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Jistým nedostatkem úrovně našeho 

myšlení je setrvávání na mechanické 

představě o střevu a střevním pro-

středí. Celý problém s osazením stře-

va v současném západním pojetí vy-

padá, jako bychom chtěli ekosystém 

oceánu regulovat tím, že do něj vy-

sadíme nějaký druh ryb, který v něm 

nikdy předtím nebyl. Podobně je 

tomu s ekosystémy pralesa nebo 

pouště, které se samozřejmě řídí 

zcela jinými pravidly. Člověk do 

nich — téměř bez výjimky — zasahu-

je jen velmi neobratně a spíš škodí.

Také v našich střevech žije ne-

smírně složitý a různě bujný ekosys-

tém. Je řízen vlastními přirozenými 

mechanismy. Když dojde k chybě 

v nastavení, je velmi nesnadné změ-

nit takovou situaci mechanicky. To 

je — vedle dalších léků — hlavně 

případ syntetických antibiotik. Pokud 

jsme si na ně nevytvořili rezistenci, 

zabíjejí vcelku spolehlivě nebezpeč-

né patogeny. A jejich rodiny. A jejich 

přátele. A jejich známé. A vzdálené 

známé známých. To z nich dělá nej-

lepší zbraně proti nebezpečným bak-

K čemu (a komu) 
je určena tato kniha 

K  Č E M U  J E  U R Č E N A  T A T O  K N I H A

Zdravá střevní mikro�óra připomíná přirozený ekosystém korálových útesů.
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teriím, a zároveň nejnebezpečnější 

zbraně proti nejlepším bakteriím; 

ostatně většinu antibiotik vyrábějí 

v průmyslu právě bakterie.

Autoři knihy SVĚT PŘÍRODNÍCH ANTIBIO-

TIK zaměřili svoje dílo na prevenci 

i terapii přírodní cestou. Antibiotika 

představují v našem organismu 

zbraně, s nimiž se vzájemně potírají 

nepřátelské plísně a bakterie. Jakkoli 

cíleně v našem těle působí, výsled-

kem je vždycky nějaký druh „vnitřní-

ho souboje“.

Tato kniha už ovšem reaguje na 

skutečnost, že jste z nějakého dů-

vodu léčbu syntetickými antibiotiky 

podstoupili. Není prevencí nebo 

alternativou ani jakoukoli jinou va-

riantou této terapie. Jejím hlavním 

cílem je přiblížit způsoby, kterými je 

možné eliminovat negativní dopad 

menší či větší války, která proběhla 

K  Č E M U  J E  U R Č E N A  T A T O  K N I H A

(případně probíhá) ve vašem těle. 

Kterými je do velké míry možné na-

pravit to, co ve vás způsobila léčba 

syntetickými antibiotiky — ať už se 

jedná o dětský nebo dospělý orga-

nismus — zejména s ohledem na

• obnovení střevní mikro�óry, na-

zývané někdy střevní �óra, střevní 

mikrobiom nebo mikrobiota;

• detoxikaci organismu;

• jeho celkovou revitalizaci.

Nerozlišujeme při tom, jestli se jed-

ná o syntetická nebo polosyntetická 

antibiotika, která se průmyslově 

vyrábějí chemickou syntézou nebo 

polosynteticky, což v tomto případě 

znamená, že přírodní látky jsou po 

získání z mikroorganismů chemicky 

přeměněny.

„Především je celému rodu živočichů 

přírodou dáno, že chrání sebe, svůj 

život a své tělo,“ citujeme v úvodu, 

co bylo pro Cicera jednou ze život-

ních povinností. V této knize najdete 

desítky rad, návodů a postupů, jak 

můžete svému poškozenému trá-

vicímu systému významně pomoci. 

Jednotlivé prostředky vybírejte podle 

dostupnosti i osobních sympatií, což 

je u některých potravin někdy docela 

důležité. 

A mějte při tom na paměti zlaté 

Paracelsovo pravidlo: „Všeho s mírou 

a dobrého pomálu.“

Výroba antibiotik

Většina antibiotik je produkována 
samotnými bakteriemi a dalšími 
mikroorganismy. Ve velikých kontej-
nerech o objemu desítek tisíc litrů 
dochází při správném množství kys-
líku a příslušných živin, teplotě a pH 
k fermentaci živného média na se-
kundární metabolit — antibiotikum. 
Aby měl tento proces co největší vý-
těžnost, využívají se často geneticky 
upravené mikroorganismy.
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Slovo antibiotikum s námi žije od roku 1943 a pro mnoho 
lidí se stalo synonymem léku. Kvůli tomu, že antibiotika 
začal masově používat i průmysl produkce masa, jsou 
už takřka součástí našeho jídelníčku. Pro mnoho lékařů 
představují léčivo první volby, dostávali jsme je od dět-
ství a mnoho lidí je dodnes užívá několikrát ročně.

Tato kniha reaguje na skutečnost, že jste z nějakého 
důvodu podstoupili léčbu syntetickými antibiotiky. Není 
prevencí nebo alternativou ani jakoukoli jinou variantou 
této terapie. Jejím hlavním cílem je přiblížit způsoby, 
jimiž je možné eliminovat negativní dopad menší či větší 
války, která proběhla (případně probíhá) ve vašem těle. 
Způsoby, kterými je do velké míry možné napravit to, co 
ve vás způsobila léčba syntetickými antibiotiky — ať už 
se jedná o dětský nebo dospělý organismus — zejména 
s ohledem na
• obnovení střevní mikro�óry, nazývané někdy střevní 

�óra, střevní mikrobiom nebo mikrobiota,
• detoxikaci organismu,
• celkovou revitalizaci.

Nerozlišujeme při tom, zda se jedná o syntetická nebo 
polosyntetická antibiotika, která se průmyslově vyrábějí 
chemickou syntézou nebo polosynteticky, což v tom-
to případě znamená, že přírodní látky jsou po získání 
z mikroorganismů chemicky přeměněny.
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toto téma. Na začátku 21. století odhalil část umělecké 

sbírky Adolfa Hitlera, která se nachází na našem území. 

Po sérii knih na téma sebepoznání se v současné době 

věnuje populárně-zdravotnickým tématům. Pravidelně 

publikuje v měsíčníku Regenerace.

MUDr. David Frej pracoval po studiu na lékařské fakultě 

v Praze několik let jako internista. Východní a funkční 

medicínu a výživu studoval v Albuquerque v Novém 

Mexiku (USA), v Rakousku a v indické Puně. V praxi se za-

bývá vlastním systémem holistické medicíny zaměřené 

na léčbu zánětu a s ním souvisejících chronických civili-

začních nemocí, na výživu, biologické rytmy a detoxikaci 

organismu. Přednáší a pravidelně publikuje v měsíčníku 

Regenerace.
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