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Jak mi maminky dělají radost
Jeden z nejkrásnějších pocitů je radost z dobře vyko-
nané práce. Součástí mé práce je také šířit homeo-
patii mezi mé pacienty. A daří se to naštěstí dobře.
Dnes jsem se zase mohla přesvědčit, jak se homeo-
patie stále více šíří, je podporována a funguje.

Jedna z maminek se v ordinaci usmívala, když mi
sdělovala informaci o tom, že se na chirurgii všichni
divili nad rychlým hojením zlomeniny předloktí u její
devítileté dcerušky. A nejen to. Po sejmutí sádry
nebylo potřeba ručku téměř vůbec cvičit, během dvou
dnů se samo dalo vše do pořádku. Nutno napsat, 
že také díky pravidelnému podávání homeopa-
tického léku Calcarea phosphorica v průběhu hojení
zlomeniny.

Jiná maminka mě telefonicky prosila o radu pro
pětiletého syna, který spadl z plotu a zlomil si pažní
kost. Kromě klasicky doporučovaných léků na hojení
zlomenin, kterými jsou Calcarea phosphorica

a Symphytum jsem jí doporučila podat dítěti alespoň
jednu dávku léku Aconitum napellus, který dobře řeší
prvotní šok a úzkost dítěte. Maminka mi sdělila, 
že již podala dvě dávky tohoto léku. Poslední má rada
pro tuto maminku a jejího syna zazněla v souvislosti 
s podáním homeopatického léku Nux vomica pro 
minimalizaci následků působení narkózy, která byla
podána v průběhu srovnávání zlomeniny. Velmi mile
mě překvapilo, že maminka tento lék doma má a může
jej tedy ihned podat.

Jsem nesmírně ráda za všechny pozitivní zpětné vazby
od pacientů při užívání homeopatických léků, které
nás všechny jen utvrzuje v tom, že se vydáváme tím
správným směrem.

Krásné léto a mnoho pozitivních zkušeností s homeo-
patickou léčbou všem přeje Radana.

Autor: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
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Začátek školního roku je vždy spojen s větší zátěží nejen 
studentů, ale i rodičů, zvláště rodičů dětí, které jdou do první
třídy, nebo přecházejí na vyšší stupeň školy. V této souvislosti
pro vás mám několik praktických doporučení.

Při trémě a netrpělivosti před 
začátkem školy podáváme lék 
Argentum nitricum 15 CH, 1-2x
denně 5 granulí. Nejčastější otázkou
takového dítěte je: „Kdy už to bude?“.
Dítě je celkově neklidné, může se 
mu třást ruka nebo může chodit často
na záchod.

Pokud se dítěti do školy nechce, 
má strach, trému, obavy a je
zaražené, podáváme lék Gelsemium
sempervirens 15 CH. Lék podáváme
už několik dnů před zahájením školy 
a pak denně, každé ráno 5 granulí, 
až do doby adaptace.

Jestliže se dítě na školu extrémně těší
(samou radostí nemůže spát), potřebuje
lék Coffea tosta 15 CH (lék jen na
lékařský předpis), 5 granulí každé ráno
před odchodem do školy.

Případ z praxe:

Léčila jsem šestiletou holčičku, která 
po nástupu do školy pravidelně ráno
opakovaně zvracela. Začala zvracet 
už po probuzení, pak po vyčištění

zubů, po snídani, a ještě 2x cestou 
do školy. Nebyla moc dobrý jedlík 
a tak zpočátku školního roku i zhubla.
Všechna vyšetření provedená u lékaře
byla negativní, a protože maminka
nechtěla nasadit psychiatrické léky,
rozhodli se rodiče vyzkoušet i homeo-
patii. Při prvním vyšetření dostala
dívenka lék Argentum nitricum, 
protože jsem byla přesvědčena, 
že se jedná o typickou trému před
školou. Lék výrazně zmírnil zvracení,
a při jeho podávání zvracela už 
jen cestou do školy. To už maminka 
považovala za velký úspěch, ale já
jsem spokojená nebyla. Další lék, 
který jsem nasadila, byla Ipeca 9 CH,
který je jedním z léků podávaných 
při zvracení. Při podávání tohoto léku
se situace v podstatě nezměnila, stále
zvracela při cestě do školy.

