
19. 
RAKOVINA ŢENSKÝCH  

POHLAVMCH ORGÁNŮ 
 

ČETNOST 

Rakovina reprodukčních orgánů je druhou nejrozšířenější formou rakoviny 
u amerických ţen. Na prvním místě je rakovina prsu, s níţ se rakovina ţenských 
pohlavních orgánů často spojuje. Odborníci předpokládali, ţe v roce 1993 zemře na 
rakovinu vaječníků, děloţní sliznice, děloţního čípku, pochvy a dalších 
reprodukčních orgánů asi 24 000 ţen, nově bude zaregistrováno asi 71500 případů a 
objeví se kolem 55 000 nových případů neinvazivní rakoviny děloţního čípku. 

Rakovina vaječníků, která má mít v roce 1993 na svědomí 13 000 ţivotů, je jen 
málokdy objevena včas. Zabíjí většinu pacientek dříve neţ za rok. Je mnoho druhů 
nádorů vaječníků - benigních a maligních. Je také mnoho předrakovinných stavů, 
mezi něţ se mohou počítat i dermoidní cysty. Rakovina vaječníků je běţně léčena 
chirurgickým odstraněním dělohy, tak zvanou hysterektomií, a odnětím vaječníků 
a vejcovodů. Tato operace se běţně provádí pochvou nebo břichem. Ţena pak 
nemenstruuje a není schopná otěhotnět. Často je jako preventivní zásah provedena 
tzv. omentektomie, operace, jeţ odstraňuje část břišní membrány, kde často vznikají 
metastázy. Po operaci následuje většinou interní nebo externí ozařování a aplikuje 
se chemoterapie. S rakovinou vaječníků přeţívá v současné době 39% pacientek. 

Rakovina dělohy, především rakovina děloţní sliznice, je v celkovém počtu 
onemocnění rakovinou zastoupena čtyřmi procenty. Toto číslo platí pro USA. V roce 
1993 se mělo objevit asi 45 500 nových případů a předpokládalo se, ţe asi 10 000 
pacientek na toto onemocnění zemře. V některých částech země tvoří přírůstek 
nových případů aţ 10% ročně. Tento dramatický vzestup, který nemá v historii 
rakoviny obdoby, má přímou souvislost s pouţíváním antikoncepčních pilulek 
v období plodnosti a s estrogenní terapií u ţen v menopauze, po padesátém roce 
věku. Obvyklou léčebnou metodou při rakovině dělohy je totální hysterektomie. Podle 
individuální situace mohou být odňaty i vaječníky, vejcovody a lymfatické uzliny. 
Po zákroku zpravidla následuje ozařování a chemoterapie, především velké dávky 
progesteronů. Remise je 66°l0. 

Rakovina děloţního čípku se objevuje především u ţen kolem čtyřicátého roku; 
výskyt je však na vzestupu i u ţen mladších. Za předrakovinný stav se povaţuje 
i cervikální dysplazie a někdy virus herpes, typ II. Rakovina děloţního čípku můţe 
metastazovat i do dalších oblastí reprodukčního systému, do konečníku, močového 
měchýře, jater, lymfatického systému a kostí. Je léčena pomocí hysterektomie, 
implantováním radia nebo experimentální chemoterapií. Cervikální dysplazie se 
často léčí kryochirurgickým zásahem. To je zákrok, při kterém se pouţívá oxid 
dusíku nebo jiný plyn na zmrazení a usmrcení postiţených buněk. S rakovinou děloţ-
ního čípku přeţívá dobu pěti let asi 66% ţen. 

Rakovina pochvy a zevního pohlavního ústrojí je vzácnější. V roce 1993 měla mít na 
svědomí asi 1000 případů úmrtí a asi 5 000 případů mělo být nově zaznamenáno. 
Oba tyto typy rakoviny postihují většinou ţeny starší 50 let, ale i zde je moţné 
zaznamenat nárůst onemocnění u ţen mladších. Nádory pochvy mají tendenci se 
rychle šířit do lymfatických uzlin. Nádory zevního pohlavního ústrojí se mohou zase 



rozšířit do pochvy, plic, jater nebo kostí. Podle typu rakoviny a podle stadia jejího 
rozšíření můţe pacientka podstoupit bud'hysterektomii nebo odstranění zevního 
pohlavního ústrojí. Jako doplňková léčba bývá vyuţívána radioterapie. Procento pře-
ţití s těmito formami rakoviny kolísá v rozmezí 8% - 75%. 

 

STRUKTURA 

Vaječníky jsou základním párovým orgánem ţenského reprodukčního systému. 
Kaţdý z vaječníků má velikost asi jako mandle. Produkce vajíček probíhá ve 
folikulech. Folikul sestává z vajíčka (ovum) a je obklopen jednou nebo několika 
vrstvami folikulárních buněk. Při narození obsahují vaječníky kolem 800 000 folikulů. 
Tento počet se zmenšuje, aţ jich v době přechodu zbývá jen několik-pakliţe vůbec 
nějaký. Kdyţ folikul dozraje, bud'se otevře (praskne) a uvolní vajíčko, nebo zkolabuje 
a rozpadne se. První proces známe jako ovulaci, druhý jako atrezii. Je to vlastně 
přirozená degenerace folikulu a jeho vyloučení během menstruace. 

Při ovulaci vstupuje vajíčko do vejcovodu a začne se pohybovat směrem k děloze. 
Dojde-li v této době k pohlavnímu styku, existuje moţnost oplodnění vajíčka. Ke 
spojení vajíčka a spermie dojde během jeho průchodu vejcovodem. Kdyţ je vajíčko 
oplodněno, začne se vyvíjet a putuje do dělohy. Zanoření oplodněného vajíčka do 
děloţní sliznice nastane přibliţně za 7 - 10 dnů. Děloha je přibliţně 8 cm dlouhá 
a váţí asi 50 gramů. Její kapacita je 2 - 5 centimetrů krychlových a je vystavěna 
velmi pevně. Během těhotenství se značně zvětší a v posledním období můţe mít 
délku aţ kolem padesáti centimetrů. Po porodu se vrátí do svého původního stavu. 

Děloţní sliznice prodělává během menstruace změny, pak asi po dvou dnech opět 
regeneruje. Nazývá se endometrium. Ta část dělohy, která spojuje dělohu s 
pochvou, je nazývána cervíx. Hlavními orgány při pohlavním styku jsou pochva a 
zevní pohlavní ústrojí. To je tvořeno stydkým pahorkem, velkými a malými stydkými 
pysky a klitorisem. 

