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ÚVODNÍK
Září
Konečně je tu opět září a s ním i začátek školního
roku. Divíte se, že se těším? Ano, těším! Léto je skvělé
období, mám ho ráda, ale to letošní bylo tak horké,
že se dalo přežít snad jen u vody nebo na zimním
stadionu – ano, i tam se dá strávit celkem příjemné
léto. Letos jsme za ledem vyrazili do Itálie. Ne, není
to omyl, na jihu Evropy se v létě hrál opravdu hokej.
A věřte mi, že to bylo moc fajn. Po návratu od
italského ledu jsme se přemístili na golfová hřiště
do Beskyd. Ačkoli jsme hráli golf ve třiceti stupních,
pořád to bylo o dost příjemnější než stabilních
pražských 38. Ve městě se v podstatě nedalo přežít.
A i na tom golfu bychom to bez Arniky a Chiny letos
nedali. Návrat do všední reality horkého velkoměsta
byl náročný a pevně věřím, že si většina z nás při
prvním chladném dni ráda oddychla.
Že nemáte rádi září, protože je to měsíc, kdy se na
vás valí řada povinností? Zkuste se na to podívat
obráceně a mějte září rádi. Proč?
Tak třeba proto, že...
... konečně se zase vyspíme, protože v těch vedrech
si tělo moc neodpočinulo.
... konečně nebudeme muset čekat, až se kolegové
vrátí z dovolené a věci se začnou opět hýbat.
... konečně budou mít děti „hlídání“. (Ano, já školu
považuji za dobrou formu hlídání. Když nemáte
při ruce babičky, pak jste vděčni, když je dítko na
několik hodin ve škole.)
... konečně si vychutnám to ráno, kdy dítka odejdou
do školy a já si dám v klidu kafe.
... konečně příroda dostane trochu vláhy a nový
dech, za což nás potěší pestrými barvami podzimu.
... konečně se nebudeme moct vymlouvat, že venku
se „fakt nedá běhat“, protože je přece vedro.
... konečně je celá naše redakce zpět a pod hashtagem
#behamssh ladíme podzimní formu, abychom si
mohly užít vánoční svátky bez výčitek.
Pojďte do toho s námi, hýbejte se, laďte formu,
postujte náš hashtag #behamssh a tři nejaktivnější
z vás budou mít díky nám krásné Vánoce, protože je
skvěle odměníme!
Krásný podzim vám všem přeje
Lucka Nestrašilová
šéfredaktorka
a celý můj skvělý tým

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Na slovíčko
Rozhovory po telefonu mají tu nevýhodu, že nevidíte člověku
do tváře. Zato se mnohem více soustředíte na hlas a jeho
nuance. Uznávaný a známý psychiatr, psychosomatik a publicista Radkin Honzák má nuance hlasu opravdu příjemné.
Nejen z očí do očí, ale i skrze sluchátko z nich sálá láska
k bližnímu a moudrý nadhled.
Pane doktore, proč se dnes vlastně tolik mluví o psychosomatice jako o něčem zvláštním, co teprve postupně objevujeme
jako důležité? Neměla by prostě být přirozenou součástí
medicínského studia, odborného náhledu na zdraví/nemoc
člověka už odpradávna? Proč tomu podle vás až tak není
a je setrvalá tendence medicínsky zkoumat buď jen tělo,
nebo jen psyché?
Řekněme si upřímně, že by skutečně měla být přirozenou součástí
pohledu na nemocného, protože i prachobyčejná zlomená noha se
nějak odrazí v psychice. Záleží vždy na tom, jak to ten daný člověk
celé prožívá, a s tím samozřejmě souvisí i to, jak se pak ta zlomená
noha bude hojit, či nehojit. V sociální rovině tento člověk dostane roli
pacienta, je odbřemeněn od svých povinností a nějak kompenzován
a zároveň se počítá s tím, že se záhy vrátí do pracovního procesu, aby
dále přispíval hrubému národnímu produktu. Takže je zde z mnoha
důvodů na místě pohled v souvislostech. Jenže to je pohled, který
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neprojde u většiny doktorů, protože jednak „zdržuje“
a jednak medicína nutně, jako každá vědecká disciplína,
tento pohled redukuje pouze na biologický aparát.
A tu duši, tu platónskou duši, kde jsou emoce, kde jsou
EMOCE (zdůrazňuje), nechala naprosto stranou a nepočítá
s tím, že člověk, který je radostný a šťastný, je úplně jiný
člověk, než který je vzteklý nebo smutný.
Nehledě na to, že psychologických škol je „hafo“, přičemž
jedna popírá druhou. Doktoři jsou tedy okolnostmi tak
trochu nuceni být určitým způsobem pragmatici, i když
zapomínají na to, že kdyby si pacienta skutečně poslechli
(tedy v širším kontextu), tak dost možná ušetří všem
spoustu námahy, trápení, času… Je v podstatě nezbytné
brát v úvahu stejným dílem faktory psychologické
a sociální jako faktory biologické. Existuje spousta lidí,
kteří si stěžují na určité zdravotní obtíže, ale nenajde
se žádný pořádný organický nález. A těchto pacientů
je v tom prvním sítu praktického doktora celá čtvrtina!
Takže si myslím, že tyto věci by neměly být záležitostí
psychiatrie, ale především praktické medicíny. A proto
také obracíme úsilí především směrem k praktickým
lékařům. Rádi bychom psychosomatiku viděli zakotvenou
především v „terénu“ a dále potom také u klinických
doktorů – specialistů.

Jsme složitý, měnící se aparát. Jen si vezměte, na jedné
straně je člověk řízený sluncem (den/noc) a na druhé malými
potvorami, které má v břiše. Strašná představa. Ostatně
o tom bude moje příští kniha. O nesmírně složitém prostředí mikrobiomu (střevní mikroflóry) v nás ve vztahu
s celým organismem a dopady na naše zdraví a život.
A co si s touto informací má počít obyčejný
„smrtelník“? Co má pro sebe udělat?
Myslím, že je to strašně jednoduché. Kdyby platilo
desatero, tak bychom byli v systému, který má hlavu
a patu. O moc víc člověk k základní orientaci nepotřebuje.
Hospodin nebyl žádný blbec a věděl, co je to za svoloč tam
dole (smích).
Patříte mezi výborné „psavce“. Na co se můžeme,
kromě zmíněné připravované knížky, v brzké době
těšit?
S bráchou jsme napsali knížku o psychopatech, vyjde
tuším někdy v září. Co se psychopatů týče, tak se opravdu
nemáme za co stydět před cizinou. Ve své historii máme
slavné a úžasné psychopaty jedna báseň, počínaje
Přemyslovci – ale to by bylo na dlouho (smích).

Myslíte, že se to v dohledné době povede?

Jaký vztah máte k homeopatii?

Tak zájem by byl… Zatím jsme vyhráli první kolo, ministerskou vyhlášku (stanoví psychosomatiku jako medicínský
obor), tedy takové malé vítězství, ale nevím, proč nám
říkali „Pyrrhe“ (smích). Nyní musíme vypracovat celkovou
náplň studijního oboru psychosomatiky až k funkční
atestaci nebo nástavbové atestaci na jakoukoliv klinickou
disciplínu. Takže až to dáme dohromady, uvidíme, co
bude dál. Jako vždy jsou u nás hlásaným problémem
finance. Jenže německý model tvrdí, že na tom pojišťovna
vydělává. Nejdříve tedy musíme postavit teoretický strom
na naše podmínky.

K homeopatii mám pozitivní vztah, i když ji neumím.
Strašně se mi na tom líbí čas vyhrazený na poctivou
anamnézu. Učím mediky a vtloukám jim do hlavy,
že anamnéza není za pět minut odškrtat kolonky,
anamnéza je proces. Proces, který trvá.

Je vůbec možné stálé zdraví, nebo nemoci de facto
potřebujeme k životu jako kontrolky v autě, že je
něco „špatně“, aby byla možná „včasná“ náprava
cesty, směru, rychlosti apod.?

Co oceňujete na své profesi? Děkujete „nahoru“, že
jste se touto cestou vydal, nebo si říkáte, kam já to
vlezl?

Stálé zdraví je stejný nesmysl jako stálý rozvoj a neutuchající prosperita (smích). Vždyť každý člověk se v životě
potkává se spoustou věcí, které ho ovlivňují a se kterými se
musí nějakým způsobem popasovat. Zdraví je dynamický
stav, kdy se průběžně pereme s řadou věcí, a tím ho
tužíme. Celá řada změn, které v organismu probíhají, jsou
kvalifikované jako choroby, ale chorobami vůbec nejsou.
Ve třech letech, pak v šesti a v dospívání nastávají určité
dramatické změny v našem vývoji, které organismem
zacloumají. Například puberta se hodnotí jako poloviční
duševní nemoc, ale bez toho ten člověk neuzraje!
Takže?
Nemoc není jenom stav organismu, ale je to také
dohoda. Společenská dohoda, co bude považováno za
nemoc. Pamatuju si, že ještě před 30 lety byla podle
psychiatrického seznamu diagnóz za nemoc považována
homosexualita. Předtím byla dokonce kriminální činností.
A takovýchto případů je celá řada. À propos – vývojové
krize ke svému životu prostě potřebujeme. Profesor
Vondráček měl krásný termín „syndrom třetího decénia“,
což byl popis krize ve věku 20 a něco, kdy mladý člověk
narazí na praktický svět. Náročný čas. A tam právě může
reagovat až na hraně psychotického stavu.
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Léčil jste se homeopaticky? Máte s ní praktickou
zkušenost?
Mám, jsem celkem spokojený a cítím se vesele a optimisticky (smích).

