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Moje zkušenost s homeopatií...
Do naší redakce chodí stále více
dopisů, v nichž se nám čtenáři svěřují
se svými zkušenostmi s  homeopatií. 
Děkujeme všem aktivním čtenářům za
společné sdílení... Dopis od paní
Pavlíny může inspirovat i vás:-)

Dovolte mi, abych se podělila o  své
zkušenosti s homeopatií. 

Jsem pacientkou lékaře - homeopata 
již skoro šest let. Je pravdou, že mé
setkání s homeopatií je však mnohem
starší, datuje se k  roku 1994. Měla 
jsem to štěstí, že dětskou lékařkou
mých dětí byla paní doktorka, která se
homeopatií začala zabývat, získala
diplom a dětské nemoci, jako horečka,
kašel jsme řešili cestou homeo-
patických přípravků, tenkrát pouze 
homeopatických přípravků francouzské
společnosti.

Svěřila jsem se také do její péče, 
protože od dětství mě sužovaly ekzémy.
Udělaly jsme tenkrát "test osobnosti" 
a pokusily se tak najít lék na mé 
problémy. Tehdy byla u nás homeopatie
v plenkách a nebylo snadné najít lék
přímo "na osobnost". V následujících
letech jsem zkoušela i  jiná odvětví 
alternativní medicíny, protože musím
přiznat, že to byla právě tato medicína,
která mi pomohla se složitějšími
zdravotními problémy.

Před šesti lety jsem prožívala náročnou
životní etapu, která s  sebou přinesla
samozřejmě vážnější zdravotní pro-
blémy. Přes svoji známou jsem se
dostala k výbornému lékaři - homeopa-
tovi, díky kterému jsem se prostřed-
nictvím správně nastavené léčby (vředy
na tenkém střevě) vyléčila bez
následků. Pravidelně lékaře a jeho

milou sestru navštěvuji co dva až tři
měsíce a výsledkem léčby je vymizení
dlouholetých ekzémů, lepší psychická
kondice a další a další pozitiva.

Homeopatickou léčbu využívá dnes
také moje dcera a homeopatika nám
pomohla vyléčit i problémy
našeho domáciho mazlíčka.
Sestřička našeho lékaře je
současně nutriční porad-
kyní a tak máme i "trochu"
jasno v tom, jaké potraviny
jsou pro naši osobnost
vhodné a jaké ne.

Klasickou medicínu neza-
vrhuji, spousta klasických
lékařů umí také zázraky 
a některé nemoci jistě nelze
léčit jen prostřednictvím
homeopatie. Skutečně

skvělé by bylo v budoucnosti propojit
klasickou medicínu s medicínou alter-
nativní. Lidem by bylo určitě lépe, 
a o to snad medicíně jako takové jde.

Vaše Pavlína Mučková
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Už vás někdy napadlo, že patříte mezi
"neléčitelné" pacienty? Nebo vám
snad váš doktor řekl, že zdravotní
problémy, kterými trpíte, nelze léčit
žádnou další metodou?

Do stejné skupiny pacientů patřilo také
hodně z lidí, kteří se zapojili do níže
uvedených studií. Byli ovšem příjemně
překvapeni, že jim nakonec pomohla
homeopatie. Náš článek se věnuje
závěrům několika studií klinických
výsledků a observačních studií, které se
zabývaly názory pacientů na rozsah
zlepšení jejích potíží.

V  Anglii, Evropě, Jižní Americe, na
Kubě a v Indii se lidem v nemocnicích
a zdravotnických zařízeních pravidelně
dostává homeopatické léčby. Údaje
nashromážděné na různých klinikách
ukazují na druh léčených potíží,
rychlost a trvanlivost případných
zlepšení a stupeň spokojenosti pacientů
s léčbou, kterou podstoupili. Výsledky
ukázaly, že k  nejspokojenějším pa-
cientům často patří právě lidé, nad
nimiž klasická medicína už zlomila
hůl. Budeme jim říkat neléčitelní. Níže
uvedená studie shrnuje zlepšení,
kterého bylo u  těchto pacientů
dosaženo.

1.
Anglie: u  70% pacientů došlo ke
zlepšení chronických nemocí
V Homeopatické nemocnici v Bristolu
(Bristol Homeopathic Hospital)
probíhala po dobu 6  let studie 
ambulantních pacientů. Více než 70%
z  nich trpělo chronickým onemoc-
něním, často po mnoho let. Pacienti 
vypověděli, že se po homeopatické
léčbě zlepšili. Do studie se zapojilo
6 544 pacientů a 70,7% z nich uvedlo,
že u nich došlo k pozitivním zdravotním
změnám. 50,7% své zlepšení hodnotilo
"daří se mi lépe" nebo "o mnoho lépe".
Léčené nemoci:

- ekzém
- astma
- migréna
- syndrom dráždivého tračníku (IBS)
- potíže s menopauzou
- zánětlivé onemocnění střev 

(ulcerózní kolitida a Crohnova 
nemoc) 

- myalgická encefalomyelitida / chro-
nický únavový syndrom (ME/CFS)

- rakovina
- deprese
- artritida.

2.
Severní Irsko: "Teď už zase cítím
naději"
Vláda Severního Irska prováděla studii
se 713 pacienty. Její výsledky ukazují,
že alternativní a komplementární 
terapie přinášejí pacientům výrazný
zdravotní prospěch, a navíc úspory
vládních výdajů na zdravotnictví - a že
homeopatie je z nich nejlepší.
Studie se zabývala metodami jako
akupunktura, chiropraxe, osteopatie,
homeopatie, reflexologie, aromate-
rapie a masáže. K  nejvýraznějšímu
zlepšení (79%) docházelo u pacientů
léčených homeopaticky. Následovala
akupunktura (77%) a pacienti z ordi-
nací chiropraxe nebo osteopatie 
vykazovali zlepšení v 56% případů.

Pacienti byli na léčení odesíláni svými
ošetřujícími lékaři, často poté, kdy kon-
venční medicína selhala, s  problémy
jako:

- artritida
- bolesti kloubů, zad a krku
- fibromyalgie
- myalgická encefalitida (ME) nebo 

chronický únavový syndrom (CFS)
- problémy vázané na stres
- úzkost
- záchvaty paniky
- deprese
- nespavost
- hněv a agresivita
- bolesti hlavy a migrény
- třes a záškuby
- infekce hrudníku
- vysoký krevní tlak
- obezita
- psoriáza (lupénka).

Hodnocení ze strany pacientů, kteří 
se studie účastnili, jsou pochvalná 
a hřejivá, jako "znovu se cítím živý, 
už nejsem mrtvý" a "teď už zase cítím
naději".