Při další kontrole jsme znovu s mamin-
kou probraly celou ranní proceduru
před odchodem do školy a teprve tehdy
jsem pochopila, že dítě se do školy
opravdu hrozně těší. Začaly jsme tedy
podávat lék Coffea tosta 15 CH ráno
po probuzení a ještě znovu při cestě do

školy. Během 3 dnů zvracení zcela
ustalo. Lék brala ještě asi 1 měsíc
každé ráno, pak 1x týdně a nakonec jen
v případě, že se zase na něco hrozně
těšila, např. školní výlet apod.

Podobný stav se ještě 1x zopakoval,
když asi ve 12 letech jela s rodiči 
na hory, kam se hrozně těšila. Rodiče
už nebyli „zvyklí“ dávat Coffeu a tak
na ni zapomněli. Při výstupu v Tatrách
začala dívka zvracet a opakovaně
zvracela tak dlouho, než dorazili zpět

k autu, kde lék nechali. Po jeho podání
se zvracení zastavilo a do hodiny dívka
vypadala zcela zdravě. Rodiče se na ni
tehdy velmi zlobili, protože ji museli 
z hor snášet na zádech a celou cestu
zvažovali, že zavolají horskou službu.
Od té doby už nikdy nezapomněli lék
přibalit při každém cestování. Nyní
studuje vysokou školu a lék Coffea
tosta už nepotřebuje.

Autor: 
MUDr. Kateřina Formánková

Homeopatie pro školáky a studenty

Fenomén běh
Řekla bych, že se běh opět dostává na přední místa ve výběru pohybových
aktivit. Je to dobře? Jak se k tomu postavit?

Předně, běh je velmi přirozená pohybová aktivita. Nutno ale připsat, že pro lidi,
kteří žijí v souladu s přírodou, jak nutričně, tak pohybově. Často se setkávám 
v ordinaci s případy, kdy se někteří rozhodnou pro sebe „něco udělat“ a jako
blesk z čistého nebe začnou běhat. Problémy se dostaví záhy.

Jak začít?
Pokud chcete začít běhat, měli byste být v té době bez bolestí a potíží v pohybovém
systému. Pokud je v této oblasti potřeba něco dořešit, obraťte se na fyzioterapeuta.

Na jednu stranu je optimální běhat v přirozeném měkčím terénu, např. v lese,
nebo přírodním parku, na druhou stranu je zde pro netrénované jedince mnohem
větší riziko úrazu. Noha se musí neustále přizpůsobovat terénu, což ji sice cvičí,
ale netrénovaná se brzy vyčerpá a často zvrtne. Pokud vám tedy nezbyde nic
jiného než běhat po rovném terénu, měli byste zvolit vhodnou obuv. Vhodnou
obuví nemusí být letní tenisky, které máte sice nové (a ne úplně levné), nicméně
takové boty ne vždy splňují kritéria boty na běhání. Optimální je nechat si poradit
v obchodě se sportovním zaměřením nebo si o tom něco napřed přečíst 
v literatuře, či na ověřených zdrojích na internetu.

Pokud není možné volit běh v terénu, nabízí se běhací pásy. Běh na běhacím
pásu bude vždy pouze náhražkou běhu v terénu, kde tělo reaguje daleko
přirozenějšími pohybovými stereotypy a v neposlední řadě relaxuje i psychicky.
To je dobré vzít v potaz a alespoň občas do terénu vyrazit.

Běh se sluchátky?
Otázkou také zůstává poslech hudby při běhu. Hudba na jedné straně u někoho
zvyšuje výdrž, na straně druhé straně nám bere optimální zpětnou vazbu 
z pohybového systému a tedy i optimální korekci. Zaměstnává totiž naše 
receptory a to v tu chvíli nejen sluchové. Hudba nám samozřejmě evokuje obrazy
a snižuje pozornost na úkor bezpečnosti. Dovolím si také podotknout, že tinitus
neboli „šelest v uších“ se díky poslechu hudby sluchátky rapidně zvyšuje, 
což je z dlouhodobého hlediska nebezpečné.  

Nezapomeňte na protažení!
Před během je vhodné protáhnout si svalové skupiny na dolních končetinách,

zadní a přední stranu stehen, lýtkové svaly. Pro začátek zvolte kratší trasu, pokud
nemáte možnost změřit délku trasy, volte časový úsek, např. začněte během 
10 minut, klidně i kratším. Začátečníkům doporučuji dát vždy po jednom dni
běhu minimálně jeden den pauzu pro regeneraci a opět: další trénink zahajte 
až budete úplně v pohodě.