Hrozně se mi to líbí, oceňuju všechno a myslím, že bych
nic jiného dělat nechtěl. Hlavně tato různorodě krásná
činnost naplňuje mou, řekl bych, zvědavost. Je to neustále
něco nového, odlišné lidské příběhy a spletitosti. Stojí
za to.
Ohromně se mi na vás líbí to hluboké vykrystalizování, všechny ty zkušenosti…
Počkejte, mám zatím za sebou teprve půlku života (smích).
… a už to stojí za to. Tak natož ta druhá půlka. Líbí se
mi váš nadhled/náhled na věci kolem nás a laskavý
úsměv. Co vás vlastně nejvíce na životě baví?
Všechno. Mám rád všechno. Mně se strašně líbí
Shakespearův sonet 73, který začíná: „Ten roční čas je,
vidíš, na mně znát, kdy žluté listy, těch pár posledních,
na větvích visí, jimiž třese chlad.“ Začíná to tak jako
truchlivě – a končí: „Když tohle vidíš, rozhoříš se touhou
milovat víc, co ztratíš zanedlouho.“ Takže mně se na tom
líbí, že jsem poznal spoustu věcí, a teď zjišťuju, že jsou
ještě hezčí.
Děkuji moc za rozhovor.
Helena Míková

Odešel Forrest Gump současné medicíny
Jsme hluboce zarmouceni, že nás 15. srpna 2018 opustil Dr. Peter Fisher, ředitel
výzkumu Královské londýnské nemocnice, největšího evropského centra pro
integrovanou medicínu, a lékař britské královny Alžběty II. Sedmašedesátiletého
Petera Fishera zabilo nákladní auto, když jel do práce v rámci celonárodní akce
„Do práce na kole“.
Dr. Peter Fisher byl revmatolog a homeopat, velmi respektovaný lékař, který
viděl homeopatii jako doplňkovou léčebnou metodu k běžné lékařské praxi. Byl
absolventem Cambridge University a Royal College (fakulty homeopatie). Předsedal
pracovní skupině Světové zdravotnické organizace zabývající se homeopatií a byl
členem odborného poradního panelu WHO pro tradiční a integrovanou medicínu.
Jeho publikační činnost v oblasti revmatologie a integrativní medicíny byla
nesmírně široká. V roce 2007 získal od Polské lékařské akademie zlatou medaili
Alberta Schweitzera.
Někteří členové rady Homeopatické lékařské asociace a lektoři HLA měli možnost
se s Peterem Fisherem setkat osobně v rámci kongresu ECH konaném
v listopadu 2016 ve Vídni. Toto setkání pro ně bylo nezapomenutelné.
„Velmi si jeho práce vážíme, obzvlášť jeho obrovského přínosu při vedení
projektu při WHO,“ říká předsedkyně HLA, MUDr. Ilona Ludvíková, a pokračuje: „Dr. Peter Fisher byl jako
Forrest Gump současné medicíny. Jednak mu byl značně podobný v osobním otevřeném jednání vůči všem
kolegům a navíc byl i fyzicky podobný Tomu Hanksovi, který Forresta Gumpa ztvárnil. Velmi si vážím
zejména jeho naprosté otevřenosti k názorům ostatních kolegů a velké ochoty diskutovat o všech
současných problémech medicíny, zejména pak o začlenění metod CAM do běžné klinické praxe každého lékaře.“
„Několikrát jsem zažila osobně jeho vystoupení a bylo to vždy kompetentní, vědecké i člověčí. V osobním kontaktu
to byl pravý gentleman v tom nejlepším slova smyslu. Byl velkým přínosem pro rozvoj současné homeopatie, jeho
odkaz bude žít dál. Kdo žije v srdcích a myslích lidí, vlastně nikdy nezemřel,“ připojila své vyjádření zakladatelka HLA,
MUDr. Hana Váňová.
Dr. Fisher mimo jiné hodnotil výsledky farmakoepidemiologické studie EPI3 o využití homeopatie v praxi rodinných
lékařů ve Francii jako velmi užitečné léčebné metody pro běžnou klinickou praxi. Hlavním cílem této studie bylo
objektivizovat prospěšnost homeopatické léčby v praxi lékařů primární péče. O této významné studii jsme v minulosti
informovali i naše čtenáře, článek je k dispozici zde:
www.svethomeopatie.cz/cs/2245-prakticti-lekari-odbornici-v-homeopatii-snizuji-riziko-nezadoucich-ucinku-klasicke-lecby
Dr. Peter Fisher bude chybět nejen své rodině, ale široké a odborné veřejnosti po celém světě.

Jmelí – velký pomocník při léčbě rakoviny
V souhře s konvenční léčbou je terapie jmelím pravděpodobně nejvýznamnější metodou, jak zbavit
v budoucnu lidstvo hrůzy z onemocnění zvaného
rakovina. Léčba vychází z antroposofické medicíny,
která se opírá o vědění rakouského duchovního
vědce Dr. Rudolfa Steinera (1861–1925) a švýcarské
lékařky Ity Wegmanové. Antroposofické kliniky
a instituty jsou dnes rozšířeny po celém světě,
nejvíce však ve Švýcarsku a Německu.

však bere v úvahu individualitu pacienta a jeho duševní
a emocionální stav vždy s cílem posílit jeho životní síly
(člověka). Přitom pacient není jen objektem lékařského
umění, je také partnerem lékaře, zodpovědným sám za
sebe.
Podle antroposofického poznání jsou účinné látky
této zvláštní rostliny snad nejsilnějším lékem proti
rakovině. Na základě tohoto poznání se od roku 1920
rozvíjela terapie jmelím, která se během let prosadila jako
významný doplněk ke konvenční léčbě rakoviny.
V západní Evropě dostanou mnozí onkologičtí pacienti ke
klasické léčbě navíc léky (preparáty) ze jmelí, které jsou
v určitých onkologických indikacích hrazeny zdravotními
pojišťovnami.

Terapie jmelím je komplementární s konvenční medicínou,
její metody však rozšiřuje. Lékař se při léčbě pacientů
s rakovinou nechává vést vědeckými poznatky, navíc

V klinických studiích bylo prokázáno, že extrakty
ze jmelí zřetelně zvyšují kvalitu (pacientova) života:
● zlepšují spánek, chuť k jídlu, fyzickou výkonnost,
● snižují nežádoucí účinky chemo- a radioterapie,
náchylnost k infekcím a depresivnímu ladění.
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Bylo pozorováno i zmenšení nádorů a prodloužení délky
života působením účinných látek ze jmelí.
Jak tedy jmelí vlastně funguje?
Vyvolává zpočátku určitý druh horečky a dráždí organismus, který následně stimuluje své samoléčící síly. V nádoru
samotném brzdí divoký růst rakovinných buněk, může také
často způsobit jeho zmenšení, nebo dokonce úplné vymizení.
Jmelí, stejně jako chemoterapie, ničí nádorové buňky
– ale jeho výhodou je, že zdravé buňky a tkáně ochraňuje
a pozitivně stimuluje celý imunitní systém. Potencuje tak
konvenční onkologickou léčbu, během níž jsou pozorovány
menší nežádoucí účinky a pacient se cítí výrazně lépe jak
po psychické, tak fyzické stránce.
Lékař indikující léčbu vybírá jmelí ze 13 hostitelských stromů:
● dle postiženého orgánu,
● dle konstituce pacienta – podobně jako homeopatický
konstituční lék. Můžeme také říci, že tento způsob léčby
je analogií Bachovy květinové terapie, avšak hlouběji
působící.
Zvláštní přednost terapie jmelím spočívá také v tom,
že je pacienty mimořádně dobře snášena. Nežádoucí

účinky vyskytující se
jmelím známé. Přísné
standardů prokázaly,
nasazovat bez obav z

u chemoterapeutik nejsou u léčby
testy podle platných mezinárodních
že preparáty se jmelím je možné
nežádoucích účinků.