3. 
Dorset, Anglie: "Byla to homeopatie"
Místní homeopatická nemocnice
v  Drosetu (Dorset NHS Community
Homeopathy Clinic) provedla studii,
při níž 84% pacientů uvedlo zlepšení
zdravotního stavu a 81% z nich dodalo,
že k  němu došlo díky homeopatii.
Studie se věnovala mnoha různým
nemocem, nejčastěji se vyskytovaly 
deprese, úzkost a zármutek.

4.
Zařízení UK NHS: "Pozitivní výsledky"
Téměř 80% z 958 pacientů zapojených
do studie, kteří homeopata navštívili
dva a více krát, hovořilo o "pozitivních
výsledcích" iv. K  nejvýraznějšímu
zlepšení docházelo u:

- úzkostí
- katarů
- kolik
- cystitid
- depresí
- ekzémů
- syndromu dráždivého tračníku (IBS)
- premenstruačního syndromu (PMS).

5. 
Německo a Švýcarsko: "Byla proká-
zána výrazná zlepšení co se týče 
závažnosti nemocí a kvality života 
a trvalá zlepšení..."
Tato multicentrická studie nasbírala
informace od 3 079 pacientů, kteří se
s homeopatií setkali poprvé, v různých
centrech v  Německu a Švýcarsku. 
Pacienti byli pozorováni po dobu 8 let.
Studie přinesla zajímavá zjištění jako:

- v  průměru došlo k  dramatickým 
zlepšením co se týče závažnosti 
onemocnění a zlepšení byla trvalá,

- u lidí, kteří byli na počátku studie 
nejvíce nemocní, často docházelo 
k nejvýraznějším zlepšením,

- tři z deseti pacientů léčbu přerušili 
v důsledku výrazného zlepšení,

- došlo k významnému zvýšení skórů 
psychické i fyzické kvality života,

- děti se zlepšovaly rychleji než 
dospělí.

Autoři studie závěrem uvádějí: 
"U  pacientů, kteří nějakou dobu
docházeli na homeopatické léčení,
došlo k výraznému a trvalému zlepšení
co se týče závažnosti nemocí a kvality
života. Naše zjištění naznačují, že léčení
pomocí homeopatie může mít u  pa-
cientů v  dlouhodobé péči lékaře 
trpících chronickými nemocemi
příznivé účinky ".

6.
Německo: Použití homeopatie u dětské
rakoviny - "Doporučila bych ji i ostatním". 
V Německu se k léčení rakoviny u dětí
používá nejčastěji ze všech alterna-
tivních metod léčení homeopatie.
Většina rodičů, kteří se v  této studii
rozhodli pro homeopatii, s ní již měla
předchozí zkušenosti a uvedla, že by 
ji doporučili v  podobných situacích
i  ostatním. V  porovnání s  dalšími 
komplementárními metodami byla
spokojenost s homeopatií hodnocena
velmi vysoce. Většinu předepsání
provedli homeopaté nelékaři.

7.
Švýcarsko: "Zcela spokojený"
Velká studie (s 3 126 pacienty) prová-
děná švýcarskou vládou prokázala, 

že celková spokojenost pacientů
léčených homeopaticky je výrazně
vyšší, než spokojenost pacientů
léčených konvenčními metodami.
Homeopatické léčení je vnímáno jako
metoda s malou rizikovostí a dva až tři
krát nižším výskytem vedlejších účinků,
než u  léčby konvenční. Vědci zjistili, 
že 53% homeopatických pacientů je
"zcela spokojených". U homeopatické
skupiny byly zprávy o  "pozitivních
účincích" navzdory vyšší incidenci
chronických potíží (40% vs. 17%)
výrazně vyšší. 

Homeopatie – Stojí za ty peníze?
Chceme-li zkoumat efekty nějakého
přístupu nebo metody léčení v reálném
světě, dáváme přednost studiím 
klinických výsledků a observačním
studiím. Spojením obou typů studií
získáme údaje o  velké škále nejrů-
znějších nemocí, z  nichž mnohé jsou
vážné nebo chronické. Jejich výsledky
ukazují, že bylo dosaženo výrazného
zlepšení zdravotního stavu pacienta, 
a pacienti v  nich vyjadřují vysoký 
stupeň spokojenosti. Některé z  výše
uvedených studií prokázaly také úspory
nákladů na zdravotní péči. Protože
"zdraví má cenu zlata" a pacienti trpící
různými druhy zdravotních problémů
zoufale potřebují léčebné metody, které
jim přinesou pozitivní účinky a budou
jim ku prospěchu i ve skutečném světě,
představuje homeopatie jednu z forem
medicíny, do níž rozhodně stojí za to 
investovat svoje peníze.

překlad: Mgr. Eva Leňová

Co si pacienti myslí o homeopatii
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Neprůchodné slzné
kanálky u novorozence

Jedná se o častý problém v novorozeneckém období, v době porodu totiž
nemusí být dokončen vývoj slzných cest na přechodu slzovodu do nosu.
Vývoj probíhá i po narození a do věku 3-5 měsíců je dokončen až u 80%
kojenců. To znamená, že šance na spontánní úpravu je vysoká.

Diagnóza je snadná díky typickým projevům: slzení, bělavý až žlutý hustý
výtok z postiženého očička, při probuzení můžou být očička slepena, při
pláči se u vnitřního koutku tvoří „jezírko“.
Příčinou uvedených příznaků je zúžení nebo až neprůchodnost slzných
kanálků, které odvádí slzy ze slzného vaku do nosní dutiny. Nejlépe to jde
pochopit z ilustračního obrázku:

BODY ART
v kampani za homeopatii
Několik Britských celebrit zvolilo originální způsob, jak 
zviditelnit svůj vztah k  homeopatii a současně zvýšit 
informovanost veřejnosti o  této léčbě. V  rámci kampaně 
„Homeopathy Worked for Me“ si nechali namalovat svůj
oblíbený homeopatický lék na vlastní tělo.

Herečka Alice Barlow se s homeopatií teprve seznamuje. Mezi její první dobré
zkušenosti patří využití homeopatie na jevišti - díky ní lépe zvládá trému. Alice
chce svou účastí na této kampani podpořit možnost volby homeopatie jako léčebné
metody pro každého. Na předkolení si nechala namalovat Digitalis (náprstník),
v homeopatii se využívá například na léčbu arytmie.
Louise Hazel, atletka, která reprezentovala svou zemi na Olympijských hrách
v roce 2012, přísahá na homeopatický lék Arnika montana. Užívá jej u sportovních
zranění.

