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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

MUDr. Ilona Ludvíková

Co dělat, když musíte 
užívat antibiotika? 

Přidejte homeopatika 
a správnou stravu!

I když se snažíte antibiotikům vyhýbat, občas není jiné řešení. 
Má smysl k nim dodat probiotika nebo homeopatika? A jak se 
co nejdříve dostat do kondice? Co radí lékařka a homeopatka 
Ilona Ludvíková?

Podle ní je dobré k antibiotikům již od začátku přidat probiotika. 
Tobolky s probiotiky je třeba brát minimálně s dvouhodinovým 
odstupem od dávek antibiotik a je smysluplné užívat je nejen během 
léčby antibiotiky, ale i následujících šest týdnů.

Co jiného můžete pro své tělo udělat? Doktorka Ludvíková dopo- 
ručuje v prvních dnech omezit příjem potravy. Samozřejmě to  
neznamená, že máte hladovět, ale jezte lehká jídla a soustřeďte  
se hlavně na pitný režim. „Vhodný je silný vývar a bylinné  
čaje,“ radí lékařka.

OKÉNKO
 DO SVĚTA
 HOMEOPATIE

Ročník 10   /   číslo 33   /   březen 2022 www.svethomeopatie.cz

ÚVODNÍK

Jaro je tu, nové číslo Okénka s ním.

Pojďme si zrekapitulovat, co máme za sebou.

Letos oslavíme 15 let od založení Homeopatické  
lékařské asociace, Okénko se blíží ke své první 10,  
portál Svět homeopatie oslaví krásných 11 a dosud 
zaznamenal již přes 14 milionů návštěv.

Na Facebooku nás sleduje více než 19 tisíc lidí,  
Instagram brzy pokoří svou první 1000. Mobilní apli-
kaci HOMEOPATIE má ve svých telefonech 7 tisíc z 
vás.

Já jsem začala pro radost natáčet podcast  
„Na vlně zdraví“, rozhovory za první rok slyšelo již 
více než 7 tisíc posluchačů.

Píšeme a mluvíme o prevenci, zdraví, cestách  
k léčbě i přístupu k nám samotným. Cíl máme  
stejný. Chceme být zdraví, cítit se v pohodě. Náš 
tým se stále dívá kolem a hledá ty nejlepší tipy, rady 
i příběhy, které vás mohou inspirovat ke zlepšení 
zdraví a kvality vašeho života. 

V roce 2022 budeme pracovat na zdokonalení všech 
našich platforem a propojení našeho „eco-systému“  
tak, abyste vždy ve správnou chvíli našli to,  
co potřebujete. 

Díky, že jste s námi. Naše práce nám tak dává smysl.
 

Lucie
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Přidejte homeopatika

Hned s první tabletou antibiotik je dobré přidat i homeo-
patika. Proč? K tomu je třeba pochopit, jak antibiotika 
léčí. „Antibiotika dosáhnou efektivity teprve po dvou až 
čtyřech ústy podaných dávkách. V této době můžeme 
pacientovi pomoci s úlevou od symptomů, jako jsou 
bolesti v krku, ucpané dutiny, chrapot, kašel, bolesti svalů 
a hlavy,“ popisuje Ludvíková.

Právě kombinace antibiotik s homeopatiky v prvních  
dvou dnech infekce podle ní výrazně zkrátí dobu  
potřebnou k uzdravení. „Podpoří přirozenou reakci imu-
nitního systému a pomáhá protivirové imunitě zvládnout 
její ‚upozadění‘, ke kterému došlo tím, že v těle působí 
antibiotika.“

Každý lékař totiž ví, že antibiotika sníží v prvních dvou 
dnech podávání protivirovou složku imunity. „Navíc 
spousta bakteriálních infekcí začíná nejprve narušením 
imunitní bariéry virem,“ vysvětluje.

Viry a bakterie

Pojďme si to vysvětlit na příkladu: Nachladíte se, 
máte rýmu, tedy virové onemocnění, tělo je oslabené 
a nemůže se tak dobře bránit. V těle se proto začne 
rozvíjet bakteriální onemocnění, například angína. Na tu 
potřebujte antibiotika, ta ale sníží přirozenou imunitní 
reakci těla a v tu chvíli vás zasáhne další virové onemocní. 
Například opar.

Podávání homeopatik tento řetěz přeruší. „Mým pa-
cientům se nestává, že by měli během antibiotické léčby 
výsev oparu, protože souběžně s antibiotiky užívají 
homeopatické léčivé přípravky,“ dokládá Ludvíková.

Homeopatika podávaná souběžně s antibiotiky by měla 
být nastavena individuálně přesně podle pacientových 
potíží a metabolických predispozic. Proto je dobré se 
poradit se svým lékařem-homeopatem.

Další stupeň léčby

Když se dostaví úleva od nejhorších potíží, čili zhruba 
za tři dny, je dobré začít obohacovat stravu nemocného 
o probiotika. Zjednodušeně řečeno jsou to potraviny, 
které zajistí výživu. Jde zejména o zakysané výrobky  
ze zeleniny (kimči, nakládaná zelenina, kysané zelí)  
a také o zakysané výrobky, jako jsou jogurty či jiné 
zakysané mléčné nápoje, ale třeba i o banán a potraviny 
s vysokým obsahem vlákniny, což jsou vedle zeleniny 
například také luštěniny.

Další zásadní chvíle pro homeopatika přijde, když anti-
biotika doužíváte a nastává čas rekonvalescence. „Často 
doporučuji kombinaci: Sulfur iodatum 9 C ráno pět granulí 
a Kalium phosphoricum 9 C večer ve stejné dávce. Při 

větších ztrátách tekutin pocením přidávám lék China 9 C 
opět pět granulí ve třech denních dávkách,“ radí lékařka.

Pacienti, kteří mají dlouhodobé potíže s metabolismem 
jater nebo žlučníku, dostávají kombinaci: Nux vomica 5 C 
+ Phosphorus 15 C po pěti granulích. U problematického 
fungování ledvin doporučuji: Lycopodium clavatum 9 C  
+ Natrum muriaticum 9 C také v dávkách po pěti gra-
nulích od každého léku. Tím se zabrání komplikované  
a zdlouhavé rekonvalescenci.

V případě průjmu, kterým někteří pacienti po antibioti-
kách trpí, pomůže kombinace Arsenicum album 9 C plus  
Natrum sulfuricum 9 C po pěti granulích od každého. 
„Ideální ale je, abyste se o homeopatické léčbě poradili 
se svým lékařem-homeopatem, protože ke každému 
pacientovi je dobré přistupovat individuálně. Důležité je, 
jaké má další zdravotní potíže, jak v minulosti zvládal jiné 
nemoci a podobně,“ doporučuje lékařka.

Zánět zubu homeopaticky

A na závěr uvádí příklad ze své zubní praxe: Její pacientka 
Věra, narozená v roce 1975, přišla v prosinci do ordinace 
s rozsáhlým zánětem kolem prořezávajícího se zubu 
moudrosti. „Otok celé levé tváře zahrnoval i otok levého 
dolního a horního víčka. Paní měla obrovské tepavé  
bolesti, které ji nenechaly poslední noc spát, nasazené 
léky na bolest – ibuprofen ani paracetamol – jí vůbec 
neulevily,“ popisuje Ludvíková.

Po ošetření zánětu dostala antibiotika, která užívala 
spolu s probiotiky. „Okamžitou úlevu pacientce přinesla 
nasazená homeopatika: Hepar sulfur calcareum 30 C  
+ Belladonna 9 C, oboje po pěti granulích každou hodinu 
až do večera, ledování tváře a Apis mellifica 30 C v dávce 
pět granulí pětkrát denně první den a následující dny tři 
dávky denně,“ vzpomíná na případ Ludvíková.

Pacientce se už po třech dávkách homeopatické kombi-
nace tak ulevilo, že po několika dnech bolesti, usnula  
v polosedě. „Otok i zarudnutí tváře se zlepšily druhý den, 
navíc poprvé při podávání antibiotik neměla opar jako 
obvykle,“ říká Ludvíková.

Pacientka si pak musela nechat zub vytrhnout, ale protože 
už věděla, jak jí homeopatika pomohla, vzala si je i v tomto 
případě. „Stomatochirurg si pochvaloval, že nebylo i přes 
velký rozsah zákroku zapotřebí nasadit antibiotika. Pro 
pacientku by bylo druhé podání širokospektrých antibiotik 
během jednoho měsíce problémem s velikým dopadem 
na imunitní systém. Díky homeopatické podpoře se nejen 
velmi dobře cítila, ale rána se rychle zahojila,“ uzavírá 
Ludvíková s tím, že pacientům po vytržení zubu ordinuje 
trojkombinaci: Arnica montana 30 C + Apis mellifica 30 C 
+ Hypericum perforatum 30 C, a to 10 granulí od každého 
léku rozpuštěných v neperlivé vodě.

Magdalena Havelková

Jsou homeopatické a klasické léky slučitelné?

Neexistuje žádná kontraindikace ani vzájemné působení mezi léky při současném 
užívání klasických a homeopatických přípravků. 

Mohou být bez obav užívány jako navzájem se doplňující léky. 

Víte, že
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Rekonvalescence 
po covidu
Probíhající pandemie onemocnění covid-19 přináší 
mnohé problémy, ale řadu pacientů trápí následky 
lehčeji i hůře prodělaného onemocnění. Pro doléčení  
a rychlejší obnovu fyzických i duševních sil lze 
použít i homeopatii.