 

PŘÍČINY 

Choroby ţenského pohlavního ústrojí v posledních letech zaznamenaly prudký 
nárůst. V roce 1988 podstoupilo hysterektomii asi 900 000 amerických ţen. Existuje 
celá škála poruch sexuálního ústrojí: menstruační křeče, nepravidelná menstruace, 
poševní výtoky, blokované vejcovody, cysty na vaječnících, fybroidní nádory 
(nezhoubné nádory vazivové tkáně), rakovina. Aby bylo moţné porozumět příčině, 
původu a vývoji všech těchto problémů, je nutné rozebrat menstruační cyklus. 

Menstruační cyklus má vztah k procesu ovulace. V první polovině menstruačního 
cyklu, mezi menstruací a ovulací, dosáhne vrcholu hladina estrogenu; ve druhé, mezi 
ovulací a začátkem další menstruace, převládá hladina hormonu progesteronu. 
Délka období, nutná pro kaţdé stadium, je závislá na druhu pokrmů a potravin, které 
ţena konzumuje. Jsou-li ve stravě ţeny zastoupeny především vařená celá zrna 
a tepelně zpracovaná zelenina, trvá menstruace obvykle jen tři dny. Na rozdíl od toho 
je u ţen, které konzumují větší mnoţství masa, cukru a mléčných výrobků, délka 
trvání menstruace obvykle pět aţ šest dnů. V následující fázi dochází k regeneraci 
děloţní sliznice. Tento proces trvá obvykle dva dny. Stravuje-li se ţena dobře, 
vyrovnaně, můţe být regenerace ukončena za den. V další etapě dozrává folikul, 
přibliţně po dobu osmi dnů. Ovulace by pak měla nastat v té části cyklu, která je 
přesně v opozici k počátku menstruace. To je v ideálním případě 14 dnů. U zdravých 
ţen dochází k otěhotnění obvykle v této době a nebo 4 - 5 dnů po ovulaci. Během 



této fáze dozrává a vylučuje progesteron ţluté tělísko (corpus luteum), které se 
nachází ve vaječníku v místě prasklého folikulu. Hormon progesteron ovlivňuje změ-
ny, které se odehrávají v děloţní stěně během druhé poloviny menstruačního cyklu. 
Folikul a ţluté tělísko - pokud vajíčko není oplodněno - nakonec podlehnou rozkladu 
a jsou během menstruace vyloučeny. 

Stravuje-li se ţena správně, je její menstruační cyklus ve vztahu s cyklem měsíce, 
kolem osmadvaceti dnů. Kdyţ je měsíc v úplňku, je atmosféra jasnější a více nabitá 
energií. V tuto dobu bude mít obvykle menstruaci ţena, která v rámci správných 
stravovacích zvyklostí konzumuje pravidelně celá obilná zrna, tepelně zpracovanou 
zeleninu a další potraviny a pokrmy typu lehce jang. Ţena, která je navíc i fyzicky 
aktivní. Stav a energetický potenciál atmosféry jí v období kolem úplňku dodají ještě 
více energie a tím způsobí nutnost vylučování prostřednictvím menstruace právě 
v tuto dobu. Kdyţ je měsíc ve stadiu novu, je atmosféra temnější a má charakter více 
jin. Zena, která má menstruaci v tomto období, konzumuje obvykle více jin potravu. 
Řada ţen má menstruaci nepravidelnou nebo mimo zmíněná období. Budou-li po 
určitou dobu jíst správně, jak bylo výše uvedeno, jejich menstruace se upraví a bude 
se objevovat vţdy pravidelně, bud'v čase novu nebo v úplňku. To bude známkou, ţe 
se jejich kondice dostala do harmonie s přirozeným lunárním cyklem. 

Během první poloviny menstruačního cyklu získá ţena po skončené menstruaci 
velmi rychle rovnováhu a můţe hned začít konzumovat potravu, která je energeticky 
více blíţe středu, tedy co nejvyrovnanější. To znamená - celá obilná zrna, tepelně 
zpracovanou zeleninu, luštěniny a trochu ovoce, které právě dozrává v oblasti, kde 
ţena ţije. Bezprostředně před ovulací pak nastává stav "plodnosti", moţnost 
oplodnění. Psychicky se to projevuje pocity radosti, spokojenosti a blaţenosti. Ţena 
se v tu dobu obvykle cítí báječně, šíři kolem sebe srdečnost a důvěru. Její strava 
obvykle zůstává během několika dní ovulace vyváţená kolem středu. V druhé fázi 
menstruačního cyklu však mají některé ţeny pocity nespokojenosti, vzrušení, 
podráţděnosti a jsou neustále hladové. Můţe se stát, ţe začnou konzumovat více 
ţivočišné potravy, příliš dlouho vařené pokrmy a další těţká jangová jídla. 
Konzumují-li se tyto pokrmy ve větším mnoţství nebo po dlouhou dobu, je jejich 
důsledkem nadměrný příjem potravin jin: sladkostí, ovoce, salátů a tekutin (Jako 
důsledek vzájemné přitaţlivosti protikladů.). V takovém případě můţe ţena před 
menstruací zjistit, ţe má naběhlá prsa a nebo se dokonce dostaví celkový pocit 
převodnění. Touha po jídlech silně jinového typu pokračuje (sladkostí, ovoce) 
a navozuje se pocit netrpělivosti a melancholie. 

Aby byl průběh menstruace jemný, hladký a bez potíţí, je důleţité, aby ţena 
přizpůsobila svou stravu odlišnému charakteru dvou polovin svého měsíčního cyklu. 
Během prvních dvou týdnů, mezi menstruací a ovulací, by měla jíst tmavě zelenou 
listovou zeleninu, samozřejmě společně s celými obilnými zrny a dalšími základními 
sloţkami potravy. Další dva týdny, mezi ovulací a menstruací, se bude ţena cítit 
příjemněji, kdyţ ve stravě sníţí podíl příliš dlouho vařených pokrmů a ţivočišnou 
stravu zcela vyloučí. Jinak se nutně dostaví chuť na sladkostí, ovoce, štávy a další 
lehká, ale nevhodná jídla. Aby se tomu zabránilo, je vhodné konzumovat větší mnoţ-
ství krátkodobě tepelně zpracované zeleniny, méně solit a pouţívat méně slaných 
ochucovadel (sójové pasty, sójové omáčky). Pomáhají i některá speciální jídla, lépe 
řečeno doplňky: rýţové placičky z tlučené rýţe (mochi), listy tuřínu nebo vodnice, 
amasake, listy ředkviček. Tyto speciality pomohou sníţit touhu po extrémních, 
nevyváţených potravinách. 



