jim čelíš
a neutíkáš před nimi, můžeš stoupat na vyšší a vyšší místa.” Shazzie 

Takže proč syrová strava? V čem je její kouzlo? Jednoduše: syrová zelenina, ovoce, ořechy a
semena obsahují život. Obsahují v sobě energii života – radost a lásku. Nemusíte to vnímat a
uvěomovat si to, ale ono to působí. Když jíte syrovou stravu, do vašeho těla proudí život a jste
přemě�?ováni – transformováni. Jezte syrovou stravu vědomě a vzkřísíte své nové tělo. 

Na druhou stranu, když své jídlo tepelně upravujeme nad 42° C, ochuzejeme stravu o enzymy.
Velice zjednodušeně: o součast hmoty, která dodává život. Představte si, že by jste měli dát svoji
ruku do vařící vody? Zlepší se kvalita? 

Když jsem si kdysi uvědomil, že pomalu a jistě měním svůj jídelníček, že hledám jiné – alternativní
náhražky, potraviny a způsob stravování, že začínám vybočovat od toho, co je dneska normální, tak
jsem zjistil, že začátek těchto změn byl v době mého zasvěcení do reiki. Pro mě se toto zasvěcní
stalo shodou okolností bodem obratu. Neboť co je rei-ki? „Rei ki” znamená „životní energie”. Ona



životní energie, kterou v sobě nese radost, vývoj a zmenu. A v tom je právě syrová strava odlišná od
tepelně upravené: obsahuje životní energii. 

Ztělesněněme svoji duchovnost. Zasaďme rozhodnutí “žít z lásky” a nikoliv ze strachu. Přijměme
životní energii. V tom okamžiku teprve život začíná. V minulosti jsme přežívali, žili na úkor života,
v rozporu s životem. Nyní žijeme, žijeme v souladu s lidmi, dalšími bytostmi a Zemi, žijeme v
zájmu nevyššího dobra všech bytostí, nyní jsme životem. 

Syrová strava v podstatě není nic zvláštního a exkluzivního. Syrovou stravou opět začneme vnímat
naše bratry a sestry ze světa zvířat, kteří otázku syrové stravy bytostně znají. Ne že bychom
degradovali své vědomí na jejich úrove�?, jen se otevřeme jedné dimenzi, jednomu aspektu, který
prozařuje řadu dalších úrovní. 

Syrová strava je vlastně jedna část našeho procesu změny, vzestupu: probuzení mysli (tvůrčí
myšlenka, práce s programy, vzorci, podvědomím), cvičení (obdoba cviků jógy, tai-chi), vizualizace
(jemnohmotná těla, čakry), syrové či veganské jídlo a půstování (vědomé přijímání energie), nejen
vztah s přírodou, ale také zahradničení a designování své zahrady (rodový statek), umění (vyjádření
a přijímání tvořivé radosti ze života). 

Jak hluboká je myšlenka „multidimenzionální bytosti”. Je to myšlenka, která naše já - ego ponižuje
i povznáší, neboť nám ukazuje, že existují nižší a vyšší já, různé úrovně. „Já” náhle ztrácí výlučnost
svého postavení. V procestu změny se skutečně vrtíme jako had. V praktickém životě se cesta
klikatí, ale ona cesta - zásada, kterou jsme si zvolili zůstává rovná. Popřemýšleli jsme teď o zásadě
„jíst s radostí”, o tom, proč vlastně jíme, a podívali jsme se na syrovou stravu. Zatímco metoda –
způsob – cesta je jedna a rovná, tak v praktickém životě nenajdeme ani dva lidi, jež by měli svoji
cestu stejnou. Každý jsme individuální, díváme se na svět jinýma očima, ale díváme se na stejný
svět. Někteří mění jídelníček postupně celý život, někteří se rozhodnou pro 15ti roční plán přestupu
na veganskou stravu, někteří se ráno probudí a udělají zásadní změnu, jiní se začnou měnit jiným
způsobem postupně a budou inspirovat lidi kolem sebe. 

Když teď o způsobu stravování přemýšlíme, tak podstatná je mysl. Na počátku je Mysl – Logos.
Kdysi když jsem se seznamoval s vegetariánstvím, tak jsem si uvědomil, že vegetariánem už je ten,
kdo zcela souzní s touto filosofií, do je o vegetariánství přesvědčen, ačkoliv ve fyzickém světě ještě
vegetariánem není. V Myslí – v našem rozhodnutí to začíná a již existuje, zatímco zárove�?
existuje určitá časová prodleva mezi naší myslí a naším tělem. Ale ty myšlenky už se valí,
materializují, přicházejí, uskuteč�?ují. Má tedy hluboký význam, jak se postavíme ke způsobu
stravování, už v naší mysli. Co si vybereme? Přítomnost jakých emocí si přejeme? 

Nadšení a jiné druhy energie, které se vynoří při ožehavém tématu způsobu stravování, jsou
zabalené soubory informací. Pochybnosti jsou ukazatele k tématům, o nichž máme popřemýšlet a
sami se přesvědčit. Je na čase stát se člověkem, začít přemýšlet a přesvědčit se vlastní cestou. Země
potřebuje Lásku a člověk ji může dát tehdy, začne-li důvěřovat sám sobě a objeví její pramen. 

Myslím, že duchové času jsou nakloněni k tomu, abychom skutečně změnili své chování. Ztělesnili
tuto změnu. Například způsobem stravování. Neboť to, jak se chováme, je výsledkem toho, jak
myslíme. Co jíme je výsledkem toho, jak jíme. 

Asi není důležité říkat „začněte se syrovou stravou”. Spíše bych řekl, že teď, když už se měníte,
dívate se na život novýma očima, začínáte tušit, že je to jinak, tak v tomhle případě bych řekl: Jídlo
je radost. Osvoboďte se od různých programů, které už vám neslouží a které škodí, vyzkoušejte
něco nového, o čem jste bytostně přesvědčeni. 



Není to vážné. Je to vážně radost.  