Co je cílem této terapie?
● Kontrola růstu nádoru,
● podpora konvenční terapie a její snášenlivosti,
● posílení celého organismu,
● zlepšení kvality života.
Věřím, že informace o této netoxické přírodní léčbě
zaujmou jak odborníky, tak pacienty a pomůžou rozšířit
povědomí o této u nás zatím tak málo známé možnosti
terapie onkologických onemocnění. Na svých stážích
v zahraničí jsem s obdivem pozorovala, jak významný může
být přínos této léčby v komplexním přístupu u pacientů
s nádorovým onemocněním. Tyto osobní zkušenosti
jsou pro mě motivací k hledání možností, jak zpřístupnit
validní informace pro veřejnost u nás. Prvním plánovaným
krokem bude vydání knihy Dr. med. Johanesse Wilkense
o léčivých účincích jmelí.
V textu byly použity materiály z knihy Dr. med. Johanesse
Wilkense „Misteln – Kraftvolle Krebsheiler aus der Natur“.
MUDr. Alena Málková

Nenechte si ujít:
Kniha: Jmelí – velký pomocník při léčbě rakoviny, Autoři: Dr. med. Johannes Wilkens a Gert Böhm
Stále víc se ukazuje, že extrakty ze jmelí jsou vynikajícími léky v léčbě rakoviny. Jmelí svou sílu rozvine nejintenzivněji
tehdy, když se strom, na kterém roste, svým charakterem podobá nemocnému člověku. Dr. Johannes Wilkens je vynikající
znalec této oblasti a svými poznatky významně rozvinul léčbu jmelím, která vychází z antroposofie. V této knize představuje kromě jiného 13 druhů jmelí a často ohromující spojení mezi stromem a člověkem. Přitom je jasné, že diferencované
použití preparátů se jmelím může zřetelně zvýšit šance na vyléčení. Zároveň si čtenář uvědomí, proč musí pacienti s rakovinou
znovu najít a obnovit kontakt se svou duší a s přírodou, chtějí-li se uzdravit. V knize jsou uvedeny případy z klinické praxe.
Autor je lékařský ředitel Kliniky Alexandera von Humboldta v německém Bad Stebenu. Na této klinice se mu povedlo vytvořit
centrum propojující klasickou onkologickou léčbu a integrativní postupy, jako jsou homeopatie a antroposofická medicína.
Přednáška autora a křest jeho knihy se bude konat 26. 10. 2018 v Praze na odborném sympoziu na téma
„Integrativní medicína v onkologii“. Přihlásit se můžete zde: www.clsim.cz.

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Těžká písemka
Čeká někoho z vás dnes těžká písemka nebo zkouška a nevěří si?
Vyzkoušejte koktejl, který pomůže nabrat odvahu a věřit ve své síly:
Lycopodium 30 C + Anacardium 30 C + Gelsemium 30 C.

Alergie
V paletě zářijových alergenů vede ambrózie. Jaká jsou homeopatická doporučení při
alergických potížích? Asi měsíc před prvními projevy:
Poumon histamine 15 C (jedna dávka 3x týdně), Pollens 15 C (jedna dávka 3x týdně).
V období propuknutí příznaků je možno v tomto dávkování pokračovat, případně terapii
doplnit o léky podle konkrétních příznaků.
O vhodném homeopatickém léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem.
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HOMEOPATICKÁ PORADNA

Před cestou do školy podpořte dětem imunitu!
S opětovným nástupem do kolektivu a nadcházejícími podzimními plískanicemi je potřeba pamatovat
i na prevenci infekčních nemocí, které mohou velmi
znepříjemnit život dětem, ale i rodičům. Zde napomůže jednak vhodně přizpůsobená skladba stravy s omezením jednoduchých cukrů, tuků a s dostatkem vitamínů a stopových prvků, ale pomocnou ruku mohou opět
podat i homeopatika. Zde jsou mé osvědčené tipy…  
Homepatie pro podporu imunity
● Oscillococcinum – podporuje především protivirovou
imunitu. V rámci prevence infekčních onemocnění je
nejvhodnější užívat jednu tubu tohoto léku týdně po celé
zimní období. Krom toho jej lze použít i v časných
stadiích nástupu nemocí, jako jsou chřipka, rýma,
nachlazení nebo například opar. V těchto případech
podáváme 1 tubu v intervalu 6–8 hodin po dobu 2–3 dní.

● Vitamín C – slouží jednak jako „zametač“ volných
radikálů, má antioxidační působení, zlepšuje činnost
imunitního systému, ale kromě výše uvedených pozitiv
také podporuje činnost nadledvinek. To platí zejména
pro situace, kdy jsou nadledviny výrazněji zatíženy,
například při stresu z nového prostředí. Doporučuje se
podávat 100–200 mg denně.
● Vitamíny skupiny B – jsou důležité zejména pro
správné fungování nervové soustavy.
● Magnesium – je důležité pro správnou funkci mnoha
tělesných systémů a ve stresu jeho potřeba výrazně
stoupá. Jeho nejvýraznějším účinkem je především
celkové zklidnění a dobrý spánek.
MUDr. Jaroslav Čupera

● Echinacea angustifolia – ve fytoterapeutických
dávkách vysušuje hlen na sliznicích dýchacích cest
a stimuluje především protibakteriální imunitu. Podáme
v ředění 9 C 1x denně 5 granulí.
● Ferrum phosphoricum – kromě účinku obecně protizánětlivého má i výrazný imunostimulační efekt a také
eliminuje volné radikály, tedy toxické molekuly poškozující tkáně. Podává se v ředění 5 C 3x denně 5 granulí.
Vitamíny a doplňky stravy pro podporu imunity
● Tinktura z černého bezu – látky v ní obsažené brání
replikaci chřipkového viru a tím pádem celkově
podporují protivirovou imunitu.

Smutek a skleslost v dospívání
Na dobu dospívání u dětí se rodiče obvykle dívají
s obavami: Jak to bude probíhat? Zvládneme to?
Bude puberta u našich dětí složitá, nebo proběhne
„v normě“?  
Z pohledu psychologů je puberta a adolescence časem,
kdy je dospívající náladový. Střídají se období radosti,
dostatku energie a štěstí s obdobím smutku, skleslosti
a nervozity. Nálady se mění rychle – třeba i z hodiny na
hodinu.
Jak pomoci svému synovi či dceři v době, kdy se necítí
dobře, když se „topí“ v negaci a nevidí smysl ani ve svých
dřívějších zálibách?
„Dobrý den, prosím o radu. Moje jedenáctiletá dcera
poslední rok trpí depresemi, které se projevují ve škole
i doma. Ve škole ji trápí náladovost spolužačky, která ji
chvíli do kolektivu vezme a jindy bez příčiny vyčlení. Asi
před dvěma lety od nás odešla její sestra ke svému otci a
od té doby se její smutek a negativní myšlenky rozrostly v
celkovou nechuť k čemukoliv. Nic ji nebaví, nechce chodit
ven. Jen by stále byla doma, dívala se na televizi nebo
telefon a k ničemu ji to netáhne. Zkoušeli jsme různé

aktivity, které ji ale nijak
nebavily. Až asi před
3 měsíci začala chodit
do kroužku v ZOO a to
ji tedy baví. Celkově je
dcera milovník zvířat
a myslím, že se cítí
lépe s nimi než s lidmi.
Již nevíme, jak v ní
máme probudit radost
ze života.“
Na tento čtenářský dotaz odpověděla
psycholožka Mgr. Alice Lapišová.

naše

„Rozumím Vašemu dotazu. Myslím, že v tomto případě bude
problematika složitější a vyžadující komplexnější řešení,
než umožňuje internetová poradna. Radost ze života je
přesně jedna z těch esencí, kterou se naše děti učí a přebírají od nás – rodičů (to je zároveň návod, kde a jak začít
věci měnit). Pro dceru doporučuji lék NATRUM MURIATICUM
30 C – 5 granulí 1x denně. Pokud do 3 týdnů nezaznamenáte
posun, konzultujte prosím osobně homeopata, který dceru
podrobně homeopaticky vyšetří a stanoví cílenou léčbu.“
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Nástup do školy
Začátek září je pro řadu rodin spojený s velkým
očekáváním. Mnoho dětí nastoupí poprvé do školky
nebo do první třídy. Jak děti, tak hlavně jejich rodiče
toto období hodně prožívají a kromě radosti a těšení
mohou někoho trápit obavy a strach.
Podle psychologických výzkumů má největší vliv na dítě
do šesti let věku právě matka. Děti dokáží vycítit její
pocity a strachy a podle toho se pak chovají a tyto pocity
přenáší i na sebe. Proto je důležité, aby byla v pohodě
hlavně máma. Automaticky pak bude v klidu i dítě.
Z praxe z lékárny vím, že mnoho maminek (a následně
i dětí) začátek školního roku prožívá ve strachu a stresu.
Někdy tyto strachy přichází později, třeba po 2–3
měsících po nástupu do školy, na základě nějaké negativní
zkušenosti. A pak se stává, že dítě pláče, že nechce jít
do školky, nebo má ráno bolesti bříška a zažívací potíže.
Tyto psychosomatické potíže ukazují přímou souvislost
a propojenost naší psychiky s tělem a právě potíže
v oblasti gastrointestinálního traktu bývají ty první, které
se u strachů a stresu projeví.
Homeopatie v těchto případech může být velkým
pomocníkem:
● Gelsemium 15 C – lék na strachy z očekávaných
událostí. Projevuje se pocitem slabosti, jako by se
podlamovala kolena. Často chodí na záchod, má průjem
a bolesti bříška. Dítě může být opocené lepkavým
potem a chce být o samotě. Má strach ze společnosti.
Dávkování: 2–3x denně po dobu potíží.
● Aconitum 30 C – je lék náhlých událostí, šokových
stavů a panického strachu. Pocit silného ohrožení
a velkého strachu (až strach ze smrti). Dávkování:
ze začátku často, po 10–20 min., se zlepšením
2–3x denně a pak vysadit.