Nepravidelnost v menstruaci je způsobena nerovnováhou ve stravě. Dostaví-li se 
menstruace za dobu kratší neţ 28 dní, obvykle to znamená, ţe strava a kondice jsou 
příliš jang. Příčinou je přílišná konzumace ţivočišných produktů nebo strava 
energeticky příliš bohatá. Přijde-li menstruace třeba za 32 - 35 dní, je to vinou 
jinových potravin - sladkostí, ovoce, mléčných výrobků. Obě poruchy je moţno 
upravit stravou, která je blíţe středu a obsahuje přiměřené mnoţství celých obilných 
zrn a zeleniny. 

Menstruační křeče jsou obvykle způsobeny nadměrnou konzumací masa, ryb, vajec 
a mléčných výrobků - společně s příliš velkým mnoţstvím expanzivně působících 
potravin: cukru, limonád, bílé mouky a chemicky připravených potravin. Křeče mohou 
být odstraněny vyváţenou makrobiotickou stravou během dvou aţ tří měsíců. 

Příliš silné menstruační krvácení můţe být způsobeno jak nadměrným příjmem 
potravin typu jin, tak potravin typu jang. Konzumuje-li ţena příliš mnoho pokrmů 
stahujících, kontraktivních, jang (hlavně ţivočišných produktů s vysokým obsahem 
bílkovin a tuku), krev se zahušťuje a krvácení je silnější a často je provázeno 
nepříjemným pachem. Má-li ţena ve stravě mnoho jídel typu jin, včetně pokrmů, 
které zpomalují tělesný metabolismus, krev je řidší a menstruace se prodluţuje. Kdyţ 
se ţena ţiví vyváţenou stravou, je menstruace kratší a krvácení mírné. 

Biologicky vzato, zena nepotřebuje jíst ţádné potraviny ţivočišného původu. 
V případě ţe po nich velice touţí, můţe si vzít příleţitostně kousek lehkého bílého 
rybího masa nebo korýše. Nevyváţená strava je příčinou bolestí hlavy, depresí 
a citových výbuchů v době před menstruací. Tento stav byl vědeckou medicínou 
nedávno pojmenován jako PMS - premenstruální syndrom. PMS můţe být snadno 
korigován posunutím stravy blíţe k vyváţenému středu, a to především vynecháním 
obou extrémů: masa na straně jedné a cukru a chemicky připravených látek na 
straně druhé. 

Ve vnitřních orgánech často dochází k hromadění usazenin tuku a hlenu. Hlavně 
tehdy, konzumuje-li se po dobu několika let strava nevyváţená. Příčinou těchto 
usazenin jsou především potraviny ţivočišného původu, mléko a mléčné výrobky, 
cukr a pokrmy z bílé mouky. U ţen obvykle tento proces hromadění směřuje do 
prsou, dělohy, vaječníků, vejcovodů a pochvy. Nánosy tuku a hlenu se mohou 
postupně zpevňovat a vytvářet cysty. Ty, které se objevují v poměrně hutných 
vaječnících, mají kvalitu jang a jsou tuhé. Naopak ty, které se vytvoří 
v expandovanější děloze nebo pochvě, obsahují více hlenu a mají kvalitu jin. 
V okamţiku, kdy se začínají tvořit cysty, jsou většinou relativně měkké. Přetrvává-li 
nesprávný způsob stravování, většinou tvrdnou a často i kalcifikují. Tyto typy cyst 
mají povahu kamene a rozpouštějí se jen velmi těţko. V některých případech 
obsahují cysty tuk a bílkoviny a mohou být velmi tvrdé, označují se jako dermoidální 
cysty. Nádor je posledním stadiem procesu, během kterého se tělo snaţí lokalizovat, 
(hromadit na jedno místo) příliv škodlivých výţivových sloţek. Tvoří se tak bloky 
a překáţky v nejrůznějších orgánech a na nejrůznějších místech těla. Nánosy tuku 
a hlenu mohou zablokovat vejcovody, čímţ se znemoţní průchod vajíčka a spermie 
a důsledkem ztráta moţnosti otěhotnět. 

Na tvorbě cyst a nádorů v pohlavních orgánech se podílejí tyto pokrmy a potraviny: 
všechny druhy mléka a mléčných výrobků, sýry, zmrzlina, vše co obsahuje mléko, 
cukr, limonády, štávy a dţusy, čokoláda, sladidla, ovoce a ovocné štávy, ořechová 
másla, tučné potraviny a přemaštěná jídla, všechny pokrmy z bílé mouky, 
hamburgery a další potraviny ţivočišného původu. Zdůrazňujeme: i váţné choroby 
pohlavních orgánů mohou být vyléčeny vyloučením extrémních pokrmů a posunutím 



stravy do středu k celým obilným zrnům, luštěninám, zelenině, mořským řasám 
a k malému mnoţství ovoce a semen. 

Nedávno vědci začali spojovat rozšíření viru herpes typu II. s rakovinou děloţního 
čípku. Tento typ viru herpes můţe být povaţován za předrakovinný stav, který však 
není způsoben virem zaneseným zvenčí. Herpes je důsledkem špatné výţivy, 
zejména stravy s vysokým obsahem tuku a cukru. Řada virů a mikroorganismů ţije 
v symbióze s lidským organismem; obvykle nejsou příčinou choroby. Ta vznikne 
jedině tehdy, kdyţ se vlivem špatné stravy zhorší kvalita krve. Je-li kvalita krve dobrá, 
pak je imunitní systém schopen neutralizovat a zničit škodlivé mikroorganismy. 
Dnešní epidemie, způsobená virem herpes, je důsledkem degenerace - stále se 
zhoršující kvality krve. Maso, cukr a šířící se konzumace syntetických, uměle 
připravovaných sloţek výţivy společně vytvářejí čím dál slabší tělesnou kondici, v níţ 
se daří nebezpečným virům. Lidé, kteří se stravují vyváţeně, čímţ si udrţují dobrou 
kvalitu krve a imunitního systému, se nemusejí bát, ţe budou infikováni virem 
herpes. 

 

MEDICÍNSKÁ DATA 

V roce 1674 zdůraznil anglický lékař Wiseman spojitost mezi rakovinou a vlivem 
špatné výţivy na krev a sexuální orgány. Napsal: "Choroba se můţe rozvinout 
z vadné stravy, z velké ostrostí masa a nápojů a také z jejich špatné přípravy. 
Jestliţe střeva nejsou schopna tyto škodliviny zpracovat, pak se ostrá substance 
dostane do krve a napáchá škody, které se u ţen mohou projevit poruchami 
menstruace a u muţů mohou způsobit hemoroidy a poruchy moči. Tomu všemu se 
dá zabránit." Pramen: Frederic Hoffman, Cancer and Diet (Baltimore: Williams and 
Wilkins, 1937), 6. 