Klinicky se nejvíce můžeme setkat s přetrvávajícím  
kašlem a dušností, slabostí a únavou jak psychickou,  
tak i fyzickou. Řada pacientů si po prodělaném covidu  
stěžuje na přetrvávající ztrátu čichu či chuti.

Z homeopatik lze doporučit při přetrvávající/-m:

● kašli a zvýšené tělesné teplotě 
 Sulfur iodatum 15 C + Pulsatilla 30 C, 2× denně  
 5 granulí

● fyzické slabosti 
 China rubra 9 C, 4× denně 5 granulí + Phosphoricum  
 acidum 15 C, 2× denně 5 granulí

● psychické únavě a neschopnosti duševní práce 
 Kalium phosphoricum 15 C, 2× denně 5 granulí

● ztrátě čichu a chuti 
 Pulsatilla 30 C + Natrum muriaticum 30 C, 2× denně  
 5 granulí 

Doporučená doba léčby je 14 dní, dále se řídí vývojem 
klinických příznaků

MUDr. Jaroslav Čupera

Milujte svá játra, pomohou jim i homeopatika
V zimě dostala naše játra „naloženo“. Zátěží nejsou 
jen oslavy a společenská setkání, ale i zima a chlad, 
které svádí k tomu, abychom se zahřáli i něčím 
„ostřejším“. A alkohol je – jak známo – jedním  
z významných rizikových faktorů poškození jater. 
Po svátcích a hojnosti si játra zaslouží naši péči  
a pozornost a jednu z možností, jak jim pomoci, 
nabízí i homeopatie.

Játra jako elektrárna těla

Játra představují jakousi elektrárnu našeho těla. Probíhá 
v nich metabolismus všech živin − cukrů, tuků i bílkovin. 
Tvoří žluč, která je nezbytná pro správné trávení, a probíhá 
v nich i detoxikace nejrůznějších chemických látek, se 
kterými se denně setkáváme. Kromě toho je v játrech 
uložen i glykogen, zásobní forma cukru, která slouží  
jednak jako rychlý zdroj energie, například při sportu, 
a jednak ke stabilizaci hladiny krevního cukru. Játra 
jsou ale díky své velké metabolické aktivitě i orgánem 
velmi citlivým na mnoho vlivů. Mohou být postižena 
nevyváženou stravou či obezitou, při nichž dochází ke 
ztučnění jater. Zatěžuje je alkohol či léky, zátěžovou 
situací pro játra může být i těhotenství. Samostatnou 
kapitolou jsou potom postižení jater při nejrůznějších 
infekcích a problémy spojené se žlučníkem a žlučovými 
cestami, což bývají nejčastěji žlučové kameny a problé-
my se zpomaleným vylučováním žluči.

Jak poznat problémy s játry?

Narušená funkce jater se může projevit některými  
z těchto příznaků:

● plynatostí, nadýmáním,
● nesnášenlivostí tučných jídel,
● zácpou, která se případně může střídat s průjmy,
● ranní únavou,
● ranní bolestí hlavy,
● bolestí v pravém podžebří a bolestí pod pravou 
 lopatkou,
● žlutým zbarvením kůže a očního bělma.
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Homeopatika na podporu funkce jater

Na podporu funkce jater bývají nejčastěji doporučována 
homeopatika:

● Lycopodium clavatum 9 C – je vhodné tam, kde se  
 postižení jater projevuje především jako jejich  
 ztučnění a je spojeno se zpomaleným trávením  
 a překyselením žaludku. Pacient si bude stěžovat  
 na pálení žáhy, kyselé říhání a především nadýmání.  
 To postihuje zejména horní část břicha, zhoršuje se  
 po jídle a je doprovázené ospalostí. Potíže zlepší  
 teplá jídla a nápoje. Hodí se pro pacienty zimomřivé  
 s chutí na sladká jídla.

● Chelidonium majus 5 C – je vhodné pro pacienty se  
 ztučněním jater, ale i se závažnějšími chorobami jater,  
 kteří jsou hodně zesláblí a můžou mít i žlutě zbarvené  
 bělmo či jazyk. Játra mají zvětšená, často si budou  
 stěžovat na bolesti pod pravým žeberním obloukem,  
 které vyzařují dozadu pod pravou lopatku. Potíže  
 s játry zde doprovází zácpa. Nemocní chtějí teplé jídlo  
 nebo nápoje.

● Natrum sulfuricum 9 C – je lék pro pacienty, kteří  
 mají citlivou a bolavou oblast jater. Mají problémy  
 s vylučováním žluči, což pak vede k poruchám trávení  
 s křečovitými bolestmi břicha spojenými s velkou  
 plynatostí a ranními průjmy. Jejich potíže zlepší silný  
 tlak na břicho nebo jeho tření.

● Nux vomica 9 C – je jeden z nejčastěji používaných  
 léků na podporu detoxikační funkce jater. Pomáhá  
 zejména lidem, kteří užívají hodně klasických léků,  
 případně játra zatěžují bohatým jídlem a alkoholem.  
 Tito pacienti bývají podráždění, vznětliví a mají  
 sklon k zácpě. Krom alkoholu mají rádi tučná  
 a pikantní jídla.

● Phosphorus 9 C – je lék vhodný pro pacienty, jejichž  
 jaterní problémy mohou být i vážnějšího charakteru,  
 jako například cirhóza. Oblast jater je u nich také citlivá  
 a bolestivá, mají potíže s trávením. Trpí kyselým  
 říháním a mohou i zvracet, a to zejména po teplém  
 jídle nebo pití, právě proto vyžadují ledově chladné  
 pití i jídlo či zmrzlinu, které jejich potíže zmírňují.

Vybraný lék je možno užívat buď 3× denně 5 granulí, nebo 
v takzvaném pitném režimu, kdy se 10 granulí rozpustí  
v 0,5 litru neperlivé vody a tento roztok pak pacient popíjí 
v průběhu dne.

Náležitá lékařská diagnóza je samozřejmě nezbytná, ale 
homeopatika mohou výrazně pomoci i ke konvenční léčbě.

Co ještě může pomoci?

Z doplňků stravy pro zlepšení funkce jater můžeme použít 
například tyto prostředky:

● Pampeliška – podporuje tok žluči a přispívá k nor- 
 málnímu fungování jater. Lze ji užít jak ve formě  
 čaje, tak i jako homeopatikum (Taraxacum 5 C).  
 Charakteristickým příznakem tohoto léku jsou skvrny  
 na jazyku, který pak připomíná zeměpisnou mapu.

● Kurkuma – má výrazný protizánětlivý efekt, dopo- 
 ručuje se 500 mg 3× denně.

● Vitamíny a stopové prvky – důležité jsou vitamíny  
 skupiny B, dále vitamín C, E a z prvků především zinek  
 a selen.

● Zelené potraviny – jako jsou chlorella, spirulina  
 a další – mají detoxikační účinky, ale zlepšují i fungo- 
 vání střev.

MUDr. Jaroslav Čupera

Mít v domácí lékárničce homeopatický lék Ferrum 
phosphoricum se vyplatí. Pomůže vám při únavě 
po infekci, ale i třeba jen z rychlejšího životního 
tempa. Někdy, i přes všechny dobré rady, se nám 
nedaří zpomalit a „šetřit se“. V současné době 
řešení problémů na více úrovních – sám se sebou,  
v mezilidských vztazích, ale i v pandemické realitě, 
se ale často vyčerpáme i bez covidu.

Homeopatický lék Ferrum phosphoricum mám ráda  
z mnoha důvodů. V alternativní medicíně patří  
ferrum, tedy železo, jako kov k elementu plic.  
Plíce jsou oslabené skoro při každé infekci, i když 
se jich netýká přímo, proto-že funkce plic obecně je 
oslabena, trávíme-li více času v poloze vleže. Kov 
jako takový podporuje výkon, z kovu se dříve, ale i 
teď, vyrábělo náčiní k obrábění, k lovu i k sebeobraně.  
Kov reprezentuje energii a v homeopatické formě  
ji může v organizmu mobilizovat, čili podporovat.

Druhou část Ferrum phosphoricum tvoří fosfor, který  
také mobilizuje v organismu energii a má vztah  
k játrům, které zase souvisí s krvetvorbou. Zvláště 
vhodné jsou homeopatické léky obsahující fosfor pro  
osoby bledé, které se rychle unaví a potřebují si, i když 
krátce, ale často, odpočinout.

Cítíte-li se unavení po infekci, nebo z vyčerpání 
v práci, je Ferrum phosphoricum dobrou volbou. 
Užívejte v ředění 9 C 3x denně 5 granulí.

Doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.

Vyčerpání nejen po covidu
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Anémie - jak si s ní poradit?
Anémie je definována jako snížený počet červených 
krvinek a snížená hladina hemoglobinu. Potíže, 
kterými se anémie projevuje, jsou vesměs způ-
sobeny sníženým zásobováním tkání kyslíkem.

Červené krvinky se tvoří v kostní dřeni a jejich produkce 
vyžaduje dostatek železa, vitamínu B12, kyseliny 
listové, nicméně ve vzácnějších případech může být 
anémie zapříčiněna i nedostatkem vitamínu A, B2, B6  
či nedostatkem mědi jako stopového prvku.

Obecně mohou být příčiny anémie velmi různé, může 
být narušena tvorba červených krvinek, případně 
červené krvinky podléhají zvýšenému odbourávání 
nebo dochází k jejich ztrátě krvácením.

