
Úvod do makrobiotiky, numerologické určení jinové/jangové 
konstituce + zdarma recepty 
Skloňovaný pojem v dietologii, není jen o typu stravování ale také o životním stylu. Makrobiotika 
vychází ze Zen buddhismu a duality Jang a Jin. Současná forma a učení makrobiotiky pochází 
z Japonska. Všechno, co existuje ve vesmíru, lze rozdělit do dvou základních proti sobě stojících 
energií jin a jang. Jin představuje přizpůsobivou, proměnlivou a studenější část přírody a jang část 
silnou, dynamickou a teplejší. Všichni máme v sobě kombinaci obou prvků jin i jang a tyto prvky se 
kombinují i ve všech typech potravy. Makrobiotika usiluje o to, aby se působení těchto energií u 
každého individuálně udržovalo v rovnováze. V taoismu jsou tyto energie označovány jako Monáda. 

 

V 80. letech 19. století objevil japonský lékař Sagen Išizuka, že se mnoho běžných zdravotních 
problémů dá léčit dietou složenou z celozrnných obilnin a ze zeleniny s vyloučením bílé rýže a 
čištěného cukru. Začátkem 20. století vyzkoušel japonský filosof George Ohsawa (Nyoichi 
Sakurazawa) tyto představy v praxi. Tvrdil, že se makrobiotikou vyléčil z tuberkulózy. Tento režim 
pojmenoval makrobiotikou, což je spojení dvou řeckých slov - makros (velký) a bios (život). Oshawa 
přivezl makrobiotiku na Západ v roce 1953, kdy cestoval po Evropě a USA. Vedle makrobiotiky však 
doporučoval například kouření a sám zemřel v 72 letech na srdeční infarkt. V šedesátých letech založil 
jeden z jeho studentů Michio Kushi v Bostonu institut, který se stal centrem makrobiotického učení. 
Když v roce 1966 Oshawa zemřel, Kushi a jeho žena Avelin pokračovali v Oshawově díle. Sám Kushi 
však v roce 2004 podstoupil operaci z důvodů rakoviny tlustého střeva. A zemřel v 88 letech na 
rakovinu slinivky břišní. 

Určení konstituce 
Lidé, kteří mají více jin než jang, jsou spíše klidní, uvolnění, mírumilovní, tvořiví, společenští. Lidé 
s převahou jang jsou činorodí, čilí, energičtí a pedantští. Rovnováha mezi oběma je údajně nutná 
k dobrému zdraví, převaha jednoho nad druhým vede k nemocem. Příliš mnoho jin způsobuje 
netečnost, depresi a potíže při soustředění, příliš mnoho jang je příčinou napětí, podrážděnosti a 
neschopnosti relaxovat. K překonání těchto problémů doporučuje makrobiotická dieta ty potraviny 
s principy jin a jang, které podporují pacientův dobrý zdravotní stav.  
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