Televizní moderátorka Stacey Dooley si nechala na dekolt namalovat Gelsemium
sempervirens  (jasmín virginský). V  homeopatickém ředění se používá jako 
uklidňující prostředek proti nervozitě a anticipační úzkosti.  Poprvé zkusila 
homeopatika na panický strach z letu. V rámci své profese se častému létání nevyhne
a právě díky Gelsemiu to zvládá mnohem líp. Dodává, že se jí tento homeopatický
lék osvědčil i proti chřipce.
Zpěvačka a DJ Janey Lee Grace  je vášnivou zástankyní přírodní léčby. Věří, 
že lidé by měli vzít své zdraví do vlastních rukou a zkusit přírodní léčbu. „Poprvé
jsem se s homeopatií seznámila před 15 lety, když jsem byla těhotná se s svým
prvním dítětem - rodila jsem v úžasné nemocnici, kde porodní asistentky přede-
pisovaly homeopatické léky během porodu.“, říká Janey Lee Grace a dodává, 
že pak pokračovala s homeopatickou léčbou běžných onemocnění u svých dětí 
a také se jí tato léčebná metoda osvědčila v léčbě různých ženských problémů.
Vedení Britské homeopatické asociace se k této kampani vyjádřilo následovně: 
"Jsme moc rádi, že se ke kampani přidalo tolik silných, krásných žen a otevřeně
mluví o  svých osobních zkušenostech s homeopatií. Jejich zkušenost zrcadlí
zkušenosti stovek tisíců občanů Spojeného království, kteří užívají homeopatii.
Naše celebrity poskytují nástin ze zkušeností pacientů, což přesvědčivě 
demonstruje, že homeopatie má co nabídnout. Pomocí této kampaně bychom
chtěli povzbudit ostatní, aby se homeopatie mohla stát součástí jejich života 
a starostlivosti o zdraví.“

MUDr. Eva Kettmannová, Zdroj: HOMEOPATHY WORKED FOR ME  

Louise Hazel a Alice Barlow

Stacey Dooley a Janey Lee Grace

Na co si dávat pozor?

Jako komplikace neprůchodnosti
vzniká často zánět spojivek nebo
zánět slzného vaku, což je závažný
stav vyžadující neprodleně návštěvu
očního lékaře.

Důležité je zachovávání hygieny 
- očička vždy utírat čistým tam-
ponem (mě se u mých dětí nejvíce
osvědčily čtverečky z  buničiny
namočené v přípravku Ophtal nebo
Omnisan), a to vždy směrem
k vnitřnímu koutku očička.

Recept našich babiček:

Prokapávat očička mateřským
mlékem po každém nakojení. 
Můžu potvrdit, že v některých 

případech je toto opatření 
opravdu postačující.

Z homeopatik nejčastěji doporučuji:

Calcarea carbonica 9 CH
- je vhodná pro budulínky s větší 

porodní váhou trpící často na 
boreu a pupečníkovou kýlu

Silicea 15 CH
- spíše drobnější a zimomřivé děti, 

hůře se jim hojí pupík, často 
s hnisáním, hůře snáší očkování, 
potí se jim nožičky

Argentum nitricum 9 CH
- u nervózních kojenců

Graphites 15 CH
- u  kojenců, kteří trpí ekzémem 

i zácpou, jedná se spíše o poma-
lejší děti

V  úvahu přichází í další léky
jako  Medorrhinum,  Fluoricum
acidum a další. Předepsat vám je
může lékař-homeopat – nejlépe váš
pediatr.

Všechna uvedená homeopatika se
užívají 3x denně rozpuštěné ve vodě.
Zlepšení lze pozorovat do 3-10 dnů,
pokud ne, je potřeba zvolit jiný
homeopatický lék. Se zlepšením se
počet dávek postupně snižuje.

U  naprosté většiny mých malých
pacientů se nám povedlo předejít
sondáži slzných cest a také opako-
vané antibiotické léčbě zánětů 
spojivek, což je častá komplikace
neprůchodnosti slzných cest.

MUDr. Eva Kettmannová
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Pro správnou léčbu je nutné rozlišit,
jestli se jedná o  tenzní bolest hlavy, 
cluster headache a nebo o  pravou 
migrénu.  Zejména je důležité se 
zaměřit na výskyt tzv. varovných 
příznaků, kdy je nutno co nejdříve
navštívit lékaře a nepokoušet se takové
potíže léčit svépomocí. Mezi tyto 
tzv. červené (výstražné) praporky 
patří následující doprovodné pří-
znaky bolesti hlavy: dvojité vidění, 
zmatenost, závrať, vysoká teplota,
ztuhlost krku, kdy postižený není
schopen sklonit bradu k hrudní kosti,
nemožnost hýbat některou končetinou,
prudké zvracení a nevolnost. S těmito
příznaky se setkáváme nejčastěji 
u infekčního zánětu mozkových blan 
a nebo u  nádorů mozku. Tady není
radno si zahrávat…

Tenzní bolest hlavy je většinou 
způsobena přetížením, fyzickým 
i psychickým, je doprovázena ztuhlostí
a bolestí krčních svalů a svalstva ramen
eventuálně i svalů hlavy, bolesti jsou
tlakové, tupé. Bolest u  tohoto typu
bolesti hlavy se během dne může
zhoršovat, ale po vyspání zmizí.

Migréna je jednostranná bolest hlavy,
silná, která často začíná tzv. aurou,
předzvěstí, čichovou, zrakovou. 
Migréna je doprovázena poruchami
vidění, citlivostí na světlo a hluk,
nauzeou a zvracením a postiženého
(nejčastěji jsou to ženy či dívky)
zneschopňuje od vykonávání běž-
ných činností na řadu hodin 
a vzácně i dní. Příčiny a mechanismy
migrény nejsou stále detailně
vysvětleny, nicméně je jisté, že během
záchvatu dochází ke stažení cév 
zásobujících mozek a tím k  jeho
horšímu prokrvení.

Tzv. cluster headache je bolest hlavy,
opět jednostranná, která může trvat
i několik dní, dostavuje se v různých
časových odstupech a ve své intenzitě
se může měnit v  průběhu jednoho
záchvatu.

Vyvolávajících faktorů je mnoho a na
vzniku bolesti hlavy se podílejí různou
měrou. Patří mezi ně únava, únava 
očí, stres, psychické faktory jako je
třeba úzkost, dále alergie, hormonální
nerovnováha, problémy s  trávením,
nízká hladina krevního cukru, léky,
kofein, alkohol a další.

Co je možné udělat když nás bolí
hlava?

Při opakovaném výskytu bolestí hlavy
je vždy nutné lékařské vyšetření 
eventuálně i  vyšetření u  specialisty 
– neurologa.

Alternativní medicína nám nabízí řadu
možností, jak pacientovi s  bolestmi
hlavy ulevit.