Velmi častá je anémie z nedostatku železa. Ta může 
být zapříčiněna:

● chronickou krevní ztrátou – například při skrytých  
 žaludečních vředech, zánětech střevní sliznice  
 či nádorech v zažívacím traktu či výrazném men- 
 struačním krvácení atd.,

● sníženým příjmem železa – to bývá častější  
 u vegetariánů a veganů, ale s nedostatkem železa  
 ve stravě se můžeme setkat i u osob, které více holdují  
 „junk food“, nebo často drží drastické diety,

● poruchou vstřebávání železa v trávicím traktu  
 – s tímto se setkáváme například u Crohnovy choroby  
 a dalších zánětech trávicí trubice,

● zvýšenou spotřebou železa – například v těhotenství  
 či při kojení.

Další velmi častou příčinou anémie je nedostatek 
vitamínu B12, opět docela častý problém u veganů  
a vegetariánů, nebo porucha jeho vstřebávání, s čímž  
se lze setkat například u některých autoimunitních  
chorob.

Projevy anémie:

● únava a slabost,

● problémy se soustředěním,

● závratě,

● svalové křeče,

● snížená funkce imunitního systému,

● podrážděnost, bolesti hlavy, bušení srdce, závratě,  
 dušnost.

● V některých případech se můžeme setkat s chutěmi  
 na neobvyklé (a nejedlé) věci jako je například syrová  
 rýže, křída, omítka, apod.

Homeopatická léčba:

Lze ji uplatnit po pečlivé diagnostice příčiny anémie  
u konkrétního pacienta.

● China rubra 9 C – je hlavní lék na podporu pacienta,  
 který má prokázanou akutní nebo chronickou krevní  
 ztrátu (po úrazech, při silném gynekologickém krvá- 
 cení atp.). Další indikací je použití na anémii po  
 vyčerpávajících chorobách či ztrátách tělesných  
 tekutin obecně. Pacient je celkově slabý, bledý,  
 unavený a trpí zimomřivostí. Může si stěžovat i na  
 pocity na omdlení či závratě.

● Natrum muriaticum 9 C – je lék na anémie či její  
 příznaky, které mohou mít nutriční příčinu nebo jsou  
 podmíněny chronickým zánětem žaludku či se opět  
 objeví po těžkých a vyčerpávajících nemocech.  
 Příznaky, které povedou k použití tohoto léku jsou to,  
 že pacient často hubne i při zachované chuti k jídlu,  
 bude hodně žíznivý a mít chutě na slané potraviny.  
 Na tělesné rovině si krom slabosti a únavy bude  
 stěžovat na bolesti hlavy z anémie, nevolnosti, zvracení  
 a chronickou zácpu. Typická je bolest hlavy, kdy  
 pacient má pocit, že se hlava rozskočí. Celkově jsou  
 to smutní a deprimovaní lidé.

● Ferrum phosphoricum 5 C – je lék, který zlepšuje  
 metabolismus železa a druhotně i okysličení buněk.  
 Je tedy především indikován u pacinetů s prokázaným  
 nedostatkem železa. Tito pacienti bývají bledí, ale mí- 
 vají ataky zrudnutí ve tvářích a pocity horkosti. Trápí  
 je i palpitace, tachykardie, závratě či noční pocení.

Tyto symptomatické léky můžeme podávat všechny 
společně v dávkování 3× denně 5 granulí, nicméně jejich 
kombinaci lze i individualizovat podle příčin a potíží daného 
pacienta.

K dlouhodobější stabilizaci je vhodné je doplnit i podáním 
tzv. terénního léku. Nejčastěji zde bývají indikovány 
léky Pulsatilla, Sepia, Phosphorus, Calcarea carbonica 
či Calcarea phosphorica. O tom se už poraďte se svým 
lékařem.

MUDr. Jaroslav Čupera
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Zdraví je subjektivní pocit pohody psychické, 
fyzické a sociální. Každý pacient přitom má jiné 
potřeby a jiné predispozice, jak bude v určitých 
situacích reagovat, a od toho se také odvíjí, jakou 
homeopatickou léčbu potřebuje. Typickým přípa-
dem je reakce na stres, kterým může být zpráva  
o tom, že máte onkologické onemocnění. Jaké jsou 
možnosti léčby?

To, jak se cítíme, přitom vychází z naší interakce s vněj-
ším prostředím. „Je to proces velmi dynamický, protože  
už když pacient odchází z ordinace, může se cítit jinak,  
než když mluvil o svých potížích,“ vysvětluje lékařka  
a stomatoložka Ilona Ludvíková, předsedkyně Homeo- 
patické lékařské asociace. Proto je podle ní potřeba  
pacienty naučit, že zdraví je jejich osobní věc a musí ho 
chránit a aktivně podporovat. Rovnováha je totiž vratká.

Jak bude člověk, respektive jeho organismus reagovat, 
přitom záleží na tom, s jakým problémem, respektive  
s jakou zevní příčinou se potká. „Čím je příčina nemoci  
agresivnější, tím bude biologická reakce různých lidí  
podobnější. To znamená jediné, všichni postižení budou 
mít stejné potíže,“ vysvětluje lékařka. Představte si to  
třeba tak, že když se říznete, poteče vám krev. Pak je  
na místě konvenční léčba, například je třeba ránu zašít.

Jestliže však zevní příčina není tak agresivní, pak one- 
mocnění míří rovnou do nejzranitelnějšího orgánu nebo 
tkáně. O tom, kde se potíže v našem těle projeví, rozho- 
dují zděděné predispozice a náš aktuální životní styl.  
V této situaci se pak projeví individuální příznaky. Ty se 
následně snadněji řeší například na míru ušitou homeo- 
patickou léčbou, která vhodně doplňuje konvenční postupy 
léčby. Každý pacient má tedy svůj originální způsob, jakým 
jeho tělo vyjadřuje problémy.

Akutní stres

Typickým příkladem je reakce na akutní stres. Na něj lidé 
reagují různě: šokem, panikou, vztekem. „Je to individuální 
a podle toho se také individuálně vybírají homeopatické 
léky. A to platí i v případě, že tím stresorem je onkologic-
ké onemocnění, například zpráva o diagnóze,“ vysvětluje 
Ludvíková.

Lékařka připomíná, že onkologická onemocnění se týkají 
stále většího počtu lidí, v současné době je to v Česku 
zhruba 50 tisíc akutně nemocných a plus ti, co jsou onko-
logy sledováni po prodělaném onemocnění.

Jak vysvětluje lékárnice a odbornice na homeopatii Rena-
ta Semeráková, psychika se významně podílí na procesu 
uzdravování, rozvoji i návratu nádorových onemocnění. 
Pozitivně také ovlivňuje imunitu, včetně té protinádorové.

Ataka panického strachu

Lékem, který pacientům pomáhá, je Aconitum napellus. 
Jde o homeopatický lék na ataky panického strachu, které  

 
pacient nevyjadřuje slovně, ale somaticky. „Projevují se  
u něj například pocity svírání, návaly horka, bušení srdce, 
bolest na hrudi a také intenzivní úzkosti spojené s bez- 
prostředním pocitem smrti. Typicky se objevují před  
půlnocí a pacienti si jsou jistí, že se jim onemocnění stane  
osudným. Říkají, že dokonce vědí kdy. Mají jasné  
představy, že se nedožijí například Vánoc,“ vysvětluje  
Semeráková. Lék přitom na tyto pacienty v okamžiku  
ataky stresu působí velmi rychle a pozitivně.

Panika nebo hněv

Dalším lékem, který je podle typické reakce pacienta  
možné použít v případě akutního stresu, jakým bývá  
oznámení onkologického onemocnění, je Gelsemium 
sempervirens. „Jde o takzvaný lék špatných zpráv,  
které se pacient dozvěděl náhle, necitlivě a bez obalu.  
Je v šoku, ohromen, celý se třese a má paralyzující  
intenzivní úzkost a strach z budoucnosti. Obává se dalšího  
průběhu nemoci, léčby,“ popisuje Semeráková. Jestliže  
si takový pacient dojde pro pomoc do homeopatické  
ordinace, velmi mu pomůže, pokud ho lékař dokáže  
uklidnit a dopodrobna mu vysvětlí, jak mu homeopatie 
může v takové situaci pomoci.

V reakci na akutní stres se používá také homeopatikum 
Ignatia amara. „Je to lék na emoční šok, projevující se 
reakční panickou poruchou, určitým tichým smutkem,  
který se dostaví po oznámení závažné diagnózy. Typické  
je střídání slz a smíchu během jedné návštěvy, dlouhé  
povzdechy a zívání, úzkosti ohledně léčby a diagnózy,“  
popisuje Semeráková s tím, že paradoxně se psychika 
těchto pacientů během léčby onkologického onemocnění  
zlepšuje. K tomu jim pomáhají také dlouhé procházky,  
sociální kontakty a celkově jakékoli rozptýlení.

Dalším lékem na hněv, který může být reakcí na stres, 
je Nux vomica. „Hněv se přitom může projevit například 
vůči lékaři s tím, že je zodpovědný za všechno zlé, co se 
stalo, podcenil situaci, neprovedl správná vyšetření a může 
i za to, jak nepříjemné jsou chirurgické zákroky, které  
pacient považuje za zohavující,“ vysvětluje Semeráková. 
Takovým pacientům se uleví ve chvíli, kdy díky homeopatii 
odhodí emoční břemeno. Budou pak velmi aktivní v boji  
s nemocí. Udělají si seznam vitamínových přípravků, které 
by jim měly pomoci. Kromě toho ocení, když si budou moci 
zorganizovat práci tak, aby mohli pracovat i během léčby.