● Argentum nitricum 15 C – strachy z konkrétních
situací spojené s velkou netrpělivostí. Děti se už
nemůžou dočkat, kdy půjdou do školy, do školky, do
kroužku apod., hodně o tom mluví, často se ptají, kdy
už to bude a jak to bude probíhat. Jsou zbrklé, zrychlené,
nedokážou v klidu sedět, poskakují, nedokážou se
v klidu soustředit na jednu činnost, ve škole nebo
u domácích úkolů pracují nesystematicky a nedokončují
daný úkol. Mají trávicí potíže – průjem, pálivé pocity
v žaludku, říhání a velkou chuť na sladkosti, které tyto
potíže jen zhoršují. Dávkování: 2x denně po dobu potíží.
● Pulsatilla 15 C – je lék vhodný pro děti, které jsou velmi
fixované na matku. Před školkou nebo školou pláčou,
drží se jí křečovitě kolem krku a nechtějí jít. Tyto stavy,
třeba i v menší míře mohou být i večer před spaním,
kdy dítě už má strach z nadcházejícího rána a cesty
do školy. Děti prožívají strach, že budou opuštěny, potřebují se stále ujišťovat, že je má maminka ráda. Dávkování:
večer před spaním a ráno před cestou do školy.
● Některé děti po nástupu do školy a s přibývajícími povinnostmi, úkoly a množstvím zájmových kroužků mohou
pociťovat velkou únavu – jak tělesnou, tak psychickou.
Stěžují si na bolest hlavy, vyčerpanost, po příchodu
ze školy si musí lehnout. Některé děti dokonce usnou.
Těmto dětem velmi pomáhá lék Kalium phosphoricum
15 C. Dávkujeme 2x denně ve školní dny nebo ve dny,
kdy mají větší zátěž (písemky, zkoušení apod.).
PharmDr. Jana Strieglerová

NAPSALI JSTE NÁM

Jak paní Ivu přestalo bolet v krku
Velmi nás těší, že nám občas do redakce dorazí milý
e-mail se zpětnou vazbou jako tento od čtenářky
Ivy, která se s námi podělila o zkušenost, jak se díky
homeopatii zbavila opakovaných úporných bolestí
v krku.  
„Dobrý den, chtěla jsem Vám srdečně poděkovat za
doporučení homeopatik, která mi obratem napsala paní
doktorka z Vaší poradny. Několik let se mi vracely úporné
bolesti v krku, někdy doprovázené teplotami, jindy trvající
i několik měsíců. Tradiční léčba ani různé „babské“ rady mi
vůbec nepomáhaly. Už jsem byla zoufalá. Škrábání a bolest
v krku jako zázrakem zmizely během pár dnů po dobrání
homeopatik a od té doby mám klid.
Možná by se někomu zdálo, že je to banální zdravotní
problém, ale já někdy v horečkách brala i antibiotika, jindy
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jsem ve studeném prostředí nemohla ani mluvit. Začala jsem
chraptět, až jsem ztratila hlas, nesnášela jsem klimatizované
prostředí v obchodech, nemohla jsem jíst ani pít vůbec nic
studeného, zmrzlině jsem se musela vyhýbat obloukem. Krk
jsem měla zarudlý a dělaly se mi na sliznici malé puchýřky.
Různé léky, spreje do krku, pastilky na cucání, kloktadla,
med, nic mi nepomáhalo. Až homeopatika...
Proto se chci o svoji dobrou zkušenost podělit s ostatními
a všem homeopatika doporučit. Opravdu, pro mě je to
zázračná léčba, a to bez nadsázky. Díky, díky Vám i Vašim
doktorům, poradcům i Vašim internetovým stránkám. Díky
homeopatii.
Přeji všem pevné zdraví, odvahu, štěstí a radost v životě.
Vaše vděčná vyléčená Iva Holubová“

REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Při prevenci osteoporózy pomohou sušené
švestky i homeopatika
Když na švestce dozrají plody, je to prý důkaz boží
přízně a také dárek pro zdraví rodiny. Právě přínos
švestek v jejich sušené formě byl už v dávných
dobách důvodem k pečlivému uchovávání těchto
blahodárných plodů na období zimy. A dalším
důvodem je, že skvěle chutnají!
O jejich projímavém účinku jsme slyšeli snad všichni. Sušené
švestky však také pomáhají snižovat hladinu špatného
cholesterolu v krvi, čistí organismus od toxinů a podporují
činnost jater a ledvin. Pokud jste si všimli, že paměť
neslouží jako kdysi, dejte si každý den místo obvyklého
mlsání několik sušených švestek. Vezměte je na pomoc
také při anémii. Výbornou volbou bude kombinace švestek
s mákem. Namočte švestky přes noc, vodu slijte, umelte je
(nebo rozmixujte) a smíchejte s mletým mákem. Vytvarujte
kuličky nebo placičky, které můžete lehce v troubě usušit,
ale není to nezbytné.
Existují výzkumy, že švestky pomáhají ženám po čtyřicítce
předcházet osteoporóze. Ženy, které jedly 100 g sušených
švestek denně po dobu necelého roku, měly více kostní
hmoty než ty, které je neužívaly.

Švestky obsahují mimo jiné polyfenoly a ty působí i jako
ochrana proti zánětům kloubů a kostí.
Připomeňme ještě doporučení našich lékařů ohledně
prevence osteoporózy: Konzumovat zdravou a vyváženou
stravu bohatou na vápník a vitamín D, snížit konzumaci
alkoholu, nekouřit a být pohybově aktivní.
Z homeopatických léků pomohou:
● CALCAREA CARBONICA – znatelná únava, neklid,
zimnice, bolesti zad a oteklé klouby. Zhoršení ve vlhkém
a chladném počasí. Záchvaty úzkosti, pocení ve spánku,
touha po sladkostech.
● PHOSPHORUS – přecitlivělost na světlo, pachy, zvuky.
Touha po studených nápojích, po zmrzlině, po kořeněném
jídle. Obvykle vysoký, hubený jedinec.
● CALCAREA PHOSPHORICA – neklidná povaha, miluje
změnu, roste příliš rychle. Touha po uzeninách a slaném
jídle. Tvoří se kostní ostruhy. Zlomeniny se hojí pomalu.
● SYMPHYTUM – sklon k častým zlomeninám.
● SILICEA – nervózní jedinec, snadno se unaví, zimomřivý, v noci se potí. Jemný vzhled, křehká páteř.
Zlomeniny se hojí pomalu. Malá odolnost vůči infekcím.
● CALCAREA FLUORICA – posiluje kosti. Potíže se zhoršují na začátku pohybu, zlepšují se v teple. Pacient má
velký strach z chudoby.
● OSTÉOCYNÉSINE – polykomponentní homeopatický
lék z některých výše uvedených homeopatických
léků. (V Česku je pouze na individuální dovoz.) Lze
ho nahradit kombinací dostupných monokomponentních
homeopatických léků: CALCAREA CARBONICA 9 C
+ CALCAREA PHOSPHORICA 9 C + CALCAREA
FLUORICA 9 C.
O vhodném léku, ředění a dávkování se poraďte s lékařemhomeopatem.
Mgr. Andrea Dovalová

Víte, že

... zamlsat si můžete i příjemně a zdravě? Nasypte si do misky trochu sušeného dřišťálu.
Má vysoký obsah vitamínu C, je vhodný i po horečnatých onemocněních z nachlazení,
pomáhá při zánětech ledvin a močového měchýře, při výskytu kamenů nebo písku a při
zánětech žlučníku. Kromě toho je vynikající na léčení jater. V nabídce lékáren najdete
dřišťálový sirup. Při zánětech hrtanu pomůže odvar, který se kloktá.