Pokud se bolesti hlavy opakují, 
je nutná i  úprava jídelníčku, protože
nesprávná strava se může významně na
jejich vzniku podílet, ať už je to
kolísající hladinou krevního cukru 
a nebo toxickým zatížením různými
aditivy. Pro stabilizaci hladiny
krevního cukru je nutné  jíst vícekrát
denně menší porce  a spíše  vynechat
sladká jídla  s  vysokým obsahem
jednoduchých cukrů. Důležitý je dosta-
tečný obsah vlákniny  jako prevence
potíží způsobených zácpou a toxickou
zátěží. Vhodný je  dostatečný přísun
vápníku a hořčíku, což zabezpečí 
sojové produkty, listová zelenina,
luštěniny, ořechy a banány a dále
omega 3  mastné kyseliny obsažené
například v  mase lososa či makrely. 
Je nutné omezit potraviny s vysokým
obsahem tyraminu a fenylalaninu.
Tyramin je obsažen především v sýrech,
kávě, uzených rybách, víně, uzeninách,
fenylalanin v  umělých sladidlech 
a glutamátech, které se přidávají 
zejména do uzenin.

Důležitý je samozřejmě vhodný pitný
režim, který zajistí dostatečnou hydra-
taci tkání a svalů a taky umožní
odplavení všech případných toxinů.

Homeopatické léky vhodné pro
první pomoc při bolestech hlavy
mohou být tyto:

Belladonna
Při pulsující bolesti hlavy, s  překr-
veným obličejem. Zhoršuje se hlukem,
světlem, pohybem, typické zlepšení
vleže, v tichu a tmě. Může být třeba 
po ostříhání vlasů, návštěvě holiče, 
po pobytu na prudkém slunci.

Bryonia
Pocit že se hlava rozskočí, začíná 
nejčastěji vlevo, doprovodné sympto-
my můžou být: nevolnost, zvracení 
a závrať zejména při vstávání. Bolest
zhoršená sebemenším pohybem, 
strnule drží hlavu, zlepšuje se silným
stlačením hlavy, chladem. Chce abso-
lutní klid, samotu.

Ignatia amara
Bolesti hlavy, které mohou nastat ze
smutku, po ztrátě milované osoby nebo
zvířete - ,,pocit, jako by měl hlavě 
hřebík". Může být i  z  potlačeného
vzteku. Zhoršení když někdo v  její
blízkosti kouří, emocemi.

Natrum muriaticum
Pociťuje bolest jako malá kladívka, 
obvykle začíná ráno a končí pozdě
odpoledne. Zhoršuje se sluncem 
a horkem.

Nux vomica
Bolest hlavy z přepracování, nadmíry
kávy, alkoholu a přemíry bohaté stravy,
bývá přítomna podrážděnost z bolesti.
Bolesti hlavy kongestivního rázu, jsou
lokalizované do vlasaté části hlavy,
můžou se objevit hned po ránu nebo 
po jídle. Doprovodným příznakem je

citlivost na světlo a pocit ucpaného
nosu s  event. kýcháním. Zhoršení
nastává pohybem, potřásáním hlavou a
především duševní námahou. Zlepšení
vleže a teplem.

Staphysagria
Bolesti hlavy následkem značných
emocí, zejména při potlačeném 
a nevyjádřeném vzteku z  ponížení 
či pokoření. Doprovázené očními
symptomy. Zlepšení je v noci a teplem.

Iris versicolor
Periodická, víkendová bolest hlavy po
uvolnění z  velkého stresu. Bolesti
lokalizované především do oblasti čela,
předchází jim pocit rozmazaného
vidění, mlhy před očima a doprovází je
zvracení s výrazným pálením celého
zažívacího traktu.

Úlevu může poskytnout i aromaterapie,
levandule a máta uleví od bolesti
i  stresu, pokud se na bolesti hlavy
podílí zánět paranasálních dutin, je
vhodná inhalace s eukalyptem.

Pomoci ale může i akupresura, nácvik
relaxačních technik a nebo taky pre-
vence pravidelným vhodným tělesným
cvičením.

Pokud se ale při bolesti hlavy objeví
některý ze závažných doprovodných
příznaků, jak je uvedeno výše, je nutné
co nejdříve navštívit lékaře a nebo spe-
cialistu a pokud se bolesti hlavy obje-
vují pravidelně a často, je vhodné
cílené komplexní vyšetření u lékaře –
homeopata, který najde odpovídající
homeopatický lék.

MUDr. Jaroslav Čupera

Bolesti hlavy
Bolest hlavy je jednou z velmi nepříjemných situací, se kterou
se setká téměř každý a pro někoho bolest hlavy může před-
stavovat přímo noční můru. Výskyt bolestí hlavy v populaci
se popisuje ještě častější, než je například běžné nachlazení 
a chřipka.
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“Dobrý den, paní doktorka Budková
mě odkázala na váš článek o výživě,
která nezahleňuje.

Potýkáme s  neustálým zahleněním
u ročního syna. Syn byl do půl roku
výhradně kojený, nyní již přešel na
normální stravu + umělé mléko.
Dále dostává mléčné kaše a bílé
jogurty. Mléčných výrobků, které by
zahlenění mohly způsobovat, je v jeho
jídelníčku poměrně dost. Ráda bych 
se zeptala, zda modifikované mléko
v kojenecké stravě a kaších, zahle-
ňuje stejnou měrou jako kravské
mléko. Jakým způsobem je možné
mléko u malého dítěte nahradit, aby
zůstal zachován nutný přísun živin,
zejména vápníku, který z mléčných
výrobků přijímá.”

“Z dotazu je zřejmé, že nás reklama
velmi ovlivňuje. Lidé mají spojeno

mléko s vápníkem. Tím pádem platí, 
že bez mléka budou mít děti málo 
vápníku a bude jim hrozit přinej-
menším křivice.”, říká  Ing. Ludmila
Pszczolková, nutriční poradkyně. 
“Je zvláštní, že 50% obyvatel 
zeměkoule mléko nepije vůbec 
a vápník jim nechybí. Uvědomme si
jednu zásadní věc. Je-li střevo
zahleněné, nemůže vstřebávat mine-
rály, vápníkem počínaje. Ve stravě
můžete mít vápníku čtyřnásobně více,
než potřebujete, je-li však střevo 
zalergizované, vápník se v dostatečné
míře nevstřebá. Stejně jako další mine-
rály.”, pokračuje Ing. Psczolková 
a dodává osobní příklad ze života: 
“Má dcera nepila mléko a nejedla
žádné mléčné výrobky do 10  let 
věku a má krásné zuby a zdravé 
kosti. Já sama jsem měla jako 
dítě alergii na mléko (v té době ji 
nikdo neřešil), která se projevovala

neustálým zahleněním a zvýšenou
teplotou. Antibiotika jsem po dobu tří
let dostávala 1x měsíčně. To se 
negativně projevilo na mém chrupu.
Přitom jsem nejedla sladkosti ani 
bílý cukr a zuby jsem si čistila 
u  přesýpacích hodin pod dohledem
rodičů.”