Prevence
Pokud již předem víte, že nejste v ideální kondici, můžete v rámci prevence větší
svalové únavy, jakož i k regeneraci, použít homeopatické léky. Lékem první
volby je Arnica montana, optimálně v pitném režimu, tedy do půl litru neperlivé
vody rozpustit 10 granulí a popíjet před během i po něm.

Po běhu si hned nesedejte, ale pokračujte v pomalé chůzi minimálně po dobu tří
minut. Tato lehká svalová aktivita pomůže rychleji odplavit produkty látkové
přeměny, svaly se rychleji zotaví. Pokud máte možnost, je vhodné si po běhu
dopřát lehkou příjemnou masáž. Protažení svalů po tréninku je na zvážení, 
více se dozvíte v mém článku o protahování, který najdete na portálu
www.svethomeopatie.cz. Vhodnou alternativou je např. chůze pozadu do kopce,
kdy svaly pracují v opačném režimu a dobře se tak uvolní.

V případě, že Váš pohybový systém nezareaguje na běh zpočátku úplně 
optimálně, můžete si pomoci homeopatickými léky. 

Uvedené léky užívejte 
2-3x denně v dávce 5 granulí 
až do odeznění potíží.

Úspěšné běhací začátky 
přeje Radana.

Autor: 
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Ilustrační foto                                                

Zdroj: Lucie Nestrašilová

Homeo tipy:

Svalová únava ➞ Arnica montana 9 CH
Otok kloubu ➞ Apis mellifica 30 CH

Přetížení šlachy ➞ Ruta graveolens 9 CH
Natažení vazu ➞ Rhus toxicodendron 9 CH

Vyčerpání ➞ Kalium phosphoricum 15 CH
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Když přednášíte o homeopatii, Vaše

nadšení pro tuto léčebnou metodu

prozrazuje, že homeopatie pro Vás

znamená daleko víc než pouhou

součást Vaší každodenní práce. 

Obvyklou frustraci a vyčerpání,

které s sebou práce ve zdravotnictví

po určitém čase přináší, u Vás

vůbec nepozoruji. Vnímám u lékařů

homeopatů nebo akupunkturistů, 

že právě skutečnost, že se věnují

těmto léčebným metodám je 

motivuje k další práci na sobě,

udržuje fit a pomáhá nesklouznout

do stereotypu, tudíž funguje to 

jako koníček, který je současně 

i prevencí frustrace, deprese nebo 

„burn out“ syndromu, který právě 

v pomáhajících profesích hrozí 

nejvíc. Jak tyto souvislosti vnímáte

Vy?

Myslím, že je přirozené, že každý

člověk, který má rád svou práci, 

se učí a hledá nové cesty... Pro mě

osobně je vzdělávání opravdu 

způsob, jak neupadnout do stereo-

typu a z práce se radovat. Homeo-

patie je v mém životě skutečně

zvláštní a výjimečnou kapitolou,

obohatila mne neskutečně. Naučila

mne dívat se na člověka jinýma

očima a pohlížet na problémy žen

ještě ve zcela jiných v souvislostech,

než jsou jen ty naše gynekologicko-

porodnické. Práce s homeopatií 

i šíření homeopatické metody mezi

zdravotníky mi dává příležitost 

k řadě vzácných lidských setkání.

Obzvláště si cením, že na setkáních

homeopatů samotných nepozoruji

tradiční konkurenčnost, ale samo-

zřejmostí je výměna zkušeností 

a sdílení – rádi si předáváme infor-

mace, jak pomoci lidem, a tak je to

podle mne správné a velmi inspira-

tivní v mnoha směrech. Naprosto

souhlasím, že to je jedna z cest, 

jak profesně nevyhořet.

Zajímalo by mě, které homeopa-

tické léky Vás přesvědčily o tom, 

že homeopatie má své místo právě

ve Vašem oboru?