Po dvaceti letech změnil v roce 1896 dr. Robert Bell, nejstarší člen lékařského týmu 
v Glasgow, své působiště. Začal léčit nádory dělohy a prsu stravou, protoţe nevěřil, 
ţe je operace úspěšným řešením těchto problémů. Jeden chirurgický neúspěch za 
druhým ho přiměl změnit původní názor a přístup. "Nemoc se totiţ vracela, utrpení 
bylo ještě větší - a pacientův ţivot byl zkracován..." Lékařův závěr byl: "rakovina je 
vyléčitelná, kdyţ jsou přijaty vhodné dietetické a terapeutické přístupy..." Pramen: 
Robert Bell, M. D., Ten Years' Record of the Treatment of Cancer without Operation, 
(London: Dean and Son, 1906), 6. 14-15. 

Z řady citovaných výsledků výzkumů a studií, provedených v letech 1979 -1982, 
vybíráme: 

Syntetizovaný DES (diethylstil, verol) se od roku 1938 pouţíval při výrobě mnoha 
druhů léků (včetně antikoncepčních pilulek) a ve velké míře také do krmiva pro 
dobytek; přestal se pouţívat teprve v roce 1979, kdyţ byl nezvratně prokázán jeho 
vliv na rozvoj rakoviny dělohy a pochvy. 

Epidemiologické studie z roku 1974 daly do souvislosti rakovinu vaječníků se stravou 
bohatou na tuky. 

V roce 1975 výzkumníci oznámili, ţe existuje souvislost mezi konzumací všech druhů 
tuků a rakovinou dělohy a vaječníků, dále mezi konzumací všech druhů bílkovin 
a rakovinou děloţní sliznice a mezi konzumací bílkovin a ovoce a rakovinou 
děloţního čípku. 

Doktor S. Epstein, specialista na rakovinu, varoval v roce 1979, ţe pouţívání 
antikoncepčních pilulek je největší nekontrolovaný experiment, jaký kdy byl 



uskutečněn v oblasti rakoviny, a konstatoval, ţe orální antikoncepce má vliv na úmrtí, 
způsobené rakovinou vaječníků. 

Ve studii amerických vědců z roku 1984 se uvádí, ţe ţeny s vyšším příjmem tuků 
v potravě se vystavují l,8krát většímu riziku rakoviny vaječníků oproti ţenám, jeţ tuky 
konzumují střídmě. Pramen: D. W. Dramer et al.: "Dietary Animal Fat in Relation to 
Ovarian Cancer Risk". Obsterics and Gynecology, 63:833-38. 

V roce 1989 badatelé oznámili, ţe u ţen, konzumujících stravu s vysokým obsahem 
komplexních uhlovodanů (obilných zrn, luštěnin) a s nízkým podílem bílkovin, došlo 
ke zlepšení stavů depresí, vnitřního pnutí a tenze, hněvivosti, zmatenosti, 
trudomyslnosti, únavy, ostraţitosti a klidu v době před začátkem menstruace. Tyto 
výsledky byly srovnávány s výsledky vzorku ţen, trpících silným premenstruačním 
syndromem, jeţ se ţivily normální stravou, která obsahovala rafinované uhlovodany, 
tuky a sladkostí. Pramen: Judith J. Wurtman, et al.: "Effect of Nutrient Intake on 
Premenstrual Depresion", Americal Journal of Obsterics and Gynecology 161:1228-
34. 

Strava s vysokým podílem komplexních uhlovodanů (celých obilných zrn), 
přiměřeným podílem bílkovin (z jiných zdrojů neţ jsou červená masa) a s nízkým 
podílem tuku a soli by měla být základní stravou ţen jako prevence před PMS - 
premenstručním syndromem. Ţeny by měly omezit spotřebu čaje, kávy, nápojů 
s kofeinem, čokolády, alkoholu nebo je ze své stravy úplně vyloučit. Stejné 
doporučení platí pro kouření. Pramen: Robert A. Hatcher, et al.: "Menstrual 
Problems", Contraceptive Technology 19901992 (New York: Irvington, 1990). 

 

DIAGNÓZA 

Rakovina vaječníků se diagnostikuje gynekologickým vyšetřením pánevních orgánů, 
cytologickým vyšetřením poševního nátěru a diagnostickou punkcí. Při ní je jehlou 
odebrána tekutina z prostoru, který je podle skotského lékaře nazván "prostorem 
Douglasovým" a nalézá se mezi pochvou a konečníkem. Tekutina je pak vyšetřena 
pod mikroskopem. Jinou diagnostickou metodou je biopsie. Metastázy se zjišťují 
vyšetřením zaţívacího traktu rentgenovým vyšetřením. 

Rakovina dělohy se zpravidla zjišťuje vyšetřením oblasti pánve nebo umělým 
rozšířením děloţního hrdla a následující kyretáţí, při níţ je z dělohy odebrán malý 
vzorek tkáně. Ke zjištění metastáz se pouţívá rentgenové vyšetření prsů (hrudníku), 
intravenózní pyelogram, vyšetření kostí a jater a endoskopie dolní části tlustého 
střeva a močového měchýře. Rakovina děloţního hrdla, pochvy a zevních 
pohlavních orgánů je diagnostikována vyšetřením pánve, cytologií poševního 
sekretu; nález na orgánu je speciálním optickým zařízením přenesen na TV monitor 
a zvětšen. 

VÝTOK 

K diagnostice rakoviny pohlavních orgánů ovšem není zapotřebí všech těchto 
technických zařízení a potenciálně škodlivého rentgenového záření. Jestliţe trpí 
ţena poševním výtokem, dá se podle jeho zbarvení určit místo i rozsah zduření. Je-li 
výtok ţlutý, znamená to, ţe se tvoří cysta. Bílý výtok je méně váţný, ale obvykle 
vede k tvorbě měkkých cyst, jestliţe ţena včas nezmění způsob stravování. Zelený 
výtok ukazuje na růst tumoru, zvláště jestliţe trvá jiţ delší dobu. 

Poševní výtok, cysty na vaječnících a fibroidní tumory se dají často zjistit i podle 
ţlutého povlaku na spodní části očního bělma. Temné body v očním bělmu indikují 
cysty na vaječnících, tumory nebo ledvinové kameny. 