Tipy, jak se vyhnout zahlenění:

1)Nevěřte reklamám, jsou to opako-
vané klamy. Obrovsky se vám uleví.

2)Roční dítě potřebuje přibližně 
1/4 litru mléka (tj. mléčné výrobky 
celkem). Šálek jogurtu = 200  ml 
mléka. Pokud je mléka více, než tělo 
potřebuje, vylučuje se společně 
s  vápníkem i  hořčík. Zvýšené 
množství vápníku způsobuje vyšší 
potřebu fosforu, což je prvek velmi 
důležitý pro kosti.
V  případě nadbytečné konzumace 
mléka doporučuji mléko a mléčné 
výrobky přechodně zcela vysadit 
do doby než se střevo uklidní. Pokud 
je dítě na mléko a mléčné kaše 
zvyklé, nebude to jednoduché. 
Chcete-li však, aby byl zdravý, nic 
jiného Vám nezbyde. Klasické léky 
podávané na rýmu stav nevyléčí, 
přechodně pouze zmírní příznaky, 
které se však znovu objeví. Zdravé 
střevo je základem celé imunity 
a nemá cenu to zkoušet jinak.

3)Místo mléka doporučuji rýžové nebo 
ovesné mléko. Jsou velmi dobrá
a děti je většinou dobře snášejí.

4)Až rýma a kašel přejdou, v  čemž 
synovi významně pomohou i home-
opatické léky, můžete do stravy 
přidat  zakysaný mléčný výrobek 
- ideálně jogurt. Mléčná bílkovina 
i  cukr jsou v  něm natrávené, což 
je velká výhoda.

Homeopatické tipy na zahlenění:

- Na podporu imunity u každého nachla-
zení doporučujeme podávat homeo-
patický přípravek Oscillococcinum
- 1 tubu užít co nejdřív, následně 
pokračovat 3x denně první 2-3 dny 
nachlazení.

- Polykomponentní homeopatický lék 
vhodný pro všechny věkové skupiny 
se jmenuje  Coryzalia.  Užívejte 
první den nachlazení každou hodinu 
1 tabletu, pak podle stavu postupně 
intervaly prodlužujte, užívejte 
alespoň 5 dní. Tablety se nechávají 
rozpustit v ústech stejně jako granule.

- Doporučujeme co nejčastěji šplíchat 
mořskou sůl do nosních dírek 
(alespoň 5x denně).

- V klinické praxi našich pediatrů 
se na rýmu u  novorozenců 
a kojenců osvědčily následující 
dva přípravky:

Nux vomica 9 CH - v noci ucpaný 
nosánek, ráno kýchání a průhledný 
sekret
Sambucus nigra 9 CH - ucpaný 
nos, při kojení miminko pouští prs, 
aby se mohlo nadechnout, v  noci 
pokašlává a budí se ucpaným nosem. 
Hodně se potí.
Dávkování: 10  granulí vybraného 
léku (lze i  kombinovat) rozpustíme 
ve 100 ml převařené kojenecké vody 
a podáváme po lžičkách 4x denně 
až do zlepšení, pak postupně lék 
vysadíme.

Lokálně do nosu stříkejte homeo-
patický sprej Euphorbium ze začátku
4-5x denně, pak postupně snižovat 
počet dávek.

Ing. Ludmila Pszczolková

Jak se vyhnout zahlenění? 
Může být roční dítě bez mléka?!
Není žádnou novinkou, že se v zimě potýkáme s častými virózami. Rýma a kašel jsou na denním pořádku, zahlenění organismu nás příliš nepřekvapí.
Když se však trápí malé děti, zkoušíme, co se dá. Hledáme rady napříč reálným i virtuálním světem, jako například naše čtenářka Dana.

Jáhlové lívanečky
Nevíte, co udělat rodině k večeři? 

Vyzkoušejte skvělé jáhlové 
lívanečky!

Potřebujeme:
- 250 ml jáhel
- 600 ml obilného mléka 
(nebo 600 ml vody a 3 polévkové 
lžíce sušeného obilného nápoje)

- 3 PL sirupu z agáve 
- 1 PL medu
- 50 g másla
- skořici
- 2 PL kukuřičného škrobu
- 3 PL aktivního kvásku
- marmeládu (nejlépe bez cukru)
- strouhaný kokos

Jak na to:
Jáhly spaříme v horké vodě, uvaříme
v mléku s máslem, medem a sirupem.
Necháme vychladnout. Přidáme kuku-
řičný škrob a kvásek. Pořádně pro-
mícháme a necháme pod utěrkou na
teplém místě asi hodinu odpočinout.
Na pečící papír pomocí lžíce tvaru-
jeme srdíčka, která pečeme na 175 °C
15  minut z  každé strany. Na talíři
potřeme marmeládou a posypeme
kokosem.

Tip: Výborně chutnají i potřené povi-
dly a ozdobené tvarohem smíchaným
s jogurtem (nejlépe v BIO kvalitě).

Andrea Dovalová - čtenářka
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Jak začít s příkrmy?
Máte kojence, kterého plně kojíte, ale už se pomalu chystáte na
příkrmy? Názorů na to,  jak začít,  je mnoho. Někdy se v mnohém
liší. Ten námi publikovaný je od zkušené maminky, nutriční 
poradkyně, Ing. Ludmily Pszczolkové.

Pokud dítě prospívá (což zhodnotí
lékař při pravidelných prohlídkách),
můžete plně kojit do konce 6. měsíce.
Kojení je to nejlepší, co můžete dítěti
dát. Časem můžete kojit již jen ráno a
večer nebo v noci. V takovém případě
už vůbec nemusíte dávat dítěti jiné
mléko. Zcela postačí zakysané mléčné
výrobky – jogurty, tvaroh, tvarohový
sýr apod. Snažte se tyto výrobky kupo-
vat neochucené, spíše je dochuťte
domácí marmeládou.

Uvědomme si, že dítě je, co se chutí
týče velmi skromné. Zná jen chuť
mateřského mléka. My dospělí známe
celou škálu chutí a někdy nevíme, co
bychom snědli dříve. Jsme slušně
řečeno rozmlsaní. Naše chutě jsou však
s  chutí dítěte nesrovnatelné. Dítěti
stačí, když mu budeme během měsíce
střídat 20 různých potravin.