Magdalena Havelková

Jaké jsou typické 
projevy reakce 
na akutní stres?
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Homeopatie je mezi pejskaři stále více oblíbená  
a okruh nadšenců se zvětšuje rychlostí blesku.  
Dnes si proto uvedeme nejpoužívanější léky, které 
by neměly chybět v základní výbavě a domácí 
lékárně.

Je samozřejmé, že si postupem času každý udělá okruh 
svých vlastních léků, ale úplným začátečníkům se bude 
tento seznam hodit.

● Apis mellifica – lék první pomoci na otoky, v létě  
 nepostradatelný při bodnutí hmyzem, otoky po  
 vakcinaci

● Arnica montana – veškerá zranění, krvácení,  
 pohmožděniny

● Aconitum napellus – při šoku, například při nehodě,  
 při pokousání, veškeré stresové situace, srdeční  
 selhání, náhlá vysoká teplota

● Belladonna – náhlé ušní záněty, teplota, červené  
 oteklé útvary na kůži – např. hot spoty

● Ipecacuanha – proti zvracení

● Nux vomica – žaludeční a trávicí problémy, regenerace  
 jater

● Pyrogenium – hnisání

● Ruta graveolens – poranění vazů, kloubů, vykloubení,  
 zranění očí

● Silicea – zvýšení imunity, vytahuje cizí tělesa – třísky,  
 osiny, proti chronickému hnisání, preventivně upravuje  
 přecitlivělost a alergické reakce na očkování

V žádné lékárničce by neměla chybět ani Bachova 
krizová esence, která se dá využít za všech okolností 
– při šoku, nemoci, poranění, před návštěvou veterinární 
ambulance, při bouřce, ohňostrojích atd.

Další součástí lékárničkové výbavy by mělo být 
antiseptikum na poranění, různé štípance, škrábance 
či popáleniny. Výborným přípravkem pro tyty případy je 
koloidní stříbro nebo éterický olej z levandule.

Co se nám v domácí lékárně nikdy neztratí, jsou také 
různé bylinné tinktury, např.:

● jitrocelová – proti kašli
● ostropestřec – detoxikace organismu, očista jater
● lichořeřišnice – onemocnění močového ústrojí

Toť malý návod k tomu, co zařadit do své domácí 
„alternativní“ výbavy první pomoci. Věřím, že tento 
nejzákladnější souhrn pomůže všem nadšencům, kteří  
v homeopatických lécích teprve tápou.

Petra Sumeráková

VETERINÁRNÍ OKÉNKO

Homeopatická psí lékárnička

Tento homeopatický lék mi doma nikdy nesmí  
chybět a má v naší psí lékárničce čestné místo. Má  
opravdu velmi široké spektrum působení a využí- 
vám ho jak u štěňat v růstu (na posilnění zdravého 
vývoje vnitřních orgánů), tak u psích seniorů.

Pojďme si tento lék, jeho využití a indikaci trochu přiblížit:

1. Můžeme podávat u oslabených, přecitlivělých  
jedinců ať už chronicky a dlouhodobě nemocných,  
nebo u starších a již málo energických a unavených.

2. Osvědčil se při hojení poraněné rohovky, tzn.  
u různých škrábanců, lézí, erozí či vředů, také v pří- 
padě šedého zákalu.

3. Podává se při různých srdečních onemocněních  

(např. kardiomyopatie), u onemocnění respiračního 
traktu (suchý dráždivý kašel, laryngitida, zápal plic  
a chronické plicní nemoci) a dále u virových hepatitid  
(zánět jater) a u zánětů ledvin.

Phosphorus je lékem i pro psychické obtíže – konkrétně 
pro různé typy strachu. Velmi se osvědčil například  
při strachu z bouřky, při psychických obtížích způsobe-
ných dlouhou a těžkou nemocí, při obavách různého typu, 
při střídání a kolísání nálad.

U mě je lékem číslo 1 při srdeční nedostatečnosti, 
což je v dnešní době problém zhruba 80 % psů starších 
10 let. V kombinaci s dalšími léky může kardiakům velmi 
ulevit a prodloužit tak jejich aktivní věk.

Petra Sumeráková

Phosphorus v naší psí lékárničce
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 HOMEOPATICKÁ PORADNA

Parodontóza v pokročilém stadiu je v evropské 
populaci velmi častým problémem. Studie uvádí, 
že jí trpí až 47 % obyvatel nad 30 let. Člověk  
trpící parodontózou je vystaven riziku infekce 
hlubokých tkání a pak ztráty zubů.

„Dobrý den, prosím o radu. V noci mě brní a znecitliví ruce. 

„Dobrý den, prosím o radu. Mám pokročilou parodontózu. 
Zuby si čistím 3x denně velmi důkladně, navštěvuji 
zubní hygieničku. Problém se však nelepší. Je možné 
pomoci nějakým homeopatikem k regeneraci čelistní kosti  
a snížení tvorby zubního kamene? Jsem z toho zoufalá. 
Moc děkuji.“

Na dotaz odpovídá zkušená lékařka, odbornice v ho-
meopatii, MUDr. Jana Šumanová:

„Dobrý den, doporučuji dlouhodobě, tedy aspoň 3 měsíce, 
užívat tyto léky:

● Arnica montana 9 C – 2x denně 5 granulí,
● Silicea 9 C – 2x denně 5 granulí.
● Traumeel mast – 2x denně přidejte dávku o velikosti  
 hrášku na extra měkký zubní kartáček k běžné zubní  
 pastě (bez SLS, např. Meridol a jiné). Použijte společně  
 k čištění zubů a jemné masáži dásní.
● Odvar z kořene rostliny kuklík – 2x denně prová- 
 dějte výplachy ústní dutiny.

Nedojde-li za 3 měsíce ke zlepšení, je vhodná návštěva  
u lékaře homeopata, který Vám k tomu vybere individuální 
lék.“

Parodontóza

Nespavost, únava, pocit, že už dál nemůže… Později 
se přidává podrážděnost, pokles sebevědomí,  
plačtivost, úzkosti. To jsou projevy syndromu vyho-
ření, které se objevují navzdory tomu, že maminka 
prožívá krásné období života.

Jednotvárné dny a samota jsou vyčerpávající. Odborníci 
radí věnovat se aspoň několik hodin týdně činnosti,  
která s péčí o rodinu nemá nic společného. Kavárna, 
„babinec“ s kamarádkami, kino, běh, či masáž – cokoliv,  
co je „jen vaše“.

„Dobrý den, jsem 5. rokem na mateřské. Jsem zdravá, 
mám dvě děti. Poslední dobou nemohu usnout, v noci se 
budím, pak jsem celý den unavená a pálí mne oči. Mívám 
úzkosti, občas mám pocit vyhoření. Děkuji za radu.“

Na tento čtenářský dotaz odpověděla zkušená lékař-
ka MUDr. Zuzana Kornelová, odbornice v homeopatii:

„Dobrý den. Toto období může být pro Vás hodně vyčer-
pávající. Je třeba si najít aspoň chvilku pro sebe, zkuste 
jedno odpoledne v týdnu. 

Z homeopatik Vám pomůže:

● Kalium phosphoricum 9 C – 2× denně 5 granulí.
● Pokud ještě kojíte, přidejte lék China 9 C – 1× denně  
 5 granulí.“

Nespavost a vyhoření na mateřské

Má homeopatická terapie rychlý, nebo pomalý účinek?

Rychlost účinku homeopatie závisí na daném zdravotním problému. 
Při léčbě akutního symptomu (boule, ORL potíže, atd.) je účinek rychlý, 

po několika minutách, hodinách, nebo dnech v závislosti na situaci. 
V případě chronického onemocnění trvá léčba déle a vždy vyžaduje konzultaci s lékařem.

Víte, že
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Homeopatie a věda
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Homeopathy Research Institute (HRI), založený  
v roce 2007 ve Velké Británii, je nezávislá mezi-
národní asociace, která podporuje vysoce kvalitní 
vědecký výzkum v homeopatii. Je skutečnou auto-
ritou v tomto odvětví a sdružuje tisíce odborníků  
z celého světa, kteří každý den pracují na pokroku  
ve výzkumu a přinášejí nové informace o homeo-
patické terapii.

Pokrok v oblasti výzkumu v homeopatii po celém 
světě 

HRI byl založen dr. Alexandrem Tournierem, fyzikem  
a bývalým spolupracovníkem onkologického výzkumu 
v UK. „HRI je zavedený institut uznávaný jako špičkové 
centrum homeopatického výzkumu po celém světě,“ 
připomíná dr. Tournier. Hlavním cílem HRI je podporovat 
co možná nejvyšší vědeckou přesnost ve výzkumu  
v homeopatii a předávat důkazy a vědecky ověřené údaje 
s cílem překonávat dezinformace o této metodě.

