 	Hippokratés, De alimento (De nutrimento) = “Hérakleitos” C 2
 	
(Èásti spisu O výživì, vydávané také jako “imitace” Hérakleita - pracovní bilingva)


1.	Potrava a druhy potravy, jedna a mnohá: ...

	Trof¾ kaˆ trofÁj e�doj, m…a kaˆ polla…: ...

2.	Rostou a sílí jak svaly, tak i podobné a nepodobné; všechno co je v jednotlivých bytostech podle pøirozenosti každé z nich a vzhledem ke síly, kterou má ad poèátku. 

	AÜxei d� kaˆ ·ènnusi kaˆ sarko‹ kaˆ Ðmoio‹ kaˆ ¢nomoio‹ t¦ ™n ˜k£stoisi kat¦ fÚsin t¾n ˜k£stou kaˆ t¾n ™x ¢rcÁj dÚnamin. 

9.	Poèátek všech je ale jeden a konec všech je jeden - a tentýž je konec a poèátek.

	'Arc¾ d� p£ntwn m…a kaˆ teleut¾ p£ntwn m…a kaˆ ¹ aÙt¾ teleut¾ kaˆ ¢rc».

12.	Potrava všeho škodí i prospívá k zahøátí, škodí i prospívá k ochlazení, škodí i prospívá k síle.

	Kaˆ p£ntwn ™j qermas…hn bl£ptei kaˆ çfelšei: ™j yÚxin bl£ptei kaˆ çfelšei: ™j dÚnamin bl£ptei kaˆ çfelšei.

15.	Pøirozenost ve všem vystaèí všemu.

	FÚsij ™xarkšei p£nta p©sin.

17.	... Tyto všechny vìci jsou jedné pøirozenosti i nejsou: Všechny jsou to mnohé pøirozenosti i jedna pøirozenost.

	('Apokr…siej kat¦ fÚsin, koil…hj, oÜrwn, ƒdrîtoj, ptu£lou, mÚxhj, Østšrhj, kaq' aƒmo¸·o�da, qÚmon, lšprhn, fàma, kark…nwma, ™k ·inîn, ™k pleÚmonoj, ™k koil…hj, ™x ›drhj, ™k kauloà, kat¦ fÚsin kaˆ par¦ fÚsin: aƒ diakr…siej toÚtwn ¥lloisi prÕj ¥llon lÒgon ¥llote kaˆ ¢llo…wj.)
    M…a fÚsij ™stˆ taàta p£nta kaˆ oÙ m…a: pollaˆ fÚsišj e“si taàta p£nta kaˆ m…a.

24.	Veliký poèátek dosahuje k nejkrajnìjší èásti; z nejkrajnìjší èásti se navrací k velkému poèátku. Je jedna pøirozenost: být a nebýt.

	'Arc¾ meg£lh e“j œscaton mšroj ¢fiknšetai: ™x ™sc£tou mšreoj ™j ¢rc¾n meg£lhn ¢fiknšetai: m…a fÚsij e�nai kaˆ m¾ e�nai.

40.	... Vlastní š�ávy škodí, cizí š�ávy škodí, cizí š�ávy se snášejí, vlastní š�ávy se snášejí, vlastní š�ávy se snášejí; shodné se neshoduje, neshodné se shoduje...

	... Cumoˆ ‡dioi blaberoˆ, cumoˆ ¢llÒtrioi blaberoˆ, cumoˆ ¢llÒtrioi xumfšrontej, cumoˆ ‡dioi xumfšrontej, tÕ xÚmfwnon di£fwnon, tÕ di£fwnon xÚmfwnon, ...
45.	Cesta nahoru-dolù, jedna.
	`OdÕj ¥nw k£tw, m…a.