Většina maminek je ve stravě dítěte
opatrná se solí. Bohužel už to tak ne-
platí o  cukru, ačkoli je stejně
nevhodný. Čím později naučíte dítě na
sladkou chuť, čím dříve dítě cukr a
sladkosti ochutná, tím hůře. Maminky
to často chápou lépe než babičky, což
je škoda. S dobrým srdcem a radostí
dítěti způsobuji problémy.

Alergie na potraviny se mohou pro-
jevovat velmi různorodě, nejen
průjmem, ale i  zácpou, nadýmáním,
poruchami spánku, kožní vyrážkou,
rýmou a zahleněním, mírně zvýšenou
teplotou. Chronická alergie vypadá
často jako začínající nachlazení, ale
důvod je přitom v jídle.

Jak začít s přikrmováním?

Do jídelníčku zařazujte vždy jen jednu
novou potravinu. Následně minimálně
2 dny nepřidávejte nic nového. Alergie
se může projevit okamžitě (otok
sliznic, kýchání, ekzém kolem úst), ale
i později – tzv. pozdní reakce – a to až
48 hodin.

SNÍDANĚ:

- k snídani začněte postupně zkoušet 
obilninové kaše – pohankovou, jáhlo-
vou, kroupovou, rýžovou, špaldovou. 
Krupici kvůli lepku nedoporučuji. 
Kaše vařte sama, nekupujte instantní. 
Nemusí být vařené v mléce, do kaše 
můžete nakonec přidat lžíci kysané 
smetany. 
TIP: přidejte dušenou hrušku, banán, 
nebo najemno nasekané namočené 
sušené ovoce (přikláním se k bio, není 
sířené) – meruňky, rozinky, datle.

- Pšeničnou mouku (chleba, rohlíky) 
bychom měli přidávat kolem 10. 
měsíce věku, ideálně až po 1. roce. 
Oblíbené pištoky a rohlíky (do ruky) 
nahraďte křupkami natural (rýžové, 
kukuřičné, jahelné a amarantové). 
Později je ideální péct doma, nejlépe 
ze špaldové částečně celozrnné mouky.

- Máslo dítě nepotřebuje. Chcete-li 
pečivo namazat, pak zvolte máslo, 
je vhodnější než margaríny.

OBĚD:

- k  obědu dávejte  masozeleninové 
příkrmy. Dítě nemusí mít maso 
každý den, stačí 2-3x týdně. 
DOPORUČUJI maso domácí - hovězí,
telecí, králíka, krůtu a kuře. Kuře 
pouze domácí nebo v BIO kvalitě. 
Kuřecí maso ze supermarketů není 
vhodné pro nikoho. Rybu dávejte až 
po roce, spíše později.

- s vejci začněte až po roce, nejprve 
jen se žloutkem -  preferuji domácí 
zdroje. Výborná jsou křepelčí vejce, 
která můžete dávat již od 7. měsíce.

- polévka: do polévky přidávejte 
přílohy – rýže, jáhly, pohanka, 
kroupy, guinoa, červená čočka, 
slzovka. Do hotové polévky přidejte 
1 čajovou lžičku oleje - bodlákový, 
dýňový, brutnákový, pupalkový, 
konopný. Obsahují cenné nenasy-
cené mastné kyseliny

- zelenina: dýně hokkaido, fenykl, 
zelené fazolky, cuketa, kedluben, 
ředkvička dušená, pórek, zelený 
hrášek, červená řepa a broko-
lice. Kukuřici podle snášenlivosti. 
Rajčata a papriky později. K velkým 
alergenům patří celer, mrkev (!!!) 
a petržel (zvláště nať) a květák. 
Mrkev zařaďte do jídelníčku až 
po roce, a to velmi opatrně. Alergii 
mohou dítěti způsobit i  bram-
bory.  Pokud není v  rodině nikdo 
alergik, můžete brambory opatrně 
vyzkoušet. Máte-li v rodině alergii, 
vyčkejte.

- ovoce: banány, dušená hruška, 
dušené jablko (ne syrové!), borůvky, 
žlutý meloun, vařená broskev 
(ne z  konzervy, vhodný je domá-
cí kompot), rynglový kompot, 
švestkový kompot, od 10  měsíců 
brusinky, černý rybíz, maliny 
(mražené).

NÁPOJE

- Snažte se naučit dítě pít čistou vodu. 
Ušetříte si tím spoustu starostí. 
Nevhodné jsou ovocné čaje, jsou 
ochucené a barvené. 

Ing. Ludmila Pszczolková

Protahovací cvičení
Existuje mnoho různých názorů na protahovací cvičení. Jak se k nim postavit?

Účelem protahovacího cvičení by mělo být obnovení možnosti dosažení
optimální délky svalu pro zabezpečení našeho „fungování“ v gravitačním
poli. Jednoduše, abychom mohli provést pohyb, který potřebujeme v plném
rozsahu. V průběhu našeho života se náš pohybový systém přizpůsobuje
našim nejčastějším pracovním polohám, a jelikož musíme prakticky
neustále bojovat se zemskou přitažlivostí, čím dál tím více se předkláníme
a krčíme. Proto mezi jedny z nejčastěji zkrácených svalů patří např. svaly
prsní. Protahovací cvičení je v takovém případě vhodná kompenzace.
Protahovací cvičení by mělo být součástí celé cvičební jednotky. Není
úplně vhodné se pouze protáhnout, ale ihned po protažení ukázat pro-
taženým svalům jejich nové možnosti a aktivovat je v různých svalových
délkách. Po protažení by mělo přijít lehké posilování. Někteří autoři se
přiklání k názoru, že po cvičení by se měly svaly opět protáhnout, někteří
protažení po cvičení nedoporučují a argumentují tím, že posilování některá
svalová vlákna přetrhá a protažením se toto mikrotrauma ještě zvýší. Místo
závěrečného protažení se někdy doporučuje spíše masáž svalů a protažení
až s časovým odstupem.
Pro správné protahování je potřeba zajistit optimální nastavení nejen 
protahovaného svalu, ale celého těla, proto i zde je vhodné poradit se
s odborníkem, jinak bude protahování neefektivní. Tah při protahování by
měl trvat minimálně 20-30 sekund. Pro protahování se nedoporučují hmity
ani švihové pohyby.
Pokud jste se zrovna pustili do cvičení a začali také s protahováním, můžete
cvičení podpořit užíváním homeopatického léku Rhus toxicodendron,
který se může podílet na optimální hydrataci vazivové tkáně.
Aby bylo protahování efektivní, musí být pravidelné a vytrvalé.
S přáním pěkných zimně nezimních dnů Vaše Radana.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Jdete nakupovat? Nezapomeňte na zázvor!
K zázvoru je docela složité najít si cestu. Nejenom že vypadá celkem nevábně,
ale navíc je pořádně štiplavý. Jenže zdání klame. Kromě těchto negativ má
zázvor už jenom samá pozitiva…