V reakci na to se Institut spoléhá na dva aspekty: Prvním  
z nich je financování a realizace základních nebo klinic-
kých výzkumných projektů s cílem uspokojit nejdůležitější 
potřeby v oblasti zdraví. „Vybíráme projekty, které jsou  

v souladu s výzkumnou strategií a prioritami HRI, aby- 
chom zaměřili naše úsilí na oblasti, kde jsou klinické  
potřeby největší a kde bude mít homeopatie pravděpo- 
dobně největší přínosy,“ říká Rachel Robertsová, výkonná 
ředitelka HRI. Druhým je aktivní přítomnost komunity 
mezinárodních odborníků, kteří spolupracují na pokroku  
ve vědeckém výzkumu. Ti se pravidelně setkávají, 
aby sdíleli nejnovější objevy v homeopatii, a to buď 
v ohniskových skupinách, nebo na mezinárodních 
homeopatických výzkumných konferencích, které se 
konají každé dva roky.

Sdružení založené na mezinárodní spolupráci 
odborníků

HRI se skládá z vědeckého poradního výboru, který je 
zastoupen 12 nezávislými odborníky v homeopatii a ve 
výzkumu v komplementárních a alternativních léčebných 
terapiích.

Aby byl splněn požadavek na kvalitu při provádění 
výzkumu, identifikuje výzkumný výbor projekty, které 
splňují několik kritérií. Jedním z hlavních kritérií je  
význam reakce na klinickou potřebu, která dnes pře-
vládá, tedy na současné zdravotní problémy, s nimiž 
se potýká velký počet obyvatel a na něž je homeopatie 
schopna reagovat pozitivně.

Tyto studie a projekty jsou pak prezentovány na 
mezinárodních výzkumných konferencích o homeopatii: 
„Na 4. konferenci HRI bylo prezentováno 82 prací 
výzkumnými pracovníky z 30 zemí. Účastnilo se 360 
odborníků z 32 zemí,“ uvedla Rachel Robertsová. 
Takto sdílené poznatky obohacují výzkum a podporují 
transparentní komunikaci nejnovějších vědeckých 
výsledků o homeopatii výzkumným pracovníkům, 
doktorandům a zdravotnickým pracovníkům po celém 
světě.

HRI-Research.org, platforma referenčních zdrojů, 
která je k dispozici v několika jazycích

Homeopatie je neustále se rozvíjející obor. Platforma 
HRI zpřístupňuje všem zájemcům, zvědavým nebo 
zainteresovaným, nováčkům nebo odborníkům, vědecké 
informace a obsah na vysoké úrovni, stejně jako nejno-
vější zprávy týkající se výzkumu v homeopatii po celém 
světě.

Webová stránka HRI je tedy referenčním zdrojem 
vědeckých údajů v homeopatii.

Platforma shromažďuje důkazy o účinnosti homeopatie 
v základním, klinickém a veterinárním výzkumu 
prostřednictvím populárních článků, publikací, shrnutí 
studií a rozhovorů s výzkumnými pracovníky.

Další informace naleznete na adrese: 
https://www.hri-research.org/

Redakce
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO

Akutní bolest zad
Dobrý den, dnes jsem se vzbudila s akutní bolestí 
zad… Často mívám akutní bolest zad… Včera 
jsem chtěla zvednout dvouletou dceru a už jsem 
se nenarovnala… Zase jsem skončila v nemocnici  
na infuzích pro bolest zad…

Tyto dotazy jsou v homeopatické poradně jedny  
z nejčastějších a nejhůře se na ně odpovídá. Vnímám 
jako logické, že se pacienti s akutní bolestí zad obrací  
na fyzioterapeuty, nicméně naše největší síla je právě  
mimo tato akutní období, kde můžeme takové situace 
preventovat.

Když dojde k akutní bolesti v zádech, bolest nejčastěji 
pramení ze „stažených“ svalů, které se snaží 
stabilizovat určitý úsek páteře. Úsek, který nepracuje 
dobře a dalším užíváním by se mohl třeba i poškodit. 
Stažené svaly jsou obranným mechanismem po dobu, 
než akutní ohrožení pomine. Když chceme takový obranný 
mechanismus zrušit předčasně, tělo nám to nedovolí. 
Obvykle nelze nalézt ani úlevovou polohu, odpočinout  
si v noci. Tělo přichází o regenerující spánek a kromě  
bolesti je ještě vyčerpané a nemá sílu na „opravné“ 
samoléčebné kroky. Tuto situaci je důležité změnit.

Zejména proto, že bolest je záludná. Pokud trvá dlouho, 
může pak přetrvávat i poté, kdy zmizí její opravdová 
příčina, podstata. Co s tím? Když přichází pacient s akutní 
bolestí zad na rehabilitaci, může se někdy podařit mobilizací 
či manipulací navrátit ohrožený úsek páteře do správné 
pozice. Pacient sice obvykle pocítí částečnou úlevu, ovšem 
opakované manipulace a mobilizace v oblasti páteře  
přinášejí riziko trvalého porušení stabilizace, protože  

v tomto místě dojde k trvalému protažení vazů a kloubních 
pouzder, které mají ve stabilizaci prvotní roli.
Někdy je opravdu nezbytné přechodně užít lék proti bolesti 
a v extrémních případech také lék na uvolnění stažených 
svalů. Nejdůležitější ale je začít pracovat na tom, aby se 
taková situace neopakovala, a to pravidelným cvičením.

V akutní situaci můžete pro „první pomoc“ použít 
tyto homeopatické léky:

● Aconitum napellus 9 C – 5 granulí 2× denně po dobu  
 akutních bolestí,

● Ignatia amara 15 C – 5 granulí 2× denně, pokud vaši  
 bolest provází silné pocity úzkosti.

Základními homeopatickými léky pro bolest v pohybovém 
systému jsou:

● Arnica montana 9 C – po celou dobu léčby 

a

● Rhus toxicodendron 9 C.

Užívejte oba léky v pitném režimu, tj. 5 granulí od obou léků 
rozpusťte v 0,5 l pitné vody a postupně během dne odpíjejte. 

Univerzální doporučení neexistuje, ale často je lepší pomalu 
se pohybovat než zůstat ležet. Často měnit polohu, a i když 
to trvá místo minut hodiny, snažit se vykonávat obvyklé 
činnosti a hledat pro pohyby těla bezbolestnou variantu.

Doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.

 Bolest v krku 

 Stačí, že dítě na procházce trochu více mluví, spolyká studený vzduch a druhý den ráno nás vzbudí větou: 
 „Mamííí, mě bolí v krkuuu!!!”

 Vhodný lék vyberte podle projevů:
   ☛   Belladonna 9 C – na zarudlé mandle s pocitem pulzující bolesti.
   ☛   Apis mellifica 15 C – při pocitu bodavé, pálivé bolesti s otokem v krku. Dítě nemá pocit žízně a úleva přichází  
  po studených nápojích.
   ☛   Phytolacca 9 C – když se při polykání objevuje řezavá bolest vystřelující do uší.
   ☛   Lachesis mutus 9 C – hrdlo je tmavé, s fialovým nádechem. Dítě si stěžuje na „sevřené” hrdlo a bolest  
  na levé straně. Je citlivé na dotek, nechce zábal na krku.
   ☛   Mercurius solubilis 15 C – povlak a otok na jazyku. Na jazyku je vidět otisk zubů. Hojné slinění, oteklé  
  mandle, páchnoucí dech.

 Homeopatika pomohou nejlépe, když je podáme hned. Zpočátku je podávejte po hodině, při zlepšení 4× denně 
 v dávce 5 granulí.

 Další tipy:
   ☛   Nezapomeňte na kloktání slanou vodou, nebo ředěným ume octem.
   ☛   K desinfekci krku můžete použít dubové kapky v rozprašovači, stříkat tři- až pětkrát za den.
   ☛   Z čajů se nabízí bez, lípa, sléz, divizna a také studený macerát z islandského lišejníku.
   ☛   Pomohou i tinktury – echinacea, tymián, šalvěj (nepodávejte velmi malým dětem a těhotným ženám).

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE
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 Nux vomica 

 Stále dokola – téma, které se neobehraje: Nux vomica. Kdy pomůže?

   ☛   Trávení
  - V případě, že jste za poslední dny snědli něco těžce stravitelného a nyní vám je těžko,
  - je vhodný při jakékoliv zátěži žaludku,
  - mohou se objevit bolesti a křeče žaludku,
  - průjem a zácpa po těžkém jídle,
  - zrychlená střevní peristaltika.

   ☛   Stres
  - Pomůže zvládnout stres a únavu,
  - uleví dráždivosti přetížených smyslů po večírcích, setkáních, návštěvách,
  - zejména v období nadměrné únavy a přecitlivělosti na pachy: „nic nevoní“,
  - citlivost na světlo a hluk,
  - po zahlcení vjemy,
  - navodí relaxaci a sníží svalové napětí.

   ☛   Detoxikace
  - Zrychluje detoxikaci,
  - čistí tělo po užívání léků a zmírňuje působení toxických látek (alkohol, tabák…),
  - působí jako drenážní lék pro játra.

  Užívejte ředění 9 C, v dávce 5 granulí 2–3× denně.

INZERCE
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RYCHLÉ RADY

Střevní virózy

Máme tu jaro a s ním bývá v dětských kolektivech (hlavně školkových) spojen 
větší výskyt střevních viróz. Jde o virové onemocnění trávicího traktu, které 
se projevuje hlavně zvracením, nevolností, nechutenstvím a průjmy. Může 
být doprovázeno zvýšenou teplotou nebo horečkou, bolestí hlavy a celkovou 
únavou. Je to také vysoce nakažlivé onemocnění, které se velmi rychle šíří 
nejčastěji právě v dětských kolektivech. Takto nakažené dítě pak může doma 
nakazit zbytek rodiny.