Prvním homeopatickým lékem, který

jsem poznala byly Bachovy kapky

Rescue remedy Bach působící mimo

jiné na obavy, strach a stres – jelikož

naše životy jsou jich plné, dopo-

ručovala jsem jej velmi často 

a s úspěchem. Po absolvování

vzdělávacích cyklů o homeopatii 

pro porodní asistentky mne zaujala

nejdříve Arnica montana a jelikož 

se výsledky léčby dostavily vždy 

pohotově, začala jsem ji využívat 

v praxi čím dál častěji. Ohlasy 

na homeopatii od klientek byly

vynikající a tak jsem začala přidávat 

postupně další léky – pro obtíže 

v těhotenství, k porodu, na podporu

laktace, atd.

Letos na jaře jste přednášela pro

laktační ligu. Jak hodnotíte zájem 

o homeopatii ze strany laktačních

poradců, co se v posledních letech

změnilo? Které homeopatické 

léky laktační poradci doporučují 

nejčastěji?

Na laktační lize jsem byla celkem

potřetí, přijetí bylo vždy velmi pěkné,

na počátku rozpačité. Velmi si těchto

lidí vážím za jejich úsilí a nasazení,

se kterým kojení podporují! Tento

rok bylo přijetí nadstandartní, 

poněvadž mnohé laktační poradkyně

měly již s homeopatickou metodou

zkušenosti osobní a velmi uvítaly náš

nový Protokol pro podporu laktace

homeopatickými léky – rozdalo se

jich kolem 200 ks. I v kuloárech

probíhaly na téma homeopatie četné

diskuze, z nichž byl cítit rostoucí

zájem o homeopatii. Momentálně jsou

nejčastěji využívanými léky bezpochyby

Ricinus 5 CH a Phytolacca 9 CH.

Momentálně pracujete na oddělení

šestinedělí. Jaké potíže nejčastěji

řešíte homeopaticky v ranném

šestinedělí?

Nejčastějším problémem, který řeším

homeopatickými léky je nepochybně

kojení – zejména podpora tvorby

mateřského mléka, zhoršené

vyprazdňování mléčné žlázy, pod-

pora hojení porodních poranění 

po porodech i císařských řezech 

a psychika žen v tomto období.

Když se člověk obeznámí s některou

z alternativních léčebných metod,

zákonitě ho to táhne ke studiu

dalších způsobů přírodní léčby.

Jaké další metody používáte ve své

praxi nejraději?

Ráda a dlouho pracuji s aroma-

terapií, využívám také vědomosti 

z gemmoterapie, ty si chci pro-

hloubit. Sbírám a používám bylinky.

Mám takový sen, ze všeho nejra-

ději bych šla momentálně na praxi 

k nějaké zkušené bylinářce - léčitelce

a naučila se více o síle bylin 

a jejich využití pro pomoc ženám.

Ráda bych jí, jak se říká „nosila

tašku“ a nasávala do sebe její 

léčitelskou i životní moudrost…

Autor: MUDr. Eva Kettmannová

S porodní asistentkou
o homeopatii

Porodní asistentka Bc. Romana Gogelová s námi spolupracuje již třetím rokem, prostřednictvím našeho webu zásobuje nastávající maminky 
praktickými doporučeními. Jako lektorka kurzů a přednášek o homeopatii pro porodní asistentky šíří myšlenku této šetrné a netoxické léčebné metody
do českých porodnic a v rámci těhotenských kurzů pomáhá ženám k přirozenému porodu.

Ilustrační foto                                             

Zdroj: 

Bc. Romana Gogelová
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Proč koláž?

Ta technika se mi líbí zejména proto,
že je jednoduchá, svobodomyslná 
a má v sobě i terapeutický potenciál.
Obvykle se vytváří pomocí papíru,
nůžek a lepidla. Je vhodná jak pro
umělce a kreativce, tak pro ty, kteří
se nepovažují za výtvarně nadané.
Práci s koláží pokládám za vzácnou
chvíli, kdy je žádoucí vypnout rozum
a nechat promluvit fantazii, sny, 
a skutečné potřeby naší duše.

Využití koláže

V poradně si s klienty často
povídáme o tom, že emoce jsou 
tou nejsilnější hybnou silou celé 
naší bytosti. Někdy se stává, že
prožíváme pocity, se kterými si příliš
nevíme rady, zatěžují nás a marně 
si lámeme hlavu, jak s nimi naložit.
Všichni známe strach, vztek, lítost,
anebo třeba velkou lásku, kterou 
momentálně nemáme komu projevit. 
V některých případech navrhuji:
pokuste se tyto prožitky přenést ze
svého nitra ven, třeba na papír.
Napište, nakreslete, nebo jinak
ztvárněte to, co právě prožíváte.
Zní to možná nezvykle, ale efekt
bývá překvapivě uvolňující. Jedním
ze způsobů jak originálně a účinně
vizualizovat obsah naší mysli, může
být i koláž.