S reprodukčními orgány koresponduje také charakteristika řas. Řasy, stočené vzhůru 
ukazují na degeneraci sexuálních orgánů, zaviněnou poţíváním nadměrně jinových 
potravin, především ovoce, ovocných šťáv a mléčných výrobků v ranném dětství. 
Řasy sklopené dolů naznačují nadměrnou konzumaci silně jangových jídel, jako jsou 
například vejce a maso. V tomto případě se mohou objevovat menstruační křeče 
a nebo můţe dojít k zastavení menstruace, coţ je způsobeno staţením vaječníků. 
Na menstruační křeče upozorňuje také vodorovná linka nebo vráska mezi horním 
rtem a nosem ve chvíli, kdy se ţena směje. 

Nedostatečnou funkci reprodukčních orgánů můţeme poznat také podle 
roztřepaných nehtů a podle nenormálního zbarvení konečků prstů, které je 
způsobeno chaotickým způsobem stravování. Jestliţe se na nehtu jednoho palce 
nebo na špičce nehtu jednoho palce objeví tato abnormalita - a druhý palec je přitom 
normální - znamená to, ţe vaječník na abnormální straně nefunguje dobře. 

Tukové pupínky na středu tváří mohou prozrazovat, ţe se v oblasti vaječníků tvoří 
cysty. 

Zelené stíny, objevující se podle meridiánu močového měchýře kolem vnějších 
kotníků na nohou, ukazují, ţe se v děloze nebo v močovém měchýři rozvíjí rakovina. 
Také tukové zduřeniny v oblasti kotníků jsou známkou toho, ţe se v okolí dělohy 
usazuje hlen (mucus) a tuk. To mohou být známky předrakovinného stavu. 

 

DIETNÍ DOPORUČENÍ 

Převaţující příčinou rakoviny vaječníků jsou vajíčka, konzumovaná v nadměrném 
mnoţství a další pokrmy s vysokým obsahem tuku a bílkovin. Rakovinu dělohy 
způsobuje spíše maso. K oběma uvedeným formám rakoviny pak přispívají také tuhé 
mléčné výrobky a příliš slaná, pečená a opraţovaná jídla, způsobující tvrdnutí tkání 
a svalů. Tyto potraviny je tedy nutné ze stravy vyloučit. Rakovinu děloţního čípku 
a pochvy způsobuje strava s vysokým obsahem tuku a cholesterolu jako u rakoviny 
vaječníků a dělohy. Navíc tu však hrají roli i větší dávky lehkých řidších mléčných 
výrobků, ovoce a výrobky z mouky. Rakovina reprodukčních orgánů jako celku je 
urychlována syntetickými chemickými látkami včetně všech druhů léků, náhraţek 
estrogenu a stejně tak umělými antikoncepčními prostředky a všemi dalšími 
nepřirozenými zásahy, které regulují reprodukční a menstruační funkce. Všechny 
vyjmenované prostředky musí být při léčbě rakoviny vyřazeny. Ze stravy musí být 
vyloučen cukr a všechny pokrmy s cukrem, všechna sladidla včetně umělých 
a všechny výrobky z bílé mouky, které v těle vytvářejí hlen a tuk. Dále je nutné 
vyloučit: stimulující, aromatické a dráţdivé pokrmy a nápoje, koření (včetně curry, 
hořčice a pepře), kávu, alkohol, limonády a štávy, bylinné čaje. Příjem tuků - včetně 
nenasycených olejů - je nutné sníţit na minimum dokud se stav nezlepší. Salátových 
zálivek, majonéz (i ze sóji) a různých pomazánek s tukem se musíme také zcela 
zříci, to platí i o potravinách a nápojích, do nichţ byly přidány jakékoliv chemikálie. 
Doporučovány jsou potraviny organicky pěstované a přírodním způsobem 
ošetřované. Pro denní konzumaci doporučujeme: 

 

Celá obilná zrna 

měla by tvořit 50 - 60% z celkového denního objemu stravy. První den se připraví 
samotná rýţe Natural (s krátkými kulatými zrny), vaří se v tlakovém hrnci. Druhý den 
se v tlakovém hrnci vaří s přidáním 20 - 30% jáhel.  Třetí den se k ní přidá 20 - 30% 
ječmene (krup), další den 20 - 30% fazolí azuki nebo čočky. Pak se začíná od 



začátku a celý cyklus se opakuje. Velmi chutná ranní kaše se připraví ze zbytků rýţe. 
Přilije se k ní trochu vody, vaří se do kašovité formy a těsně před koncem varu se 
přidá trochu sójové pasty míso a nechá se ještě 2 - 3 minuty na teplém místě nebo 
se velmi jemně zahřívá. Snídaně můţe být kašovitá. Obilná zrna v dalších pokrmech 
však mají být uvařena spíše do formy sušší, hutnější. Poměr zrn a vody v tlakovém 
hrnci má být asi 1:2. Ochucuje se malým kouskem řasy kombu, na jeden šálek zrn 
velkým asi jako známka, a sůl se uţ nepřidává. V některých případech - podle 
individuální kondice - lze špetku soli volit jako alternativu. Další druhy obilných zrn se 
mohou jíst příleţitostně. Mezi ně patří pšenice, ţito, kukuřice, celá zrna ovsa. Oves 
ovšem aţ jeden měsíc po přechodu na makrobiotický způsob stravování. Pohanku 
zpočátku nejíme asi šest měsíců, protoţe její energie je velmi stahující a mohla by 
způsobit zatvrdnutí nádoru. Seitan má také velmi jangový charakter, konzumujeme 
ho tedy minimálně. Je nezbytné, abychom na několik měsíců vynechali nebo omezili 
konzumaci výrobků z mouky, a to i z mouky celozrnné, přestoţe právě ţeny 
s rakovinou vaječníků a dalších reprodukčních orgánů jsou typickými milovnicemi 
pečených, opraţených a chřupavých pokrmů. Několikrát za týden je moţné jíst 
celozrnné těstoviny. 

 

Polévka  

má tvořit 5 -10% z celkového objemu stravy (jedna aţ dvě misky za den). Vaří se 
s řasou wakame a různými druhy zelenin. Přednost dáváme listové zelené zelenině 
a zelenině bílé. Kořeníme ji velmi jemně sójovou pastou míso nebo omáčkou shoyu, 
příleţitostně přidáme trochu houbiček shiitake, miso ječmenné, rýţové nebo sójové 
(hatcho), a to přirozeně fermentované 2 - 3 roky. Obilné a luštěninové polévky stejně 
jako další druhy polévek můţeme konzumovat občas. Přednost se však dává bílé 
ředkvi daikon a její nati i další zelené listnaté zelenině. 