Základem léčby je dieta, podávání tekutin a velmi uleví homeopatická léčba:

● Arsenicum album 9 C – podává se při průjmech nebo pokud je příčinou  
 zkažené nebo těžké jídlo.
● Nux vomica 9 C – zvracení, nauzea (pocit na zvracení), bolesti břicha.  
 Působí detoxikačně a pomáhá zbavit trávicí systém toxických bakterií  
 a virů.
● China 9 C – působí na vodní hospodářství v těle a zabraňuje dehy- 
 drataci – ztráty tekutin při zvracení, průjmech nebo nadměrném pocení  
 u horečky.

Dávkujeme 3-5x denně 5 granulí pod jazyk. Čím akutnější a výraznější jsou příznaky, tím častěji podáváme. Můžeme  
také vytvořit koktejl – do 2 dcl vody rozpustíme od každého 10 granulí a popíjet.

Pokud po prodělané viróze přetrvávají příznaky únavy, malátnosti a vyčerpání, podáváme ještě několik dní až týden  
China 9 C 2x denně 5 granulí na rekonvalescenci.

NUTRIČNÍ PORADNA

Překyselení organismu
Problém překyselení je jedním z nejčastějších 
dotazů v nutriční poradně. Překyselení organismu 
nevzniká ze dne na den. Je to dlouhodobý proces, 
který nebolí.

Tělo velmi pomalu vyčerpává své rezervy právě na to, 
aby neutralizovalo kyselé metabolity vznikající při trávení 
některých potravin, zejména bílkovin. Vysoký denní příjem 
bílkovin považuji za jednu z největších chyb ve stravování, 
bohužel na rozdíl od většiny. Mnoho lékařů i nutričních 
specialistů totiž stále doporučuje to samé, co před  
50 lety, kdy byly za plnohodnotné bílkoviny považovány  
jen bílkoviny z mléka, masa a vajec a platilo heslo „čím 
více, tím lépe“. Tento fakt je už překonán. Světová 
zdravotnická organizace uznala, že rostlinná bílkovina  
je stejně kvalitní jako ta živočišná, ale v názorech na 

potřebu bílkovin a na jejich skladbu se u nás nic nezměnilo.

Základem odkyselení je omezení příjmu bílkovin  
a striktní omezení cukru a bílé mouky.

Můžete si koupit indikační papírky na měření pH moči. Je 
to velmi přesná metoda, jak zjistit, zda váš metabolismus 
funguje správně.

Odkyselující stravování má kromě omezení cukru, bílé 
mouky a množství bílkovin několik dalších pravidel, která 
nejsou nijak složitá a není těžké je dodržet.

1. Pravidelný režim jídla

2. V každém jídle by měla být porce zeleniny  
 nebo ovoce, v létě syrové, v zimě dušené. Nekupujte  
 ale zeleninu a ovoce dovážené z druhého konce světa.  
 Počkejte si na to naše nebo kupujte zeleninu mraženou.

3. Omezení množství bílkovin – tzn. omezení masa,  
 mléka, vajec (tady rozhodně odbourejte čerstvé mléko  
 a tučné sýry, stejně jako plísňové nebo tavené).  
 Zaměřte se na čerstvé živé jogurty (ne Danone) nebo  
 tvarohové sýry. Pokud nepracujete na stavbě nebo  
 v lese, pak vám stačí maso dvakrát týdně, jedenkrát  
 týdně jezte rybu. Vynechte všechny uzeniny, paštiky  
 a masné polotovary. Když budete jíst maso jen  
 dvakrát týdně, můžete si dovolit koupit maso kvalitní  
 – domácí nebo bio. Je řada farem, které prodávají  
 maso zvířat chovaných ekologicky.



 15

4. Z pečiva volte žitný chléb, nejlépe kváskový.  
 Pokud nejste z malé vesnice, tak už není tak velký  
 problém takový chléb sehnat, nebo si můžete péct  
 svůj vlastní – to je jednoznačně nejlepší varianta.

5. Jezte ovoce bez omezení, při redukci hmotnosti jen  
 dopoledne, ale opět si počkejte na to naše, sezónní.

6. Dodržujte pitný režim.

7. Z potravin, které překyselují, vybírám: čaj, káva,  
 alkohol, slané pochoutky z bílé mouky nebo chipsy,  
 nakládané olivy, konzervy či sladkosti.

8. Velmi důležité jsou spánek (minimálně sedm hodin  
 denně, spánek bez vlivu zářičů a ve tmě), odpočinek  
 a pohyb.

9. Na překyselení působí velmi silně stres. Právě  
 v tomto případě je proto vhodný pohyb, protože jej  
 pomůže zpracovat. Ideální jsou procházky. Sportem  
 rozhodně nemyslím dření v posilovně, které naopak  
 k překyselení může vést.

10. Dejte si pozor na doplňky stravy. Buďte opatrní,  
 často se jedná pouze o vytahování peněz z lidí.

Ing. Ludmila Pszczolková

Lék, kterému se v tomto díle seriálu o Materii medice chci 
věnovat, souvisí s únavou a přetížením nervového 
systému, což je stále aktuální téma. Jarní únava  
po náročných zimních měsících, každodenní starosti  
a pracovní vypětí, to jsou faktory, které výrazně útočí  
na náš nervový systém a emoce jako takové.

Kalium phosphoricum je lék jak homeopatický, tak je 
známý i ze systému tkáňových solí jako sůl pro podporu 
nervového systému (sůl č. 5).

Je to lék pro duševní, ale i fyzické přepracování 
a přetížení (Arnica je lékem fyzického přetížení, 
Phosphoricum acidum pak především duševního  
a emocionálního přetížení a velkého vyčerpání). 

Pacient se do stavu, kdy bude potřebovat lék Kalium 
phosphoricum, může dostat z mnoha příčin. Nejčastěji je 
to duševní přetížení. Je to typický lék únavy a bolestí 
hlavy u školáků a studentů ve zkouškovém období, 
nicméně příčinou může být jakákoliv intenzivní duševní 
práce – finanční uzávěrka, práce na náročném projektu 
atd., ale také starosti a obavy, ať už se týkají práce, rodiny, 
vztahů nebo zdraví osobního či někoho blízkého. Obdobné 
následky může mít i hojnost večírků, oslav, nevy-
spání i sexuálních aktivit. V neposlední řadě to může 
být i lék rekonvalescence po vyčerpávající nemoci,  
ať už je to chřipka, covid, či náročná operace.

Všechny tyto příčiny pak vedou ke stavu, který charakte- 
rizují především tři slova – slabost, únava a podrá-
žděnost. Typickým tělesným projevem je bolest hlavy, 
která se zhorší i z malých příčin, jako je čtení nebo pokus 
se (opět) učit, hovor s někým, přemýšlení, nebo i nečekané 
zvuky. Z těchto příčin pak člověk, který potřebuje tento 
lék, vybuchne, je podrážděný, vzteklý a vznětlivý obdobně 
jako ten, kdo potřebuje Nux vomicu. Proto se tito lidé 
spíš stahují a chtějí být sami, nerušení. Cítí se unavení, 
nemají zájem o čtení či studium, slábne jim paměť 
a velmi těžko se dokážou něco naučit. Když se pokusí 
překonat to „na sílu“, rozbolí je hlava. S únavou nervového 
systému může souviset i nespavost, případně si pacient 
může stěžovat i na noční můry. Není divu, že se mohou 
dostavit i deprese.

Celkově se můžeme setkat i s pocity slabosti a svalové 
únavy a také s anémií, což spíše bývá při rekonvalescenci 
po nějaké chorobě.

Veškeré příznaky se u těchto lidí zlepšují jídlem, 
zábavou a mírnou procházkou, zhoršení naopak 
přináší jakákoliv duševní, ale i fyzická námaha.

Kalium phosphoricum používáme nejčastěji v ředění  
9 či 15 C a podáváme ho 2–3× denně v dávce 5 granulí.  

MUDr. Jaroslav Čupera

Máte ve své lékárničce lék 
Kalium phosphoricum?

MÁTE VE SVÉ LÉKÁRNIČCE?
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O kojení v kostce
Dnes opravdu sotva znám maminku, která by nebyla 
konfrontována s menšími nebo většími problémy  
v souvislosti s kojením. K řešení potíží s kojením  
se maminky snaží volit šetrné přírodní prostředky  
a mnohé z nich právě v tomto období poprvé sáhnou 
po homeopatii. 

Dokonce se mi v poslední době stále častěji stává,  
že mě žádají o pomoc kolegyně – lékařky, které v minulosti 

tuto léčebnou metodu zásadně odmítaly. Po úspěšném 
zvládnutí počínajícího zánětu prsu homeopatickými léky 
svůj postoj k homeopatii většinou přehodnotí.

V tabulce uvádím možnosti samoléčby běžných problémů 
spojených s kojením, které si může každá maminka 
naordinovat sama, lze je doporučit i bez vzdělání  
v homeopatii. Zdaleka to však není výčet všech mož-
ností, které nám homeopatie nabízí.

Zmínila jsem se o individualitě každé ženy neboli kom-
plexním přístupu k pacientovi. Jako homeopat se během 
konzultace snažím dopátrat různých souvislostí, které  
k potížím vedly, zvlášť když se jedná o opakované potíže  
jako například recidivující záněty prsu. Zjištěné ana-
mnestické údaje mi pomáhají u výběru homeopatického 
léku, který by mohl ovlivnit tento sklon k opakování 
stejných potíží. Dále mě zajímá, jak se žena cítí,  
co ji trápí, z čeho má strach. Když se dopátrám  
k emočním problémům, často kombinuji homeopatické 
léky s Bachovými esencemi, které těmto pacientkám 
poskytují úlevu v emoční rovině. Jakmile u matky poleví 
stres, úzkost, tenze, projeví se to i na chování miminka. 
Díky tomuto přístupu často předcházíme vážnějším 
komplikacím.

