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Byl jste již dlouhou dobu velmi 
úspěšným v informačních 
technologiích. Proč jste změnil 
obor a přešel k medicíně? 

No to nebyla ve skutečnosti změna v 
mé mysli, jen změna v mém životě. 
Na závěr vysoké školy jsem si musel 
zvolit svou cestu. Moje srdce říkalo 
"medicínu"; ale věděl jsem, že jsem 
neměl šanci, abych to udělal, 
protože moji rodiče nikdy nebudou 
souhlasit s tímto studiem. Tak jsem 
šel na technickou-univerzitu INSA v 

Lyonu a stal se informatikem a byl to 

opravdu dobrý start, protože jsem 
tam dostal skutečné logické a 
vědecké základy. Ale nikdo nemůže 
uniknout vlastní karmě. Můj život mě 
přinutil, abych změnil svou cestu a 
musel jsem začít znovu od absolutní 
nuly. Ale poprvé jsem neudělal to, 
co ode mě chtěla společnost, ale 
udělal jsem to, co mé srdce říkalo. 

JEAN-CLAUDE ALIX: 
 

JDE O VÁŠ ŽIVOT 

V listopadu navštíví 
Českou republiku  
Jean-Claude Alix - 

alternativní praktik, 
který vystoupí v Praze 
se zajímavou 
přednáškou na téma: 
JDE O VÁŠ ŽIVOT – 

srovnání medicíny a 
přírodního léčitelství. 
Pana Alixe jsme 

požádali o rozhovor. 

Srovnání medicíny a přírodního 
léčitelství 

Jean-Claude Alix 

se narodil v roce 1951 ve 

francouzském 

St. Etienne a od roku 

1975 žije v Německu. 
 

Vystudoval nejprve 

informatiku v Lyonu a 

působil jako šéf ústavu 
pro rozvoj americké 
medicínské informatiky. 
  

Po studiích přírodního 
léčitelství založil 
společnost MEDICUS a 
od roku 1999 řídí přírodní 
léčitelské centrum v 
německém Solingen-

Ohligs, kde uplatňuje 
četné postupy přírodního 
léčitelství. 
 

 Je autorem několika knih. 



 
 

Mnoho lidí říká, že děláte malou 
revoluci v medicíně, proč? 

Oh, nemám rád slovo revoluce. 
Páchne jako krev a těžká nouzová 
situace. Učil jsem se 15 let 
buddhismu se svým přítelem Lama 
Ole Nydahl a řekl jsem: medicína 
byla vynalezena, aby pomohla 

lidem, ne aby je zničila. 

Naučil jsem se být objektivní a být 
skutečným vědcem. A vědec má 
jedno pravidlo, a to: přijmout fakta. 
Četl jsem spoustu knih o přírodní 
medicíně, poslechl jsem hodně 
dobrých učitelů s mnoha 
zkušenostmi a srovnal jsem je s 
cestou a výsledky naší oficiální 
medicíny a poprvé jsem se bál. 

Začal jsem pochybovat o tom, že 
oficiální medicína je ten správný lék. 

Nemáte problémy s tím odmítnout 
většinu teorií oficiální medicíny? 

Prosazuji svobodu pro pacienty. 

Neexistuje žádný způsob 
absolutního bezpečí. Pacient musí 
být informován o různých způsobech 
přírodní a oficiální medicíny a 
rozhodnout se sám. Nikdo nemá 
právo přikazovat lidem, jakou mají jít 
cestou. 

Poznámka:  
Určitě potřebujeme dnešní oficiální 
medicínu pro zvláštní případy, ale 
spousta problémů by se mohla velmi 
snadno vyřešit pomocí přírodní 
medicíny. 

Proč klasická 
medicína 
nezkoumá příčiny 
nemocí a ordinuje 
drahé, drastické a 
neúčinné léčebné 
metody? 



 
 

Získal jste praxi během 30 let a 
mnoho pacientů z celé Evropy 
přišlo, abyste jim poradil a

vyšetřil je ve vaší ordinaci. Proč 
tento úspěch? 

Odpověď je jasná. O metabolismu 
jsem se naučil mnoho. Měl jsem 
nejlepší učitele z celého světa a 
jsem za to moc vděčný. Viděl jsem 
léčby, které jsou v praxi tak efektivní 
a tak snadné, že jsem nemohl uvěřit. 

Tak jsem začal psát knihy, abych dal 
tyto informace ostatním praktikům. 
Můj slogan je "medicína je snadná". 

Nestarám se o medicínské 
technologie a zprávy z laboratoří 
nebo rentgenové 

diagnostiky. Dnešní lékaři se učí 
pouze teoretickým věcem a důvěřují 
pouze počítačům. 

Já věřím pouze praxi a výsledkům. 
Pouze výsledky se počítají. Einstein 
a Paracelse, řekli naprosto stejnou 

větu: "Pokud mám teorii a výsledek 
léčby se neshoduje s touto teorií, co 
musí jít pryč?" Ano, řekli "pryč s 
teorií." K tomu musíte mít odvahu. 