 

Zelenina  

by měla tvořit asi 20 – 30% z celkového objemu stravy, a to připravovaná různými 
způsoby, nejčastěji na páře, vařením ve vodě, osmahnutím a následným podušením: 
prvních šest týdnů na sucho a na vodě, později na minimu oleje. Volíme různé druhy 
zeleniny zelené listové, zeleniny ţluté a bílé barvy, jako doplněk různé druhy zeleniny 
kořenové jako mrkev, tuřín, daikon, ředkvičky. Kořen lotosu pouţíváme méně často 
neţ ostatní druhy. Pro toto onemocnění jsou obzvlášť vhodné kořen a nať bílé ředkve 
daikon. Zelenina kulatá (tvrdá podzimní dýně, zelí, cibule) se můţe připravovat 
pravidelně. Doporučené způsoby přípravy jako u rakoviny prsu.  

Doporučené způsoby přípravy 

nishime 3krát týdně, dýně - fazole azuki - řasa kombu 3krát týdně, 1 šálek sušené 
bílé ředkve daikon 3krát týdně, mrkev a její nať nebo ředkev daikon a její nať 3krát 
týdně, zelenina na páře 5-7krát týdně, lisovaný salát 5-7krát týdně, dušená zelenina 
2 - 3krát týdně (první měsíc dusit jen na vodě bez pouţití oleje, pak je moţné potřít 
dno kastrolu trochou sezamového oleje), kimpira 2/3 šálku 2krát týdně (po čtyřech 
týdnech je moţné začít pouţívat olej), 2krát týdně je moţné konzumovat tofu, sušené 
tofiz, tempeh nebo seitan - vţdy společně se zeleninou. Syrovou zeleninu a saláty 
z ní je třeba vyloučit. Mnoţství jednotlivých pokrmů se upravuje individuálně podle 
kondice. 

 

Ovoce 



zásadou je čím méně, tím lépe, přinejmenším do doby, neţ se podstatně zlepší 
kondice. Začne-li pacientka po ovoci touţit, můţe si ho malé mnoţství povařit 
s několika zrnky soli. To platí pro ovoce čerstvé i sušené. Ţeny s rakovinou vaječníků 
si mohou dopřát ovoce - včetně čerstvého - o něco málo více neţ pacientky ostatní. 
Důsledně je ovšem nutné se vyvarovat ovocných šťáv a moštů. 

 

Ořechoviny a semena 

ořechy a ořechová másla je nutné ze stravy vyloučit. Obsahují totiţ příliš mnoho tuku 
a bílkovin, výjimkou jsou jedlé kaštany. Jako zákusek je moţné občas sníst 
slunečnicová nebo dýňová semena – avšak nesolená, připravená na páře nebo 
povařená, ne víc neţ jeden šálek za týden. Opraţených semen konzumujeme co 
nejméně. 

 

Nápoje  

při konzumaci nápojů a vyuţívání dalších dietních praktik je moţné se řídit podle 
doporučení uvedených v I. části knihy. To se týká i čaje banča jako přednostního 
nápoje. Bez výjimky vynechte nápoje označované jako příleţitostné nebo vyloučené. 
První 2 - 3 měsíce po přechodu na nový typ stravy nepijte ani obilnou kávu. 
Doporučujeme čaj MU, avšak pouze na několik měsíců nebo příleţitostně. Čaj MU je 
léčebný přípravek, připravený z devíti aţ šestnácti různých rostlin. Udrţuje v těle 
teplo, zahřívá a posiluje oslabené ţenské orgány.  

 

Sladkosti a zákusky 

jednou z příčin rakoviny ţenských pohlavních orgánú je nadměrná konzumace cukru 
a potravin s cukrem. Proto je velmi důleţité vynechat všechny sladkostí a moučníky 
(včetně makrobiotických) do doby, neţ se zásadně zlepší zdravotní stav pacienta. 
Abychom uspokojili chuť na sladké, je moţné si denně připravovat sladkou zeleninu, 
pít sladký zeleninový nápoj nebo připravovat marmelády ze sladké zeleniny. 
Stupňuje-li se chuť na sladké dále, je moţné sníst občas trochu amasake, přisladit 
pokrm rýţovým či ječmenným sladem, uvařit jako moučník jedlé kaštany nebo se 
trochu napít jablečné štávy či moštu. Dobré jsou také placičky mochi, rýţové koule, 
rýţové rolky sushi se zeleninovou náplní a další zákusky, připravené z celých 
obilných zrn. Je však nutné omezit rýţové a jiné nafukované obilné chlebíčky 
("polystyren"), suché pečené pochoutky. Způsobily by zatvrdnutí nádoru 
a znemoţnily jeho vstřebání a vyloučení. 

 

Ochucovadla  

na stole můţe být sezamová sůl (gomashio, připravované v poměru 1 díl soli na 18-
20 dílů sezamu), je moţné pouţívat i prášek z řasy kelp nebo wakame, slané švestky 
umeboši, tekka a další ochucovadla v případě, ţe po nich pacientka touţí. Vyjmeno-
vané druhy ochucovadel se mohou pouţívat ve velmi mírném mnoţství denně podle 
individuální chuti a potřeby na obilí nebo zeleninu. 

 

Luštěniny 

5% malých druhů (fazole azuki, čočka, římský hrách nebo černé sójové boby) - lze 
konzumovat denně. Vaří se společně s řasou kombu nebo s mrkví a cibulí. Ostatní 
druhy luštěnin pak 2 - 3krát za měsíc. Na ochucení se pouţije malé mnoţství mořské 



soli nebo sójové pasty míso či omáčky shoyu, příleţitostně tempeh, natto, uvařený, 
sušený nebo čerstvý tepelně zpracovaný sýr tofu. Sýr tofu nemá být konzumován 
v krémovité formě. 

 

Mořské řasy 

mají tvořit asi 5% denní stravy včetně kombu a wakame, pouţívaných denně do 
polévek a obilovin. Kaţdý den je moţné sníst i 1 list lehce opraţené řasy nori a 2krát 
týdně si připravit malé mnoţství řas hiziki nebo arame. Všechny další druhy řas - 
konzumujeme podle úvahy. 

 

Pickles 

různé druhy doma připravovaných pikles se mají střídat, konzumuje se obvykle 1 pol.  

lţíce denně. Příliš slaných pickles a kvašeného zelí je však třeba se vyvarovat. 