Ženám, které by chtěly kojit a nedaří se jim to ani  
po přípravku Ricinus communis 5 C (viz. tabulka), 
doporučuji, aby svůj stav co nejdříve konzultovaly  
s lékařem, odborníkem v homeopatii.

MUDr. Eva Kettmannová

Potíže Název léku Dávkování

Podpora tvorby mléka Ricinus communis 5 C Na rozkojení: 5 granulí u každého kojení.
Při snížení tvorby mléka: 5 granulí 3–4× denně. 
Při ustálení tvorby mléka vysazovat postupně.

Masivní nalití a bolestivé 
zduření prsou

Phytolacca decandra 9 C 3. až 4. den po porodu (jedná se o zcela 
fyziologický jev, který brzy odezní) je při velmi 
oteklých prsou ke zlepšení odtoku mléka možné 
použít homeopatickou podporu v dávkování 
5× denně 5 granulí.

Ragády prsních bradavek Nitricum acidum 9 C Vhodné, pokud ragády silně krvácí a jsou 
bolestivé a citlivé na dotek, 5 granulí 2× denně.

Počínající zánět prsu Apis mellifica 15 C
Belladonna 15 C
Bryonia 15 C

Vložte 5 granulí od každého léku do 2 dcl 
studené neperlivé vody, zamíchejte. 
Odpíjejte v pravidelných intervalech 
5 a vícekrát denně. 
Upozornění: nutné konzultovat s lékařem  
nebo porodní asistentkou.

Vyčerpání z kojení 
především následkem 
ztráty tekutin – slabost, 
nízký tlak, chudokrevnost

China rubra 9 C 2× denně 5 granulí, lze užívat i dlouhodobě 
nebo kdykoliv znovu nasadit v období kojení,  
u chudokrevnosti z nedostatku železa přidat  
Ferrum phosphoricum 9 C 5 granulí 2× denně.

Vyčerpání z kojení psychické 
i fyzické, také vypadávání 
vlasů

Phosphoricum acidum 15 C 1–2× denně 5 granulí
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S příchodem jara očekáváme i krásné počasí a těšíme 
se na pobyt venku. Přesto toto období může být pro 
někoho nepříjemná část roku, hlavně pro alergiky 
reagující na pyl jarních a letních rostlin. Do lékárny 
pak přicházejí pro radu pacienti s červenýma očima 
a kapesníkem u nosu.

Důležitou součástí léčby jsou i režimová opatření:

Lidem, které dráždí pyly, doporučuji pravidelné pro-
plachování nosu nosní konvičkou s teplou slanou vodou. 
Hypertonický roztok soli pomáhá zmírnit otok nosní 
sliznice a podporuje její přirozenou ochrannou funkci. 
Díky tomu sliznice uvolní hleny, které pak jdou dobře 
vysmrkat. Zároveň také působí jako očistná lázeň, 
kterou se smyje povrch nosní sliznice od vdechnutých 
pylů. Proplach nosní konvičkou doporučuji vždy po 
příchodu z venku.

Dále doporučuji po příchodu domů převléknout oblečení, 
opláchnout obličej čistou vodou nebo celé tělo osprchovat. 
Sníží se tak množství pylů uchycených na kůži i oblečení  
a jejich víření v domácím prostředí.

Je dobré nezapomínat na zkřížené potravinové alergie. 
Jsou potraviny, které mají podobnou strukturu bílkovin 
jako pyly některých rostlin. Takové potraviny pak mohou 
u alergika potencovat, tedy zhoršovat alergickou reakci.

Mezi časté jarní alergeny patří pyl břízy. S ní jsou  
zkřížené tyto potraviny: jablka, mrkev, celer, brambory, 
rajčata, banány, hrášek, broskve, meruňky, hrušky, 
švestky, maliny a lískové ořechy.

Při alergii na trávy jsou to: pšenice, rajčata, hrášek, 
sója, pažitka.

Pro alergiky je vhodné tyto potraviny v době, kdy „kvete“ 
jejich alergen, úplně vyřadit z jídelníčku. Pokud to opravdu 
dodrží, jejich jarní alergie bude mít lehčí průběh.

Homeopatie může být v těchto případech velkým pomoc-
níkem obzvlášť, když se s užíváním začne včas.

Homeopatika, která můžeme zařadit:

● Už měsíc před tím, než se pyly objeví, je vhodné užívat  
 Pollens 15 C 2× týdně.

● Jak začnou létat pyly ve vzduchu, užíváme Pollens  
 15 C 3× týdně (pondělí, středa, pátek) + Poumon  
 histamine 15 C 3× týdně (úterý, čtvrtek, sobota).  
 Pokud se objeví příznaky alergické reakce, je možné  
 zvýšit Poumon histamine 15 C na 3–5× denně  
 a k tomu přidat podle příznaků:

● Alium cepa 9 C – vodná, dráždivá až pálivá rýma,  
 která odírá kůži pod nosem,

● Nux vomica 9 C – ucpaný nos s kýcháním,

● Euphrasia officinalis 9 C – červené, oteklé oči se  
 slzením.

Dávkujeme 3–5× denně 5 granulí podle intenzity potíží.

Problematika pylových alergií a alergií obecně je však 
mnohem složitější a vždy je třeba mít na mysli, že základ 
zdravého imunitního systému je úzce spojen se 
stavem tenkého střeva. U alergiků je dráha tenkého 
střeva vždy oslabená, a proto je vhodné podpořit jeho 
funkci například kúrou speciálním gelem na vnitřní užívání 
(Enterosgel), který má vysokou absorpční schopnost  
a podpoří vyloučení toxinů a patogenů ze střeva.

Dále je na místě podpora střevní mikroflóry pravidelným 
užíváním pickles (kvašená zelenina a kysané zelí bez 
konzervantů). Doporučuji pro dospělé 2× denně 1 po-
lévkovou lžíci.

Na jaře (březen–květen) je vhodné k tomu podpořit 
i činnost jater a žlučníku, které zvýšením své funkce  
a obnovou buněk podpoří detoxikaci organismu. Užíváme:

● Chelidonium majus 5 C 1× denně (pokud není k dis- 
 pozici, tak 9 C). 

PharmDr. Jana Strieglerová

Jarní pylové alergie

Mohou těhotné ženy užívat homeopatické léky? 

Ano. Homeopatické léky nemají chemickou toxicitu, kontraindikace, 
ani se vzájemně neovlivňují s jinými léky. Těhotné ženy se mohou léčit 
homeopaticky bez známého rizika pro sebe nebo své nenarozené dítě. 

Nicméně je vhodné promluvit si o tom se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Víte, že



18  

Horečka je strategicky velmi účinný mechanismus na 
podporu obranyschopnosti těla. Představuje první 
údernou sílu našeho těla v boji s infekcí. Zvýšení 
tělesné teploty je pro imunitní systém startovním 
výstřelem pro zvýšení tvorby interferonu (důležité 
antivirové látky) a pro zvýšení počtu a pohyblivosti 
bílých krvinek, které mají na starost obranu našeho 
těla před infekcí.

Dále horečka podpoří zadržování železa v buňkách a tím 
se stávají pro útočící virus nebo bakterii nepoužitelné. 
Oslabí se tím výživná půda pro usazení agresora. Pro 
naše tělo má tedy velký význam nechat mírnou horečku 

proběhnout. Pomůže totiž zkrátit průběh nemoci, sníží  
viru nebo bakterii šanci na další šíření v našem těle. 
Dokonce je prokázáno, že horečka posílí působení anti-
biotik, pokud jsou u bakteriální infekce nasazena.

Tento prospěšný mechanismus je znám více jak 2000 let  
a vyvoláním horečky se dokonce podporovalo léčení 
mnoha nemocí, například tuberkulózy.

Pozor na nebezpečí při vysoké horečce. Pokud je vyšší  
než 39,5 °C po dobu delší než šest hodin, je třeba kon-
zultovat tuto situaci s lékařem!

Při horečce kojenců mladších čtyř měsíců je vždy nutno 
vyhledat odbornou lékařskou pomoc!

„Používání alopatických léků na snížení horečky 
(antipyretika), když má jedinec chřipku, je, jako kdyby 
měl člověk bojovat proti chřipkovým virům s oběma 
rukama zavázanýma za zády,“ přibližuje představu  
laikům certifikovaný homeopat Dana Ullman, MPH, CCH 
(www.homeopathic.com).

„Lékaři by měli mít stále na paměti slova Hippokrata 
(‚otce medicíny‘), který pravil: ‚Nejprve neubližujte!‘. Vždy 
je dobré používat bezpečnější metody před tím, než se 
uchýlíme k rizikovějším lékařským procedurám,“ připomíná 
Dana Ullman. V situacích začínajícího infektu je tedy velmi 
vhodné a navíc bezpečné používat homeopatickou léčbu.

V tabulce je uvedeno několik základních homeopatických 
léků, ze kterých můžete podle příznaků konkrétního 
člověka vybrat ten nejvhodnější.

MUDr. Ilona Ludvíková

Je horečka užitečná?