Zázvor najdete v asijské kuchyni, některých druzích limonád, piv, ale objevuje se
také například v cukroví nebo jako přísada bonbonů apod. Jeho základní vlastností
je schopnost zahřívat, a to jak vnitřně, tak zevně. Takové popíjení lahodného
zázvorového čaje je tedy v  obzvlášť v  zimědobrou prevencí proti nemocem
z nachlazení, a ještě navíc vám nastartuje metabolismus, což je nepochybně vítaná
informace obzvlášť pro všechny, kteří se snaží zbavit povánočních kil. Současně
s tím ale zázvor snižuje i nadměrné množství žaludečních kyselin. Je tedy vhod-
ným lékem při nevolnostech, ale také nadýmání. Pozor je ovšem třeba dát na pití
zázvorového čaje v těhotenství. Ovšem to není všechno, zázvorový čaj vám uleví
také při migréně a jeho častější popíjení navíc podporuje snižování cholesterolu.
Zevně se zázvor používá jako obklad při ztuhnutí svalstva.

Proč je přínosem?
Důvodem jsou především látky, které zázvor obsahuje. Až ho oloupete, rozvine
se kolem něj intenzivní vůně. Tu mu dodávají esenciální oleje. Nechybí v něm ani
celá řada vitamínů (A, B1, B2, C, E) a minerálních látek (hořčík, vápník, sodík,
draslík, fosfor, železo). Typickou ostrou chuť zázvoru má na svědomí gingerol,
který je svým složením podobný kapsaicinu, látce, jež má na svědomí pálivost
chilli papriček. Podle vědeckých výzkumů zázvor díky schopnosti bránit tvorbě
zánětlivých látek a antioxidačním vlastnostem podporuje organismus v boji proti
rakovině.

Zázvorová vůně
Možná vás to překvapí, ale zázvor je také součástí řady kosmetických produktů.
Pro jeho schopnost prokrvovat a dezinfikovat ho najdete například ve sprchových
gelech nebo šamponech na vlasy a v různých krémech a maskách. Extrakt ze
zázvoru láká i tvůrce parfémů, kteří ho přidávají do srdce nebo hlavy.

Pozor na zázvor
I když je zázvor vynikajícím přírodním lékem, neměl by být podáván dětem do dvou
let. Vyhnout by se mu měli lidé se žlučovými kameny nebo vředy. A rozhodně
platí, stejně jako v případě jiných bylinek, že i zázvor je třeba užívat s mírou.

Lucie Pilátová

noviny C4_Sestava 1  2/17/14  5:39 PM  Stránka 6



Falešná březost je mezi chovateli
dobře známý problém. Po hárání se
děloha pod hormonálním vedením
chystá na přijetí štěňátek. A protože 
u fen se z velké části na udržení 
březosti podílí i hormon Prolaktin,
díky němuž dochází také k produkci
mléka, máme tu falešnou březost.
Takže do určité míry je normální, ale...

Projevuje se tělesnými symptomy, jako
je otok vemínka s případnou produkcí
mléka a/nebo psychickými projevy,
jako je zvýšená mazlivost, schovávání
a neustálé tahání hraček. Některé fenky
jsou více protivné, unavenější, mohou
být až agresivní. U některých může
proběhnout i simulace porodu. Některé
mají tolik mléka, že pomůžou jako
kojné osiřelým štěňatům.

I když se v podstatě jedná o normální
děj, při delším trvání a prudších 
projevech není zdravý. Dochází 
k hormonální nestabilitě, která fenku
predisponuje např. k cukrovce. 
Z dalších zdravotních rizik bych 
upozornila zejména na hrozící 
zánět vemínka. A nelze ani opomenout
riziko úrazu - když doma někomu
„uletí nervy“ a po protivné fence něco
hodí.

První co můžete udělat, jsou tzv. 
chovatelská opatření. Obnáší to 
zejména ubrat na krmivu a pamlscích
a prodloužit procházky. Vodu samo-
zřejmě nechte. Dalším krokem je být
rychlejší než vaše zlatíčko a hračky
schovat jako první. V žádném případě
fenku v jejích náladách nepodpo-
rujte! Nelitujte, nemazlete se s ní, 
zejména když si pozornost vynucuje.
Když leží schovaná a uražená pod
stolem, nebo adoptovala vaši botu 
a schovává si ji do hnízda (na kterém
za vaší nepřítomnosti intenzivně 
pracovala), vemte vodítko a běžte ven.
Aportujte nebo ji nějak zabavte.
Hnízdo nenápadně zrušte a botu přide-
jte k ostatním zabaveným hračkám. 
V žádném případě mléko neodstří-
kávejte, tím jeho produkci podpoříte.
Samozřejmě, pokud bude vemínko
bolestivé, tvrdé, červené případně 
i jinak zbarvené, raději navštivte 
veterináře. Mohlo by se jednat 
o zánět vemínka a ten je potřeba řešit 
s odborníkem.

Další pomocí je homeopatie. Asi 
nejčastěji používaným lékem je 
Pulsatila 15 CH - 1x denně 5 granulí.
Používají ji dokonce i někteří vete-
rinární lékaři - nehomeopaté - kteří

jinak homeopatika neznají nebo
neuznávají. Tato zvířata jsou velmi 
mazlivá, stále vyžadují pozornost,
kňourají, nosí hračky a dožadují se 
čerstvého vzduchu (procházky).

Dalším častým lékem je Ignatia amara
15 nebo 30 CH - 1x denně 5 granulí.
Fenka je protivná, straní se lidí,
schovává se pod nábytek. Když pro ni
chcete sáhnout, může vás i kousnout.
Produkce mléka bývá minimální.
Zlepší se rozptýlením. Měli jsme 
v ordinaci fenku, která doma úplně
(opravdu úplně) zničila křeslo. Po tomto
léku se velmi rychle uklidnila.

Při produkci mléka dávám Lac 
caninum 30 CH - 3x denně 5 granulí 
- buď v kombinaci s nějakým jiným
lékem na základě chování nebo 
i samotný. Je to velmi dobrý lék i pro
případ, kdy potřebujete odstavit

Císařský řez 
u zvířat

štěňata. Fenka rychleji ztratí mléko
(štěňata musíte samozřejmě oddělit,
aby produkci nepodporovala).

Méně častými léky, které se dají použít,
jsou:

Nux vomica 15 CH
1x denně 5 granulí - u agresivních
nevrlých fen se zažívacími poruchami.

Thuya occidentalis 15 CH
1x denně 5 granulí - u starších, ustraše-
ných, plnějších fen, v noci neklidných.