 

Ţivočišná potrava 

měla by být ze stravy úplně vyloučena, jednou za dva týdny je moţné sníst malý 
kousek bílého rybího masa v případě, ţe po něm pacientka velice touţí. Příprava 
bílého rybího masa: na páře, vařením nebo podušením bez tuku, koření se 
nastrouhanou bílou ředkví daikon nebo zázvorovou šťávou. Po dvou měsících je 
moţné jíst rybu 1 krát týdně. To však neplatí o modrém a červeném rybím mase 
(například tuňáků a korýšů). 

 

Koření 

za koření povaţujeme mořskou sůl, sójovou omáčku shoyu a míso. Prosíme, 
pouţívejte koření velmi umírněně, abyste nedostávali velkou ţízeň. Pokud se tak 
stane, nepouţívejte jmenovaná koření do doby, neţ se váš stav stabilizuje. Mirin 
a česnek nepouţívejte vůbec. 

Dalším důleţitým faktorem je dokonalé rozţvýkání potravy. Krajně nevhodné je 
přejídat se a jíst později neţ 3 hodiny před spaním. 

 

SPECIÁLNÍ NÁPOJE A POKRMY 

Je vhodné je připravovat podle individuální kondice a pokud moţno ve spolupráci 
s kvalifikovaným učitelem makrobiotiky. Uvedené návody jsou spíše orientační, 
mohou se případ od případu lišit. 

· Sladký zeleninový nápoj: první měsíc jeden aţ jeden a půl malého šálku denně, 
druhý měsíc obden. 

· Nápoj z mrkve a daikonu: denně po dobu 4 - 6 týdnů 1 malý šálek, pak měsíc 
1 šálek kaţdý třetí den. 

· Čaj z mořských řas: doporučujeme 1- 2 malé šálky denně. Příprava: mořské řasy 

povaříme 10 minut ve vodě a odvar vypijeme, čaj nesmí být příliš slaný. Pomáhá 
také čaj z řasy arame. 

· Houbičky shiitake: byla-li u pacientky diagnostikována tvrdá cysta nebo nádor, je 

vhodné konzumovat denně kousek sušené houbičky shiitake, který se vaří v polévce 
nebo v některém zeleninovém pokrmu. Velmi vhodná je tato příprava: houbičku 
vaříme společně s bílou ředkví daikon a v závěru velmi mírně okořeníme sójovou 
pastou miso nebo sójovou omáčkou. Houbička shiitake se můţe také vařit společně 



se zimním melounem, který je na západě moţné koupit v čínských a orientálních 
obchodech. Jistě se brzo dostane i k nám, stejně jako se k nám rychle dostaly ostatní 
vhodné a potřebné součásti této preventivně a léčebně působící stravy. Shiitake 
s melounem se lehce koření sójovou pastou míso. 

· Strouhaný daikon: pro některé případy zablokovaných vejcovodů (nebo jiných 
překáţek funkce reprodukčních orgánů) je vhodné nastrouhat 1 aţ 2 šálky daikonu, 
povařit je krátce s řasou nori a mírně okořenit misem nebo shoyu. Konzumovat ho 
můţeme denně. Velmi vhodná pro všechny formy rakoviny reprodukčních orgánů je 
občasná konzumace syrového nastrouhaného daikonu, smíšeného s několika 
kapkami sójové omáčky. 

 

DOMÁCÍ PÉČE 

· Tření těla: viz pasáţ "Důleţité upozornění" v úvodu II. části této knihy.  

· Obklady: v několika málo případech mohou obklady pomáhat k postupnému 

vylučování přebytků hlenu a tuku z nitra směrem na povrch. Abyste pouţívali obklady 
a náplasti opravdu dobře, vyhledejte pomoc zkušeného makrobiotického poradce. 
Individuální kondici je totiţ nutné podřídit jak četnost, tak druhy aplikací. Aby se 
podpořila cirkulace, je vhodné před přiloţením obkladu poloţit na příslušnou partii 
ručník, který byl namočen do horké vody a vyţdímán. Doba aplikace je 3 - 5 minut. 

· Sedací lázeň v daikonu: výtoky pochvy, které eliminují nahromaděné škodliviny - 
hlen a tuk - můţe usnadnit sedací lázeň. V ideálním případě má voda pro lázeň 
obsahovat vývar ze sušených listů bílé ředkve daikonu nebo tuřínu. Pro tento účel se 
několik svazků listů daikonu zavěsí do mírného prúvanu nebo do stínu (ne na slunce) 
a tam se nechá usušit. Barva listů se přes ţlutou změní aţ na hnědou a poté jsou 
vhodné k pouţití. Dva aţ tři svazky těchto listů povaříme 10 - 20 minut v několika li-
trech vody, přidáme do ní hrst mořské soli nebo řasu kombu. Voda se zbarví do 
hněda. Pak ji vlijeme do škopku s teplou vodou, přidáme další hrst mořské soli a do 
lázně se posadíme (Kyčle musí být potopené ve vodě.). Přes ramena a horní část 
těla poloţíme silný froté ručník, aby nás chránil před prochladnutím a eventuálně 
odsával pot. Kdyţ voda chladne, přidáme horkou vodu. V lázni zůstaneme 10 -15 
min. Nemáme-li doporučené suché listy daikonu, pouţijeme mořské řasy. Obzvláště 
vhodné jsou řasy arame. Nejsou-li pro vás dosaţitelné nebo jsou-li pro vás příliš 
drahé, nasypte do vody dvě hrsti mořské soli. Lázeň podpoří cirkulaci v dolní části 
těla a pokoţka se zbarví do červem. Hlen a tuk, nahromaděný a usazený kolem 
a uvnitř pohlavních orgánů, se začne uvolňovat. Proto bezprostředně po této lázni 
provedeme výplach pochvy. Pro něj pouţijeme litr teplého čaje banča, v němţ 
rozpustíme lţičku mořské soli a dvě lţičky rýţového octa nebo citronu. Proceduru 
můţeme dělat 5 - 10 dnů kaţdý večer nebo kaţdý druhý večer a pak kaţdý pátý den 
nebo jednou týdně tak dlouho, dokud nejsou usazeniny hlenu a tuku z oblasti dělohy 
a pochvy téměř vyloučeny. 

· Obklad taro: jde-li o cystu nebo nádor (včetně nádoru fibridního), pomáhá přiloţení 
obkladu z brambor taro na 3 - 4 hodiny. Přikládá se na spodní část břicha. Obklad 
taro má následovat bezprostředně po obkladu zázvorovém, přiloţeném na podporu 
cirkulace na 3 - 5 minut. Tuto proceduru je vhodné provádět denně po dobu 2 - 4 
týdnů . 