Jako prevenci nemocí z nachlazení a doplnění vitamínů můžeme dětem nabídnout denně trochu sušených
plodů dřišťálu. Sušené plody mají příjemnou, jemně nahořklou, nakyslou, ostrou chuť. Chutnat budou
i smíchané v misce se sušeným rakytníkem, hrozinkami, sušenými meruňkami, arónií a oříšky.
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Hlenovitý výtok
z nosní sliznice u psa
Má fenka německého ovčáka Tara se měsíce potýkala
s jakýmsi hlenovitým sekretem, který měla, hlavně
po ránu, v nosních dírkách. Očividně jí to vadilo,
protože ji to dráždilo ke kýchání a komplikovalo jí
to dýchání nosem.  
Vytřela jsem nosní dírky a viděla, že konzistence je
hlenovitá, docela hustá, zbarvená do hnědozelena. Sekret
ulpíval v nosních dírkách a šel ztěžka setřít. Velké množství
ho bylo ráno, když vstala, přes den už to nebývalo tak
hrozné. Nejdříve jsem nechala udělat stěry, abychom
zjistili, zda se nejedná o nějaký vážný problém, a fenka
podstoupila i endoskopické vyšetření nosních skořep.
Nenašlo se nic.
To pro mě bylo impulzem, že mohu začít pracovat
s homeopatiky a zkusit jednak omezit výtok z nosu
a jednak sliznici částečně vysušit.
Nejprve jsem zahájila léčbu homeopatikem Nux vomica
9 C a po cca 10 dnech jsem nasadila Nux vomica 15 C
na vysušení. Bez efektu.
Hledala jsem vhodný prvek – kov, který by mohl pomoci
se sliznicí. Zvolila jsem po poradě s další homeopatkou
zinek, který má v těle mnoho důležitých funkcí a mimo jiné
přispívá k udržení normálního stavu pokožky a imunitního
systému jako takového. Taře byl nasazen konkrétně
lék Zincum metallicum 5 C a střídala jsem ho
s potencí 9 C v dávkování 2x denně. Do toho jsem
podávala potravinový doplněk, který obsahuje zinek
a biotin. Biotin stejně jako zinek přispívá k normálnímu

Jak snížit váhu u psa?
Pokud už vám veterinární lékař pohrozil, že váš
čtyřnohý miláček potřebuje akutně něco zhubnout,
je to doslova alarm. Lékař nejlépe ví, že nadváha
psa opravdu ohrožuje. Mnoho lidí nechápe, že mu
tím bohužel velmi zkracují život. Ohroženy jsou
nejen klouby, které budou pejskovi znepříjemňovat
zbytek života a pěkně ho bolet, ale především
srdíčko a dále veškeré životně důležité orgány.  
A vy si musíte přiznat, že toto ovlivníte jen a jen vy.
Vy mu připravujete stravu, dávkujete ji, vy ho odměňujete pamlsky, dáváte mu od stolu, protože přeci tak
neodolatelně škemrá – a ty oči, že? Známe to všichni.
Když se ale chce, všechno jde. Musí se jen přemýšlet
a něco pro to udělat.
Základ je strava. Proto se zamyslete nad tím, čím, jak
a kolik krmíte. Řada lidí bezmyšlenkovitě sype jídlo do
misky a nad množstvím ani nepřemýšlí. Chyba! U redukční diety musíte vždy přemýšlet, čím a v jakém množství
krmíte. U granulované stravy je to jednodušší. Existují
přímo redukční diety, které jsou založené na větším obsahu
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zdroj: Ing. Jana Dytrychová

VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

stavu pokožky a sliznic. Vzhledem k tomu, že Tařin problém
byl vleklejšího rázu, zvolila jsem dále homeopatikum
Manganum metallicum 9 C, které je především na
chronické problémy. Opět v dávkování 2x denně.
Na celkovou podporu imunity jsem Taře dávala jednou
za dva až tři dny Phosphorus 9 C.
V neposlední řadě jsem zvolila homeopatikum Kalium
bichromicum 15 C v dávkování 1x denně a po dobrání
jednoho balení jsem Taře dále podávala Kalium
bichromicum v potenci 9 C. Toto homeopatikum se
používá zejména při léčbě respiračních onemocnění.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o chronické potíže, léčba
trvala zhruba 2,5 měsíce. Nyní je Tara již přes rok bez
příznaků a daří se jí dobře.
Ing. Jana Dytrychová
vlákniny a zasytí. Pes tak nemá pocit hladu a nestrádá.
U krmení vařenou stravou či barfem je třeba více přemýšlet
nad složením a doplňovat krmnou dávku správnou porcí
ovoce a zeleniny. Jistě najdete na internetu spoustu
odborných článků přímo o složení této stravy pro případy,
že pes potřebuje zhubnout. Co se pamlsků týká, existují
i nízkokalorické, nebo je lze často a rozumně nahradit
i zeleninou nebo ovocem. On takový kousek mrkve nebo
jablíčka také přijde vhod a řada psů ovoce i zeleninu
s chutí a radostí přijímá.
Další důležitou součástí hubnutí je pohyb. I když to někdo
nerad slyší, je potřeba s pejskem prodloužit procházky.
Nestačí s ním jen oběhnout dům nebo ulici. Zařaďte
to zkrátka do denního rituálu. Uděláte něco pro sebe
i pro psa. I za 30 minut se toho dá stihnout docela
dost – a nemůžete se vymlouvat na to, že nemáte čas.
Z homeopatie pak lze použít léky, které pročistí
a detoxikují organismus a především játra. Můžete tedy
podávat léky: Carduus marianus nebo Nux vomica
v potenci 5 nebo 9 C – 5 granulí denně, nejlépe vybrat
celou tubičku.
Petra Sumeráková

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Homeopatie snižuje frekvenci zánětů močových
cest u paraplegiků
Sdílíme rozhovor s profesorem Dr. med. Jürgenem
Pannekem, vedoucím lékařem Neuro-urologie
v Paraplegickém centru ve švýcarském Nottwilu.
Profesor Dr. med. Jürgen Pannek zveřejnil v časopisu
Journal of Spinal Cord Medicine svou nejnovější
studii s názvem Prospěšnost klasické homeopatie
při profylaxi opakovaných zánětů močových cest
u pacientů s chronickou neurogenickou dysfunkcí
dolních močových cest (Usefulness of classical
homeopathy for the prophylaxis of recurrent
urinary tract infections in individuals with chronic
neurogenic lower urinary tract dysfunction).  

Jak je obvykle léčen?
Zánět močových cest je standardně léčen antibiotiky.
Nejprve se v laboratoři otestuje, na které antibiotikum
jsou bakterie citlivé, a tímto lékem je infekt po cca 7 dnů
léčen. Jelikož ochrnutí mají zánět močových cest často,
musejí stejně často užívat antibiotika. Proto vzrůstá
riziko, že se u nich ve zvýšené míře rozvine rezistence
vůči antibiotikům, což znamená, že tyto léky pak už
nejsou účinné.
V jedné z nových studií jste zkoumal, zda by jednou
z alternativ léčby mohla být homeopatie. Prosím,
představte nám tuto studii.
V naší studii jsme zkoumali, zda se klasickou homeopatickou
léčbou může dosáhnout snížení počtu zánětů močových
cest. Za tím účelem jsme rozdělili pacienty do dvou
skupin. Jedna skupina užívala standardní profylaxi, druhá
skupina navíc dostávala i homeopatické léky. Pacienti
obou skupin po dobu jednoho roku zaznamenávali, kolik
měli zánětů močových cest. Obdrželi proužky na testování
moči a dotazník, který pravidelně vyplňovali a posílali
nám ho. Po roce byly počet zánětů a spokojenost s léčbou
vyhodnoceny. Navíc jsme se pacientů ptali, kolika zánětů
močových cest si po dobu trvání studie všimli. Počet zánětů
močových cest v roce léčby byl porovnán s počtem zánětů
v předcházejícím roce, kdy takto léčeni nebyli. Četnost
infekcí v předcházejícím roce byla zdokumentována
v chorobopisech pacientů.
K jakým výsledkům jste tímto způsobem došli?

Studie byla zveřejněna v únoru 2018 také na internetu
a je k nahlédnutí na: www.tandfonline.com.
„Podařilo se nám ukázat, že počet zánětů močových
cest se pomocí homeopatické léčby znatelně snížil.“
Pane Panneku, jsou opakované záněty močových
cest u ochrnutých pacientů častý problém?
Ano, záněty močových cest jsou u paraplegiků častý
problém. Způsobují příznaky jako horečku, křeče, bolesti
nebo inkontinenci, které mohou postižené velmi zatížit.
Náš močový měchýř je řízen nervovým systémem. Při
zranění míchy se nervové spojení mozku a močového
měchýře přeruší a ovládání močového měchýře vůlí již
většinou není možné. Proto téměř všechny ochrnuté
osoby trpí poruchou funkce močového měchýře. Ten už
nemůže být normálním způsobem vyprázdněn, a tak
se musí používat pomůcky jako například jednorázový
katetr, který si člověk sám sobě několikrát denně zavádí,
aby se vyprázdnil. Používáním těchto tělu cizích předmětů
významně roste riziko zánětu močových cest.