 
 

Dáváte obrovský význam léčbě 
onemocnění jater, proč? Dneska nemáme 
fantastické jídlo? 

Správná odpověď by trvala dny. Ale teď jen ve 
zkratce: Pokud jsou vaše střeva a játra čistá a 
bez chemických jedů, nemůžete onemocnět 

Dr. Max Gerson byl nejlepší lékař světa. 
Zachránil stovky tisíc nemocných pacientů s 
rakovinou. Co udělal? Radikálně změnil výživu 
na čerstvě lisované šťávy ze zeleniny a ovoce 
a vyčistil játra. To je odpověď. Je to snadné a 
funguje to. To je lék, jako je láska, bez 
chemie, snadná a účinná. 

Podívejte se na DVD "The Gerson miracle". 
Změní vaši mysl a váš život. 

 

Skutečně si myslíte, že výživa je pro zdraví 
tak důležitá? 

Mnoho druhů zvířat jednoduše zmizelo ze 
země, protože zde byla zničena výživa. 
Snažte se dávat pouze maso kanárkovi nebo 
rýži lvovi. Jsou inteligentní a nebudou to jíst. 
Pokud ano, po chvíli zemřou.  

Střevo všech druhů je výsledkem stovek 
milionů adaptací na naše známé potraviny. 
Nemůžeme strávit nic jiného, nebo dokonce 
jen velmi špatně. Ale lidé myslí, že mohou jíst 
cokoli. Nalijte naftu do benzínového vozu, 
uvidíte oblak odpadu vycházejících ven. 

 

Slyšeli jsme, že se chystáte do důchodu. 
Je to konec vaší medicíny? 

Pokud někdy začnete pomáhat, nikdy 
nepřestanete. Moje lékařské centrum bude 
dělat stále tuto práci a já tam budu stále jako 
záloha. 

Je to vždy buď přírodní léčitelství nebo klasická 
medicína nebo obojí dohromady? 

Ano, ano. Máme pacienty s rakovinou, kteří říkali: 
"Chci chemoterapii, ale k vám přicházím, abyste 
minimalizovali vedlejší poškození." 

Tohle pro nás není problém. Od této chvíle 
neříkáme o chemoterapii nic negativního. To by byl 
návrh a skutečný terapeut nikdy nedává návrhy. 

 

Zpátky k vaší medicíně, proč je úspěšná? 

Protože je to snadné.  

Za prvé: Nikdo z našeho centra nevychází, aniž by 
nevěděl, PROČ je nemocný.  

Za druhé: pokud rozumíte příčině, můžete se 
naučit, jak se jí vyhnout. To je logické. 

A  za třetí: všichni dostanou osobní léčebný plán 
na pomoc tělu. 

Pochopení problému obnoví důvěru pacienta v 
sebe, v přežití. To funguje také. Takže máme 
přírodní léčbu a duševní důvěru. Nepotřebujeme 
víc. Aby toto bylo možné, ošetřovatel musí znát 
příčiny onemocnění. Je to umění, které stále více a 
více zmizí mezi mladými lékaři. 
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V pátek 16.11.2018 od 18 hodin na ČVUT, Fakultě stavební, Thákurova 2077/7, Praha 

Dejvice v učebně C-202 proběhne přednáška J-C. Alixe pro širokovou veřejnost. 

Moji kolegové jsou tak dobří, že mě denně nepotřebují 
a navíc mají mnoho nových nápadů k rozšíření. Změnil 
jsem pouze pole zaměření, abych měl čas a mohl 
konečně napsat další knihy a pořádat školení. Chtěl 
bych přinést základní myšlenky tohoto dobrého starého 
lékařství do dalších zemí, jako je Francie, Švýcarsko a 
do vaší země, České republiky. Jste jediná země, která 
má překlady všech mých knih (O tuto záslužnou 
činnost se zasloužilo vydavatelství Dialog, v čele 
s panem Novotným). 

A ve vaší zemi existuje spousta lékařů, kteří si 
pamatují čas předtím, než přišel kapitalismus. Vím 
například, že ve staré demokratické republice na 
Leipzické univerzitě léčili velmi efektivně pacienty s 
rakovinou s kyslíkem „Oxygen / Ozone-Therapie“ a na 
Ukrajině s rostlinou – Vlaštovičníkem větším 
(celandinem, Chelidonium). Takže je toho hodně co 

dělat. Jsem tady jen proto, abych vysvětlil 
jednoduchost získávání a udržení zdraví. 

 

Mají lidé možnost se s Vámi a Vaším učením sejít 
v České republice? 

Ano. V polovině listopadu proběhne v Praze otevřená 
přednáška se základními myšlenkami zdravé medicíny 
a následně za Prahou proběhne dvoudenní kurz o 
lidském metabolismu, příčinách, důsledků nemocí a 
hlavně jak je uzdravit. 

O víkendu 17.-18.112018 proběhne dvoudenní kurz o lidském metabolismu, 

příčinách, důsledků nemocí a hlavně jak je uzdravit. 

Na tento kurz je možné se přihlásit na emailové adrese hamouzp@gmail.com. Počet 

účastníků je omezen. 