· Zelený chlorofylový obklad: v některých případech pomáhá zmírnit nebo odstranit 
bolest. Listy zelené zeleniny se rozmačkají na kašičku, smísí s moukou a přikládají 
na 1- 2 hodiny. Předtím se příslušná oblast zahřeje horkým ručníkem. Tento obklad 



musí být udrţován teplý, proto se na něj pokládá nahřátá mořská sůl, vloţená do 
bavlněného sáčku a zabalená do bavlněné utěrky. Tento obklad je vhodné 
opakovaně doplňovat horkým obkladem (například zázvorovým) na dolní část páteře. 

 

DALŠÍ DOPORUČENÍ 

Viz pasáţ "Důleţité upozornění" v úvodu II. části této knihy. 

I kdyţ jsou tyto typy rakoviny doprovázeny úbytkem energie a vitality, normální 
sexuální styk neškodí - pokud však nevede k vyčerpání. 

Je nezbytné se zříci všech umělých prostředků, které regulují menstruaci, především 
antikoncepčních pilulek, estrogenů a prostředků mechanických. Všechny narušují, 
eventuálně zabraňují přirozenému proudění elektromagnetické energie skrze tělo. 
Zlepší-li se způsob stravování, upraví se i menstruační cyklus. Je pravidelný 
a probíhá v souhlase s cyklem měsíce. Pak je moţné pro kontrolu otěhotnění vyuţít 
přirozených metod. 

Potratu a císařskému řezu se pokud moţno vyhněte. Studujte moţnosti přirozeného 
vedení porodu a - jste-li uţ v dobré kondici - zvaţujte moţnost porodu doma za 
přítomnosti zkušené porodní asistentky nebo jiného zkušeného zdravotníka. Budete-
li kojit, ochrání to vás i vaše dítě před moţným budoucím onemocněním včetně 
rakoviny. 

Nenoste ţádné prádlo ani ponoţky ze syntetických materiálů. Nepouţívejte tampony 
z umělých hmot nebo tkanin, ani chemicky připravené nebo chemickými přísadami 
doplněné koupelové či toaletní potřeby, zásypové pudry a další umělé výrobky. 
Všechny mohou být dráţdivé a jsou škodlivé pro reprodukční systém. 

Během měsíčního krvácení jsou u ţen vylučovány přebytky nejrůznějších látek 
a substancí nejen menstruační krví, ale také prostřednictvím kůţe. Jestliţe 
doporučujeme, aby se ţena v tuto dobu nesprchovala studenou vodou ani si 
v chladné vodě nemyla vlasy, je to proto, aby nebyl narušen normální proces 
vylučování přebytečných a odpadových látek. K očistě pouţijte mokrý ručník nebo 
houbu. 

Fyzické a citové nepohodlí, které doprovází menstruaci, je moţné zmírnit hlubokou 
relaxací, masáţemi DO-IN nebo masáţemi shiatsu a akupresurou dolní části zad 
(v době před menstruací). Pro zdravý ţivot jsou samozřejmě důleţitá i aktivní fyzická 
cvičení. 

Trpí-li ţena bolestmi, pomůţe jí často půlhodinová procedura přikládání rukou. 
Provádí se velmi jednoduše: jedna dlaň se přiloţí na kousek bavlněného plátna, 
poloţeného na příslušnou oblast, dýchání obou osob se zesynchronizuje, navodí se 
klid mysli. Uvolnění umoţní přírodní energii z prostředí, aby proudila rukou do 
přiloţené dlaně a do těla pacienta. Léčení přikládáním rukou je efektivnější, kdyţ je 
zprostředkovává druhá osoba, ale pacient můţe tuto proceduru provádět i sám. 

 

OSOBNÍ ZKUŠENOST 

Rakovina vaječníků a lymfatického systému 

Rodina Dubičových vypadala jako typická moderní štastná rodina. Milenka porodila 
dvě krásné děti a vybudovala si vynikající kariéru jako programová ředitelka jedné 
z největších rozhlasových stanic v Bělehradě. Její muţ Boško byl manaţerem 
podniku, který se zabýval importem a exportem zemědělských strojů. V roce 1986 
však přišla tragédie. Milenka prošla obdobím migrén a bolestí hlavy, cítila chronickou 



únavu a tlak v hlavě - lékařské testy pak odhalily rakovinu vaječníků, která se uţ roz-
šířila do lymfatického systému. Lékaři provedli operaci a radili jí podstoupit léčbu 
chemoterapií a ozařováním. Nedávali jí naději. 

Milenka měla v nemocnici kamaráda. Šťastnou náhodou to byl lékař a dal jí výtisk 
této knihy. Milenka začala srovnávat svou kondici a současný stav se způsobem 
stravování, jaký vedla v minulých letech: mnoho potravin ţivočišného původu - 
hlavně maso, mléčné výrobky a tučné pokrmy. Odmítla další léčení a opustila 
nemocnici přesto, ţe ji lékaři uvědomili o jejím stavu: v lepším případě jí dali šanci na 
dva měsíce ţivota. 

Doma Milenka sdělila manţelovi a rodině, ţe se chce pokusit bojovat se svou 
zhoubnou chorobou pomocí stravy a ţe chce odjet do USA studovat makrobiotiku. 
Přátelé a spolupracovníci ze zaměstnání ji pomohli sehnat prostředky a tak Milenka 
s Boškem přiletěli v únoru 1987 do Bostonu. Tam v Kushi institutu absolvovali 
seminář o stravě a degenerativních nemocích. Přišli za mnou se ţádostí o konzultaci 
a osobní vedení. Vysvětlil jsme Milence, ţe základní příčinou jejího stavu jsou sýry 
a mléčné výrobky, ale ţe se z rakoviny vyléčí, bude-li správně a přesně jíst. Kdyţ se 
Milenka teď dívá nazpět, vzpomíná: "Od toho okamţiku jsem cítila, ţe začala moje 
nová cesta ţivotem. Měli jsme naději." 

Milenka se vrátila zpět do Jugoslávie, začala makrobioticky vařit, denně praktikovat 
masáţe DO-IN, třít celé tělo, zpívala optimistické písně a praktikovala vizualizace 
a meditace. Za pět měsíců lékařské testy potvrdily, ţe je vyléčena. Lékaři to nemohli 
pochopit. Povaţovali to za zázrak. 

Milenka, Boško a obě děti pak několik let studovali na Kushi institutu v Becketu 
a pomáhali organizovat semináře pro své jugoslávské spoluobčany. Měli blahodárný 
vliv na zdraví mnoha lidí. 

(Pramen: PhDr Lilian Papin: "Ţivot je zářící hvězda. Jugoslávská rodina triumfovala 
nad rakovinou". (One Peaceful World Newsletter, jaro 1989.) 

 