Ve skupině pacientů bez homeopatie zůstal počet zánětů
nezměněn, zatímco u účastníků studie, kteří byli léčeni
homeopaticky, klesl počet z devíti na dva záněty za rok.
Spokojenost s homeopatickou léčbou byla vysoká.
Jak studii hodnotíte?
Poprvé se v prospektivní studii podařilo ukázat, že bylo
možné snížit počet zánětů močových cest homeopatickou léčbou, zatímco bez ní častost zánětů zůstala
nezměněná. Stejně jako všechny klinické studie má i ta
naše své slabiny. Například bylo velmi těžké motivovat
pacienty z kontrolní skupiny, tj. z té bez homeopatie,
aby se studie účastnili po dobu jednoho roku. Proto na
konci obě skupiny nebyly stejně velké a lišily se v počtu
zánětů močových cest na počátku studie. V klinickém
výzkumu bohužel neexistuje ideální složení zkoumaných
skupin. Podle mého názoru studie odráží běžnou situaci
v klinické léčbě a daří se jí i přes uvedená omezení
jasně ukázat, že homeopatická léčba byla u pacientů
přínosná a účinná.
Překlad: Mgr. Helena Procházková
Zdroj: www.homoeopathie-online.info
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Žaludeční neuróza
a jak na ni
Někdy za mnou přicházejí pacienti a jsou dobře
připravení. Přečetli si na internetu celou řadu článků
a diskuzí a posbírali řadu rad. Moji kolegové si
někdy stěžují, že pak musejí odpovídat na hromadu
dotazů, které dříve pacienti neřešili. Já jsem docela
rád. Rád si povídám a často se mi stane, že se mě
pacienti ptají na to, co nevím, já to musím zjišťovat
a stále se něco dozvídám. Ale hlavně mluvím
s pacienty, kteří o svém stavu přemýšlejí a naučili
se ho sledovat a vidět souvislosti.
Jindy přijdou pacienti a řeknou: já mám depresi. Pak
začíná skutečně detektivní příběh a pátráme po tom,
co se vlastně děje, co člověk cítí apod. Z deprese
je potom někdy smutná nálada, jindy strach z lidí, jindy
vztek.
Někdy lidé řeknou, že vlastně neví, co cítí, jen je jim divně.
Největší záhadou pro mě vždycky bylo, když přicházeli lidé
a říkali: pane doktore, já mám tu… žaludeční neurózu.
Nejdřív jsem to neuměl nikam zařadit. Považoval jsem
to za historickou, nebo spíš románovou diagnózu.
V žádné klasifikaci nemocí ji nenajdete, v učebnicích
o ní taky moc není. Co s tím dělat se vlastně také
nedozvíte.
Pacienti mají za sebou často několik somatických
vyšetření včetně gastroskopie a nikde žádný nález. Přesto
je jim stále špatně. A nejsou sami, takových pacientů
přichází vlastně docela dost. Internisté jsou z toho trochu
nešťastní, odesílají pacienty k psychiatrům aspoň s malou
nadějí a zde je úspěch střídavý.
Přestože si ta slavná žaludeční neuróza nevysloužila žádné
vlastní číslo v klasifikaci nemocí, je to reálný problém.
Naději trochu přináší to, že si jej všímá i homeopatie
a u několika léků najdeme v jejich obraze právě příznaky
žaludeční neurózy.
Projevy jsou velmi proměnlivé. Nejčastěji slýcháme
o chvění v oblasti žaludku nebo i širší oblasti břicha,
o tlaku, svírání, šimrání, špatném trávení, potravě
dlouho zůstávající v žaludku, nechutenství. Někdy
příznaky směřují k obrazu dráždivého tračníku
spojeného s rychlým nutkavým vyprazdňováním.
Celý stav je někdy více, někdy méně provázen
nepříjemnými emocemi, úzkostí, strachem, neurčitou nepohodou apod.

Pacienti obvykle v první fázi dostanou anxiolytika,
vzhledem k zdlouhavému průběhu je časem nahradí
antidepresiva nebo sulpirid. Někdy s větším úspěchem,
jindy bez efektu.
Jak jsem se zmínil výše, naději přináší homeopatie.
Obvykle si s pacienty vystačíme s některým z následujících léků:
● Argentum nitricum 15 C – 5 granulí 2x denně pro
úzkostné pacienty, kterým ulevuje čerstvý vzduch,
je jim hůře v místnosti, příznaky zhoršují studená
jídla, jsou to lidé ve spěchu, s pocitem, že nestíhají,
melancholičtí, váhaví, nakonec se mohou rozhodnout
impulzivně, ve stresu mají průjem.
● Gelsemium sempervirens 15 C – 5 granulí 2x denně
při pocitu plnosti a slabosti v žaludku nebo střevech,
křeče v žaludku, silné emoce provází průjem, ve stresu
jsou tyto osoby jakoby paralyzované, bývají apatické,
trvá jim dlouho, mají-li odpovědět.
● Lycopodium clavatum 9 C – 5 granulí 1x až 2x denně
u osob s pomalým, špatným zažíváním, ztrátou
chuti, plynatostí, ztrácejí sebedůvěru, pochybují
o sobě, rezignují, jsou melancholičtí.
● Sédatif PC je polykomponentní lék, kterým lze léčbu
doplnit, někdy stačí jako jediná léčba, užívejte 2 dražé
3x denně.
Pokud neucítíte zlepšení do dvou týdnů, konzultujte výběr
léku s lékařem-homeopatem.
MUDr. Petr Grossmann

RADY TRÉMISTŮM
Děti se vrací do škol, i do těch základních uměleckých. Umělecky nadané děti se průběžně účastní různých vystoupení, recitačních
soutěží, soutěží v rétorice, v hraní na vybraný hudební nástroj apod. A ne vždy je to „úplně v pohodě“. Mnoho dětí trápí tréma před
veřejným vystoupením. Mají obavy, že to nezvládnou, že udělají chybu, bojí se výsměchu…
Podobné pocity prý měl i Fryderyk Chopin, který trpěl takovou trémou z veřejných koncertů, že jich za celý život odehrál jen asi 40.
Poslední veřejný koncert odehrál ve 26 letech. Raději vystupoval před malým počtem lidí.
Možná i Chopinovi by pomohla krizová esence Rescue Remedy. A co doporučí MUDr. Kateřina Formánková malým trémistům?
„Zkuste lék GELSEMIUM 30 C ráno v den vystoupení a těsně před ním a LYCOPODIUM 15 C 5 granulí před vystoupením večer.“
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Nutriční poradna

Snídaně je základ dobrého dne
Jak nejlépe zahájit den? No přece dobrou a zdravou
snídaní! Přinášíme vám několik tipů, jak zahájit den,
a jeden skvělý recept od Evy Cabaca!

Tip na domácí cereální tyčinku
Pokud si chcete „vyrobit“ svoji vlastní cereální tyčinku,
držte se základního pravidla: jakékoli přísady, jako jsou
sušené ovoce, semena, sekané ořechy, přidávejte do směsi
tak dlouho, dokud jste si jisti, že se tyčinka nerozpadne.
Ingredience:
● 3 šálky ovesných vloček (u bezlepkové verze nahraďte
1,5 šálkem pohanky a 1,5 šálkem quinoy*)
● 1 hrnek nahrubo nasekaných mandlí
● 1 hrnek nastrouhaného nebo drceného kokosu nebo
nasekaných ořechů
● 1/2 šálku nahrubo nasekaných rozinek
● koření – výborný je zázvor nebo skořice
● podle potřeby 1 šálek (nebo méně) sušeného ovoce
(volitelná přísada)
● 1/2 šálku čisté vody
● 1/3 hrnku rýžového sirupu nebo medu
● 2 lžíce bio jablečného másla (na oslazení – volitelná
přísada)**
● 2 lžíce másla, obyčejného nebo sezamového
● 2 lžíce olivového oleje
● špetka soli

Vstupte do nového dne volně a pomalu. Den začněte
sklenicí vody, bylinného čaje nebo čerstvě vymačkané
ovocné šťávy. Pomůže to vyčištění močového měchýře
a ledvin a připravíte tak svůj zažívací trakt na konzumaci
jídla.
Pokud do vody přidáte lžíci čerstvě vymačkané citronové
šťávy nebo nepasterizovaného jablečného octa, oživíte
tím zažívací trakt, který v noci odpočíval.
Vyhněte se komerčním citrusovým šťávám, neboť v těle
vyvolávají vznik kyselin. Čerstvě vymačkané šťávy ze
zralých citrusových plodů jsou v pořádku, tedy pokud je
vaše tělo dobře snáší.
Dejte si šťavnaté a zralé ovoce. Máte-li hlad, kombinujte
čerstvé nebo sušené ovoce s proteiny a škroby. Návod,
jak je můžete kombinovat, najdete v mých receptech.
Nedoporučuji konzumaci těžkých, smažených jídel,
velkého množství pečiva, palačinek a mastných
koblih.
Pokud máte hypoglykemii, vyhněte se přílišné konzumaci
ovoce a ovocných šťáv. Místo toho vyzkoušejte čerstvou
zeleninu nebo šťávu z ní. Můžete ochutnat i šťávu
z rozpuštěného suchého ječmene nebo šťávu z listové
zeleniny.
Dobrá jsou rovněž čerstvá ořechová mléka. Vložte do
mixéru mandle, kešu, macadamové ořechy, slunečnicová
nebo sezamová semínka, která jste přes noc namočili ve
vodě, aby se probudily enzymy. Vše rozmixujte. Tento
nápoj je výborný zdroj bílkovin, které se v této formě
velice snadno v těle zpracovávají.
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* Quinoa vyniká velmi vysokým obsahem bílkovin
(vyšším než ostatní obiloviny) a vyrovnanou skladbou
esenciálních aminokyselin. Neobsahuje lepek a je
velmi snadno stravitelná.
** Jablečné máslo je vysoce koncentrovaná forma
jablečné omáčky či šťávy, která vzniká dlouhým a pomalým vařením. Výsledné jablečné máslo má hnědou
barvu a mnohem větší trvanlivost než u nás oblíbené
jablečné pyré.
Postup:
Ve velké míse smíchejte ovesné vločky, sekané mandle,
kokos, rozinky, koření a sušené ovoce. V malé pánvi
přiveďte vodu k varu a vmíchejte do ní rýžový sirup/med,
máslo podle volby, jablečné máslo (chcete-li), olivový olej
a špetku soli. Vlhké suroviny míchejte a následně přidejte
suché přísady. Dobře promíchejte tak, abyste dosáhli
pevnější konzistence.
Vzniklou směs vmáčkněte v rovnoměrné vrstvě na velký
pekáč, krájítkem na pizzu připravenou směs vytvarujte
do čtverců, trojúhelníků nebo jiných tvarů. Směs krájejte,
dokud je ještě vlhká.
Pekáč vložte do trouby rozehřáté na 60 °C na 3–4 hodiny,
nebo do té doby, kdy je směs suchá a křupavá (méně
času – měkčí sušenka). Vyjměte sušenky z pekáče, nechte
vychladnout a uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě.
DOBROU CHUŤ!
Autorkou autorizovaný překlad z knihy „Earthly and Divine – Whole
recipies for a Healthy World“ od Evy Cabaca.
Knihu lze (i v elektronické podobě) zakoupit zde: www.livenutritionschool.com/site/