V klasické medicíně se tento problém
řeší většinou hormonálně nebo vám
veterinární lékař doporučí kastraci.
Když si však pomůžete homeopatií,
nebude toto řešení volbou první, ale
poslední :-) 

MVDr. Lada Paulů

www.svethomeopatie.cz

Homeopatie od miminek po seniory

Poradny odborníků:
Homeopatická, Nutriční, Veterinární, 
Rehabilitační, Psychologická 
a poradna  porodní asistentky

Homeopatie očima odborníků

Aktuality nejen ze světa homeopatie

Vyhledávání podle onemocnění
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Nejčastější příčinou je klepání hlavy. Při prudkých pohybech hlavy dojde právě k prasknutí cévky. Je třeba myslet na to, že othematom je ve většině případů důsledek a ne příčina. Pravou
příčinou je nejčastěji zánět zevního zvukovodu. Dokud nedojde k vyléčení zánětu v uchu, pejsek bude neustále klepat hlavou a othematom se bude vracet.
Možností co s tím je více. Z počátku se ucho maže mastmi s heparinem (stejně dobře poslouží homeopatická mast Traumeel). Někdo hematom z ucha „vypouští“ přes větší jehlu,
případně se dovnitř aplikují antibiotika nebo léky na bázi glukokortikoidů. Vypouštění není vždy efektivní, náplň se často vrací (prakticky vždy je třeba punktovat opakovaně), případně
může dojít k infekci a v boltci vzniká tzv. absces (dutina naplněná hnisem). Nejčastější a nejefektivnější je chirurgické řešení. K němu se přistupuje cca 10.den po vzniku (z toho důvodu,
že v této době je prasklá cévka už zatáhlá a nedochází ke krvácení). Pejsek musí do celkové narkózy, kůže se rozřízne, sražená krev se vypustí. Jak se hematom vstřebává, může se stát,
že se ucho zkrabatí. Psovi to nijak v životě nevadí, ale je to kosmetická vada, což je u výstavních zvířat problém. Zkrabacení nejčastěji hrozí, pokud se hematom řeší pouze vypouštěním
nebo mazáním. Při chirurgickém zákroku se většinou kůže ještě přišije a riziko zkroucení ucha je minimální.

Jak si můžeme pomoci homeopaticky?
✔ co nejdříve po vzniku podávejte směs homeopatických léků Arnika montana 15 CH, 

Phosphorus 15/30 CH a Hamamelis 9/15 CH. První den každou hodinu, v dalších 
dnech 3-5x/den. Asi po 5ti dnech podávejte směs Arniky 15 CH a Chiny 9/15 CH.

✔ pokud dojde k chirurgickému zákroku, dávejte psovi Arniku 15 CH
a Calendullu 9 CH. Můžete přidat i Phosphorus 15 CH.
Dalšími možnými léky, které byste mohli potřebovat jsou:

✔ Belladonna 9 CH 2-3x/den – pokud je ucho horké, oteklé, bolestivé, pes reaguje 
až podrážděně.

✔ Lachesis 9 CH 2-3x/den - ucho má tmavou až namodralou barvu, psovi se uleví 
po vypuštění ucha.

✔ Pyrogenium 9 CH 2x/den – pokud dojde k abscesu.
✔ Silicea 9 CH 2x/den dlouhodobě – pokud dochází k recidivám, cévy jsou křehké 

a snadno praskají.
✔ Pokud od klepání praskají psovi konce ušních boltců a krev „cáká“ všude kolem, 

podejte mu Arniku 15 CH, Phosphorus 15/30 CH a Siliceu 9 CH.

MVDr. Lada Paulů

Othematom
Někteří chovatelé jsou s othematomy velmi dobře seznámeni. V ušním boltci praskne cévka, krev
se vylije do podkoží a pejsek má pak na uchu obrovskou bouli. Recidivy jsou relativně běžné...

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, o.s. www.svethomeopatie.cz. 

Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka, MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant
Kontakt na redakci: 773686002, redakce@svethomeopatie.cz

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.

Necítíte se dobře, ale přesto MUSÍTE fungovat?
Vyzkoušejte Pu-erh...
I  když jsem si po předvánočním
poklusu říkala, že v novém roce to
bude jinak, zatím se mi zpomalit
nedaří. V neděli večer vypadá násle-
dující týden harmonicky, ale už
v  pondělí ráno je všechno jinak. 
Aktivity si nás najdou - a nebo si je
najdeme sami?

Dá se pak čekat, že tělo si o odpočinek
řekne samo. A to je dobře. Perpetum
mobile zatím nikdo nevymyslel...
Stejně tak jsem potřebu zastavení
pocítila minulý týden i já. Ráno mne
chytla bolest v  krku, zadní rýma,
pobolívaly mě uši. Nejraději bych si
šla lehnout. Jenže to byl den, kdy můj
muž odjížděl na dva dny mimo domov
a já jsem měla před sebou náročný
den, kdy jsem prostě MUSELA 
fungovat.
První pomoc byla dávka Oscilla, 
přidala jsem C-vitamín, echinaceovou
tinkturu, v  průběhu dne ještě 
i Paragrippe. I přesto jsem měla stále

pocit, že ještě něco potřebuju... 
Po chvilce jsem přišla na to, že to má
být čaj Pu-erh se zázvorem a skořicí.
A  opravdu - v  průběhu dne jsem 
vypila tři půllitrové hrníčky a do
večera jsem se cítila dobře. 

Čaj Pu-erh téměř neobsahuje kofein,
poskytuje množství minerálů
i  stopových prvků (zinek, železo,
hořčík, vápník, selén, mangán). 

V  současnosti ho známe jako čaj,
který snižuje hladinu cholesterolu 
a pomáhá hubnout (pít ho mohou
i  hubení lidé, protože odbourává
pouze přebytečný tuk). Působí příznivě
na trávící soustavu, podporuje činnost
žaludku, rozšiřuje cévy a snižuje
krevní tlak.

V  čínské medicíně je považován za
“uklízeče“ lidského těla, má mnohé
léčebné účinky: rozkládá tuky, čistí
střeva, pomáhá při nadýmání, 

detoxikuje, podporuje koncentraci,
podporuje proudění čchi.

V čem mi pomohl?

Pu-erh  podporuje léčbu nachlazení 
a vyhání z těla chlad. Přidáním zázvoru
a skořice jsem podpořila zahřívací
i protivirový účinek. 

Včera večer se cítil hodně vyčerpaný 

náš Adámek, dala jsem mu hrníček
Pu-erhu, ráno znovu, podpořila jsem
Paragrippem.

TIP: Pokud nejsme zrovna nemocní 
a chceme tento čaj zkusit, chutná
výborně s  rýžovým mlékem. Když si
chce někdo opravdu hodně smlsnout,
může přidat lžičku medu...

Andrea Dovalová
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