Homeopatický lék Indikace
 PRUDKÝ NÁSTUP HOREČKY – maximálně 39,5 °C

ACONITUM NAPELLUS horečka bez pocení

BELLADONNA horečka s pocením

 POZVOLNÝ NÁSTUP HOREČKY – maximálně 39,5 °C

GELSEMIUM SEMPERVIRENS chřipkový stav s naprostým vyčerpáním, zimnicí a bolestmi hlavy s absencí žízně 
(nemocný si musí jít lehnout)

BRYONIA ALBA nemocný má velikou žízeň a suché sliznice, úlevu přinese ležení v posteli 
a pořádné vypocení

APIS MELLIFICA celková malátnost, absence žízně a horečka se střídavým průběhem

NUX VOMICA horečka se střídá se zimnicí, stále veliká žízeň, kýchání a noční bolesti v bedrech

FERRUM PHOSPHORICUM bledost obličeje se střídá s červenými tvářemi, vlhká kůže bez většího pocení, při 
boji s infekcí je časté doprovodné krvácení z nosu

 POUZE ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA

RHUS TOXICODENDRON při viróze nevydrží v posteli, pohyb mu přináší úlevu, často má opar v okolí úst 
a celkově se potí (kromě obličeje)

ARNICA MONTANA obrovská svalová únava se zvýšenou teplotou, i postel se mu zdá příliš tvrdá

CHINA
velmi důležitý homeopatický lék na následky vyčerpávajících horeček; 
pacient se stále cítí slabý, je apatický nebo naopak podrážděný, bolí ho hlava, 
vrací se mu pocit mrazení, po kterém přichází pocit horka s následným pocením
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Očkování a jím navozená imunita jedince i kolektivu je 
jedním z nejefektivnějších způsobů prevence vzniku 
a šíření závažných infekčních onemocnění v populaci. 
Pokud je proočkovanost v populaci vysoká, lze hovořit 
o kolektivní imunitě. Ta brání v šíření původce a ochrání 
tak i neočkované jedince.

Vedlejší účinky, které očkování často provází, může zmírnit 
homeopatie.

Naše tipy:
Systematicky podávejte homeopatické léky Thuya 
occidentalis 9 C a Ledum palustre 9 C v dávce 1× 
denně 5 granulí.

Další homeopatické léky podávejte dle konkrétních pří-
znaků:

Otok v místě vpichu – Apis mellifica 15 C
Únava, bolest hlavy – Gelsemium sempervirens 15 C

Homeopatika užívejte 2-3× denně 5 granulí až do ústupu 
potíží.

Bojím se očkování!

Pokud máte z očkování obavy, můžete je pomocí ho-
meopatie zmírnit. 

„Pořiďte si homeopatické léky Aconitum napellus 30 C  
a Gelsemium sempervirens 30 C. Od obou léků užijte 
5 granulí večer před plánovaným termínem očkování.  
Léky užijte s časovým odstupem 10 minut. Stejným 
způsobem užijte oba léky také ráno a můžete i bez-
prostředně před aplikací,“ radí svým pacientům  
MUDr. Lucie Kozáková, lékařka ORL.

Držíme vám palce a věříme, že s homeopatickou podporou 
vše proběhne k vaší spokojenosti. 

Očkování proti onemocnění covid-19

NAPSALI JSTE NÁM

Dobrý den, 
chtěla bych Vám znovu poděkovat za Vaši vzdálenou podporu. Přítel má dnes 14 dní 
od prvních příznaků a já budu mít v neděli. Přítel, 54 let, byl celou dobu v klidu 
a nedělal si žádné starosti. Byl ale moc rád za Vaše rady. Žijeme v Německu 
a tady nejsou homeopatické komponenty jako Paragrippe, nebo Oscillo k dostání. 
Vše jsme si jeli nakoupit do Česka. Nedá dopustit na českou homeopatii a navíc 
ty naše lahvičky s dávkováním jsou naprosto geniální. Tady v Německu je takto 
neprodávají a je téměř nemožné nadávkovat správný počet kuliček a aplikovat 
do úst, aniž byste se rukama kuliček dotkli. Já jsem na tom byla hůř hlavně 
po psychické stránce. Byla jsem dost úzkostlivá, ale i s tím jste mi dobře 
poradili. Takže jsme to opravdu zvládli dobře. Přítel pouze s homeopatiky, 
já jsem si vzala dvakrát Acylpyrin. Jinak také pouze homeopatika dle vašich rad.  
Přítel zvládl jít každý den do lesa, který máme díky bohu hned za domem, takže 
jsme nikoho neohrožovali. Já jsem byla 4 dny opravdu uvězněná doma, protože 
mi fyzická slabost nedovolila jít ven (a to jsem o 17 let mladší než přítel). 
Ale teď už taky zvládnu dva okruhy v lese za den. Kdybych mohla ostatním 
čtenářům a sledovatelům Vašich stránek nějak předat tuto zprávu, budu ráda. 
Věřím, že se najdou podobně úzkostliví jedinci jako já, které to může uklidnit. 
Děkuji, děkuji, děkuji, že tady pro nás jste.
          Jitka Klusová
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Počítadlo webu
www.svethomeopatie.cz

k 3. 3. 2022

Za posledních 60 minut: 209

Za posledních 24 hodin: 6 288

Za poslední týden: 44 595

Za poslední měsíc: 176 861

Celkem návštěv: 14 728 024

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované  
na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter.  

V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra 
nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Více článků, rad lékařů, zkušeností pacientů, poradny odborníků a aktuální zprávy 
z oblasti homeopatie a zdravého životního stylu najdete na webovém portálu 

Homeopatické lékařské asociace, z.s. www.svethomeopatie.cz. 
OKÉNKO DO SVĚTA HOMEOPATIE • vychází 2x ročně • ročník 10 • číslo 33 

vydáno 15. 3. 2022 v Praze • Evidenční číslo: MK ČR E 22950 
Vydává: SVĚT HOMEOPATIE, s.r.o., Národní 339/11, 110 00  Praha 1 • IČ: 05457190 

Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka; 
Mgr. Andrea Dovalová, koordinátor sociálních sítí; Editorka: Mgr. Helena Procházková; 

Foto: Lucie Nestrašilová, archiv redakce, Shutterstock; 
Kontakt na redakci: 773 686 002, redakce@svethomeopatie.cz

Život posledních měsíců je u nás doma ovlivněn  
nejen hokejem, ale hlavně učením. Na přípravu 
ve škole se v době opakovaných karantén příliš 
spoléhat nedá.

Matematiku u nás doma převzal tatínek, češtinu maminka. 
Tatínek dovedl k přijímacím zkouškám čtyři syny,  
u pátého se drží za hlavu stejně jako u těch předchozích,  
ale i tentokrát věříme, že tvrdá práce své výsledky 
přinese.

Maminka má kromě češtiny na starosti management 
domácnosti, HLA, Světa homeopatie, Na vlně zdraví... 
Takže svou roli delegovala na studenta práv, který  
se synem rozvíjí dvakrát týdně gramatiku českého  
jazyka. 

Náš mladý student po uzavření pololetní klasifikace nabyl 
dojmu, že škola skončila a hurá na hokej, nebo k počítači 
na FIFU či NHL. 

„Omyl, chlapče,“ pronesl otec rodiny, „teprve nyní přichází 
čas intenzivního učení. Teprve teď nastartuješ všechny 
motory a vypneš je až po přijímačkách. To, co jsi zažíval 
dosud, byl jen slabý odvar toho, co tě čeká.“

Dítě zbledlo, chytlo se za hlavu tentokrát ono a já jako 
matka-ochranitelka běžela pro Rescue.

Na střední školy se bude letos hlásit více než 100 tisíc  
žáků. Věřím, že v naší homeopatické bublině několik 

zoufalých dětí i rodičů najdu. A tak sdílím tipy, jak 
nadcházející týdny ve zdraví a v pohodě přežít.

● Kalium phosphoricum 30 C doporučuji jako lék  
 na mentální přetížení, únavu a bolest hlavy po  
 dlouhém studiu a nedostatku odpočinku. Během  
 studijně náročného období podávám 5 granulí  
 2× denně. 

● Schüsslerova sůl č. 5 – Kalium phosphoricum  
 – tuto sůl dávám synovi do vody (5 tablet do 0,2 l)  
 a nechávám mu ji odpíjet během učení. Zlepšuje  
 okamžitou koncentraci.

● Argentum nitricum 15 C je lék vhodný na nervozi- 
 tu, neklid a úzkost, které se pojí s pocitem nedostatku  
 času. Někdy se objevuje i průjem. Argentum je možné  
 používat při napětí, při potížích s usnutím nebo přímo  
 před zkouškou po 5 granulích každých 15 minut až do  
 zklidnění.

● Lycopodium clavatum 15 C může dobře pomoct  
 studentům, u nichž stres silně útočí na jejich  
 sebedůvěru. Obvykle jsou to lidé, kteří mají dlouho  
 velké obavy a nakonec uspějí. U těchto jedinců se  
 současně objevuje nechutenství a plynatost. Dopo- 
 ručuji 2× denně pět granulí.

Tak hurá do toho, rodičové, to zvládneme!

Lucka Nestrašilová

Vysvědčením to nekončí, teď jsou tady 
přijímačky

Najdete nás 
i na Instagramu! 
Ke zdraví vede víc než jedna cesta.

           Homeopatie z rukou odborníků.

                      Rady lékařů, zkušenosti pacientů.