Lucie Nestrašilová

Snídaně a svačinky pro školáky
Každé ráno začíná stejně. Co mám dát svým
školákům k snídani a jakou udělat nejvhodnější
svačinku, aby ve škole v klidu vydrželi? Stejný
problém řeší všechny maminky okolo mě, a tak jsem
požádala naší nutriční terapeutku Lidušku o zdravé
tipy pro školáky.
Mám tři děti. A všechny školou povinné. Proto si troufám
tvrdit, že mám jistou praxi v chystání snídaní i svačin.
I když je dceři už téměř dvacet let, nemůžu říct, že bych se
v kuchyni nudila (ačkoliv 14 prázdninových dní bez vaření
– to byly teprve opravdové prázdniny!). Musím přiznat,
že chystání snídaní a svačin je pro mě únavné. To však
v žádném případě není omluva pro svačiny z automatů
nebo svačiny koupené dítětem cestou do školy, případně
pro to, že dítě nesnídá nebo nesvačí vůbec a jeho prvním
jídlem je oběd ve školní jídelně.
Argumenty typu „on to stejně nesní“ nebo „ona chce
jen Nutellu“ jsou pro mne nepřijatelné. Nutella rovná
se palmový tuk, absolutně nevhodný a nezdravý, stejně
jako tavené nebo plísňové sýry či různé „fajnovky“ typu
Mňam a křup, přeslazené netučné light jogurty, kupované
sušenky, tatranky nebo banánky v čokoládě. A mnohé
nejspíš nepotěším ani tím, že absolutně neschvaluji
pekařské hity typu croissant, plundra, kobliha nebo
linecké kolečko. Ale když ono jim to moc chutná, že?
A navíc je to rychlé, bez práce, stojí to sice pár korun,
ale kdo by to těm našim miláčkům odepřel?
Tak jako učíme děti zásadám slušného chování,
musíme je učit i zásadám zdravého jídelníčku. Bude
se jim to hodit stejně jako slušné chování. Musíme také
vědět, že děti, podobně jako všechna mláďata, opakují to,
co vidí u nás, rodičů. Poučovat dítě o tom, že se má pít
čistá voda a mít při tom v ruce kolu, je nesmysl a jen to
zpochybňuje naši rodičovskou roli.
Základem toho, aby dítě svačinu snědlo, není kupodivu
to, aby nesnídalo a bylo pěkně vyhladovělé. Snídaně je
základem jídelníčku celého dne. Proto, mám-li psát
o svačinách, musím zákonitě začít snídaní. Pokud bude
snídaně hodnotná – tím nemyslím kalorická, nastaví
se metabolismus správně na celý den. Jakmile ranní
hladovění nebo naopak přeslazená snídaně rozkolísá
hladinu cukru v krvi, bude tato hladina kolísat i během dne
a dítě pak bude nesoustředěné, bude mít špatnou náladu
a po škole doma vyluxuje lednici. Snídaně je základ,
stejně jako pitný režim. Pokud dáte dítěti do školy sladkou
limonádu, dostane mnohdy i dvojnásobně vyšší porci
kalorií, než potřebuje. Vodu nic nenahradí a platí to jak
pro dospělé, tak pro děti. Jsou děti (i dospělí), kteří čistou
vodu nechtějí. V tom případě do vody kápněte čerstvou
šťávu z ovoce, občas můžete přidat i domácí šťávu, ale ty
jsou většinou příliš sladké a děti si na sladkou chuť velmi
rychle zvyknou.
Snad nejčastější snídaně jsou v našich končinách
zdravé cereálie s mlékem. Koukli jste se někdy na
jejich složení? Nebo podléháte prosbám našich miláčků
pečlivě masírovaných do detailů promyšlenou a cílenou
reklamou? A nakonec proč ne, že? Vždyť jsou to vlastně
cereálie a to je přece zdravé slovo. Cereální ale znamená
obilninový a to, bohužel, neznamená vždy zdravý. Pod

pojmem cereální se totiž schová i bílá vymílaná mouka ochuzená o 99 % nutričně velmi cenných látek. Proto se snažte
hledat (a hledat budete muset) cereálie celozrnné. Určitě
narazíte i na „cereálie s vlákninou“. Proč ale kupovat něco,
co je do výrobku přidané poté, co z něj bylo odstraněno?
Mnohé „křupínky“ jsou také často nesmyslně slané a pak
zase přislazené. Snažte se vyhnout všem ochuceným
výrobkům – s čokoládou, sušenými jahodami (???) nebo
karamelem. Bohužel jsem už viděla i lupínky slazené aspartamem. I když někteří dietologové jásají, já jsem zásadně
proti. Správná volba budou celozrnné lupínky ovesné,
pšeničné nebo vícezrnné. Je třeba si uvědomit, že množství, které výrobci obvykle uvádějí jako porci – 30 g,
zasytí snad jen prvňáčka (viz. obrázek) – jsou to 4 vrchovaté polévkové lžíce. Obvykle dítěti dáme porci daleko větší
a tak už se dostáváme (samozřejmě počítáme i mléko nebo
jogurt) na celkem vysoký energetický příjem založený
zejména na příjmu sacharidů a v případě např. čokoládových lupínků nežádoucích jednoduchých cukrů a tuků.
Pokud tedy budete vybírat lupínky s nízkým obsahem
jednoduchých cukrů (ve složení je vždy uvedeno množství
sacharidů a pod tím ještě obsah cukrů – to jsou ony
jednoduché), soli (sodíku) a bez různých příchutí (mnohdy
chemicky ošetřené ovoce), není se čeho bát a dítě si
takovou snídani může udělat i samo. Nikdy by ale nemělo
jíst lupínky samotné, vždy by tam mělo být mléko nebo
jogurt – bílkovina v nich obsažená totiž snižuje celkovou
glykemickou výslednici.
Já osobně mám ke snídani nejraději obilninové kaše
– jáhlovou, ovesnou, pohankovou, rýžovou. Vím, že ráno
rovná se shon a stres, ale tyhle kaše se vaří samy. Zrno
spaříte horkou vodou, propláchnete studenou a dáte
pomalu vařit. A než se „zkulturníte“, je kaše hotová. Pak už
stačí jen přidat ovoce nebo třeba oříšky. Kaši můžete vařit
v mléce (i rýžovém nebo ovesném – při alergii na mléko),
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nebo jen ve vodě. Pohanková kaše je výborná i na slano,
s orestovanou zeleninou. Časově velmi nenáročná a nutričně jednoznačně nejlepší je kaše ovesná. Navíc se
nemusí ani vařit. Večer se propláchnuté vločky namočí
do studené vody a nechají stát do rána. Pak se přidají
2–3 lžíce kvalitního tučného jogurtu, ovoce, trocha oříšků.
Výborná je i instantní šestizrnná kaše z firmy Country life.
A co chléb? Na chudáka se tak trochu zapomíná. Ono se
však není čemu divit. Na nákup dobrého chleba by si měl
člověk pořídit buzolu a mapu. Ale kdo chce, ten najde.
Nejlepší je kváskový. Je chuťově výborný a dlouho vydrží
čerstvý (na rozdíl od těch ze supermarketů). Bílé rohlíky
jsou zcela zbytečná, prázdná potravina. Pokud chcete
rohlík koupit, pak kupte sójový, grahamový nebo vícezrnný.
I když se to možná mnohým školákům nebude líbit (znám
to z domova), „chleba s něčím“ opravdu není špatná
svačina. Je třeba se ale zamyslet nad „něčím“. Asi už tušíte,
že šunka a sýr to nebudou. Jednou za týden, budiž (lépe
jen 1x za 14 dní). Kvalitní, vysokoprocentní, bez glutamátů.
Pokud dáte šunku, nedávejte už sýr – samozřejmě mám
na mysli tvrdý sýr. Obsahuje zbytečně moc tuků a soli.
Sýr si nechte na další den, nastrouhejte ho a smíchejte
s máslem – a budete mít obdobu taveného sýra. Vždy ale
přidejte zeleninu: kousek papriky, okurky, salátu. Děti milují
bagety a obložené chleby. Stojí to jen o pár minut navíc.
Velmi vhodné jsou různé pomazánky (nemám na mysli
sardinky z konzervy). Nejlepší a vždy po ruce jsou ty
z tvarohu, zjemněné jogurtem, lučinou, ricottou (výborný
syrovátkový sýr, ideální při redukčních dietách – pokud
byste ale byli ve střední Itálii, tak tam je ricotta smetanová,
výtečná, ale rozhodně ne dietní). Můžete přidat ředkvičky,
pórek, pažitku, kapii, kedluben, na oleji osmaženou
strouhanou cuketu (tu je třeba předem nechat okapat),
avokádo (výborná náhražka másla s vysokým obsahem
kvalitních olejů), tuňáka, vejce natvrdo, droždí…
Výborné a nutričně velmi kvalitní jsou pomazánky
luštěninové (uvařené luštěniny – ideální je červená
čočka, ale i fazole, cizrna apod. – se smíchají s olivovým
olejem, stroužkem česneku, solí a oblíbeným kořením
a umixují dohladka). Pomazánky jsou chutné a velmi
zdravé. Je ale třeba luštěniny vařit správným způsobem.

Namočit a nevařit ve vodě, ve které se namáčely. Nechat
zavařit a vodu znovu slít, nalít novou vodu a vařit do
měkka s kořením (majoránka, saturejka), solit až nakonec.
Opravdu velmi dobrá je pasta z cizrny, určitě ji znáte pod
názvem hummus (vařenou nebo i konzervovanou cizrnu
rozmixujte s olejem, přidejte koření – česnek, dušenou
mrkev, papriku nebo bylinky; můžete ho servírovat teplý
i studený – v lednici vydrží i několik dní, ale je třeba ho
zakápnout olejem, aby pasta nevysychala). Mám klienty,
kteří si dělají i domácí paštiky.
Vzhledem k tomu, že mé děti milují sladké, peču často
a ráda. V podstatě peču úplně normální buchty, hrnkové,
rychlé, s ovocem i jen tak obyčejnou piškotovou roládu
k nedělnímu obědu. Oblíbené jsou u nás také muffiny
a perník. Vždy ale nahrazuji bílou pšeničnou mouku
celozrnnou a vždy také ubírám množství cukru,
popř. ho nahrazuji medem. Místo ztužených tuků
používám olej nebo máslo.
Pro inspiraci posílám recept na muffiny:
2 jogurtové kelímky mouky (já dávám špaldovou)
smíchejte s polovinou prášku do pečiva (v DM drogerii
nebo ve zdravé výživě si kupte kypřící prášek bez fosfátů),
vanilkovým cukrem (vanilkový není totéž co vanilínový!)
a polovinou kelímku cukru (výborný je třtinový). V druhé
misce smíchejte 1 kelímek mléka (kefíru, acidofilního
mléka, ovocné šťávy) s 1 vejcem a 3 lžícemi oleje. Přidejte
1 kelímek nakrájeného ovoce (jablko, banán, hruška,
meruňka, broskev, datle, fíky, sušené brusinky, kousek
hořké čokolády, oříšky…) a špetku soli. Rychle promíchejte
a plňte do muffinových formiček. Pečou se 20 minut.
Samotná příprava svačin a snídaní není časově náročná,
jen je třeba (ale to platí u přípravy jídla obecně, zejména,
pokud chce člověk snížit váhu nebo jíst jednoduše zdravě)
si předem promyslet, co budu chystat. Možná vám to
bude připadat zvláštní, ale není vůbec špatné si jídelníček
napsat. V obchodě pak nemusíte nic vymýšlet a ve finále
i ušetříte, protože nekupujete nic jen tak „na něco“.
Přeji vám i vašim dětem krásný podzim, hodné paní učitelky a pány učitele a radost ze života i ze zdravého jídla.
Ing. Ludmila Pszczolková

RYCHLÉ RADY:
					

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Nástup podzimních šedivých dnů se může odrazit i v nedostatku vitality a radosti a nebo se
neubráníte negativismu – prostě na vás „sedne depka“. Přelstěte tyto nepříjemné pocity
pomocí koření. Uvařte lžičku mletého kardamomu v 250 ml vody, poté přidejte oblíbený
čaj a nechte louhovat. Získáte čaj s uklidňující vůní, který pomáhá předcházet různým
„chmurám“ na duši.
Připomeňme si, že kardamom uvolňuje křeče v trávicím
ústrojí, chrání žaludeční sliznici, podporuje činnost
nervové soustavy, je močopudný, antibakteriální
a antimykotický. Při jeho konzumaci by měli být
opatrní ti, kdo mají potíže se žlučníkem.

Na neustále se vracející vaginální mykózy s hrudkovitým výtokem a svěděním
MUDr. Kristina Potúčková doporučuje: „Užívejte kombinaci léku: Monilia albicans 9 C
+ Calcarea carbonica 9 C – 5 granulí od každého 3–4x denně. V případě, že se
výtok objevuje před menses, přidejte lék Sepia officinalis 15 C. Užívejte také
Oscillococcinum 1 tubu 2x týdně.“
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Nový školní rok je již v plném proudu
a my jsme pro vás připravili další soutěž!

Rodičům nastal obvyklý koloběh práce – rodina – domácnost.
Cítíte se unavení a bez energie? Doléhá na vás stres? Vaše tělo
možná potřebuje doplnit hořčík.
Projevy nedostatku hořčíku jsou často nenápadné – člověk je
unavený, podrážděný, nervózní. Nemá chuť k jídlu, může pociťovat svalovou slabost. Potřeba hořčíku stoupá při zvýšené tělesné
a duševní námaze, při sportu, ale také například v těhotenství.
V takovém případě je vhodné hořčík tělu dodat.
Společnost BOIRON nabízí doplněk stravy MAGNESIUM 300+,
unikátní komplex hořčíku, vitamínů a selenu.
Nyní vám nabízíme možnost si o tento doplněk stravy zasoutěžit.

Stačí, když odpovíte správně na soutěžní otázku:

Kolik mg hořčíku dodá tělu doporučená denní dávka
přípravku MAGNESIUM 300+?
a) 150 mg
b) 300 mg
c) 450 mg
Ze správných odpovědí
vylosujeme 3 výherce,
každý obdrží jedno balení
přípravku Magnesium 300+.
Odpovědi prosím zasílejte do 14. 10. 2018
e-mailem na ivana@svethomeopatie.cz, do předmětu zprávy
uveďte: SOUTĚŽ – OKÉNKO.

Máte už diář na rok 2019? Kupte si diář
1000 statečných a podpořte tím dobrou věc!
Koupí tohoto unikátního diáře, který podpořily jedinečné osobnosti,
přispějete na financování studií v oboru dětské onkologie a hematologie.
Tento diář není jako jiné roční diáře… Svým obsahem i posláním je jedinečný. Zahrnuje
mnoho inspirativních příspěvků různých osobností z našeho kulturního a společenského
prostředí, ale i osob neznámých, zdánlivě „obyčejných“. Všechny spojuje jedno:
jsou jedněmi z 1 000 statečných. A svými zcela osobními příspěvky vás budou po celý rok
bavit, nutit se zamýšlet a především inspirovat. Inspirovat k touze jít dál, chtít víc, umět
otevřít své srdce.
Projekt 1 000 statečných vznikl v roce 2012. Unikátní je jeho cíl i cesta k němu. Cíl je
hodně vzdálený, cesta nepředšlapaná. Všechny finanční prostředky získané ze sbírky
putují ve 100% výši na optimalizující studie v oboru dětské onkologie a hematologie,
které jsou realizované v rámci nadace Národ dětem, již založil profesor Josef Koutecký,
osoba v oboru nejpovolanější. Právě tyto studie nejvíce pomohly v léčbě dětských nádorů. Projekt je jako jediný nejen v České republice plně nezávislým zdrojem financování
a výsledky výzkumu mají mezinárodní přesah.
Stát se jedním z 1 000 statečných může úplně kdokoliv, stačí zadat pravidelnou platbu
v minimální hodnotě nebo jinak podpořit aktivity projektu.
Staňte se i Vy jedním z 1 000 statečných!
„Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto světě usilovat,
je poznat to, co nemůže zničit ani smrt.“
Buddha
Více informací o projektu najdete na www.1000statecnych.cz.
Diář lze zakoupit v běžné síti knihkupectví nebo za zvýhodněnou cenu na www.jota.cz.

Počítadlo webu

www.svethomeopatie.cz
k 14. 9. 2018

Za posledních 60 minut:

241

Za posledních 24 hodin:

5 203

Za poslední týden:

38 060

Za poslední měsíc:

179 191

Celkem návštěv:

16

7 007 076

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.
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