Pozitivní efekt přináší už to, že se 
na dané téma můžeme podívat a pro-

hlédnout si ho očima. Získáváme
výhodu nadhledu a odstupu. Snáze
vidíme důležité souvislosti a po-

řešení.

Do koláže pochopitelně můžeme
zpracovat i témata, která nás naopak
naplňují a těší, to za co chceme
poděkovat. Skvělý způsob jak si své
životní radosti ještě více uvědomit 
a posílit.

Jak na to?

V koláži se pracuje s obrázky, 
barvami, symboly i s textem. Shro-
mážděte si proto dopředu dostatek
materiálu v podobě časopisů nebo
novin. Obrázky se dají vystřihovat
nůžkami nebo trhat a zpracovávat
rukama – podle toho jaký má být
výraz koláže.

Tradičně se pracuje s papírem,
nicméně Vaší kreativitě a rozletu 
se meze nekladou (a v koláži už
vůbec ne), takže do svého díla
můžete zapracovat i textil, kov, 
modelínu, sádru nebo přírodniny
jako sušené květiny, dřevo, listy,
peří, apod. 

Vše se nakonec nalepí nebo připevní
na arch tvrdého papíru či kartonu.
Koláž může obsahovat i vůni nebo
zajímavý hmatový vjem, tak aby byl
ztvárněný prožitek co nejvíce 
„plastický“.

Koláž v tomto pojetí považuji spíš za
osobní a intimní vhled do vnitřního
světa, proto zvažte, s kým ji chcete
sdílet. Jediný kdo je schopen význam
koláže interpretovat je ten, kdo ji
vytvořil.

Kam s ní?

I s hotovou koláží můžeme dál pra-
covat. Pokud je ztvárněním snů 
a přání, nese pozitivní poselství 
a inspiraci - pak zvolte dobře
viditelné místo a těšte se pohledem
na ni. Pokud je koláž zobrazením
bolestivých prožitků a emocionál-
ních zranění, které už nechcete 
mít, můžete ji rituálně zlikvido-
vat – nechat odplout po proudu řeky,
spálit v krbu, zmačkat a odhodit 
z veliké výšky, vložit do Země 
a zakopat.

Ať už je Vaše koláž spíše oslavná
nebo temná, vždy bude jedinečným
způsobem odrážet Vaši osobnost i to,
čím momentálně žijete.

Ať se Vám dílo daří, případné dotazy
ráda zodpovím v psychologické 
poradně Světa homeopatie.

S láskou, Alice Joši.

Autor: 
Mgr. Alice Lapišová

Život je jedna velká koláž
Ráda bych se s Vámi podělila o svou zkušenost se zajímavou výtvarnou technikou. Můžeme si s ní užít spoustu

zábavy a při tom se dozvědět řadu podnětných informací o sobě. Ano, je to koláž - univerzální výrazový prostředek,

ve kterém se spojují jednotlivé části do významově nového celku. Svoji fantastickou osobitou koláž si můžete 

vytvořit i Vy.

Ilustrační foto                                             

Zdroj: Mgr. Alice Lapišová

Levandulová
bábovka

S odcházejícím létem nám ve
vzpomínkách zůstává i několik
prázdninových, slunečních vůní.
Pro někoho je to vůně čerstvě
posečené trávy nebo jahod se 
šlehačkou, jinému zas slunečné
dny připomene vůně bylinek.

K létu patří i zmrzlina. My jsme
letos poprvé zkusili levandulovou.
A pro mne k létu patří právě vůně
rozkvetlé levandule. Abychom si
sluníčkem prosvětlené teplé dny
připomněli i v těch chladnějších
podzimních dnech, můžeme si
zkusit upéct LEVANDULOVOU
BÁBOVKU.

Potřebujeme:

- 1 hrníček celozrnné špaldové 
mouky jemné

- 1 hrníček celozrnné špaldové 
mouky hrubé (můžeme nahradit 
například ovesnou moukou)

- 1/2 hrníčku cukru

- 1 kypřící prášek bez fosfátů

- 1,5 dl oleje

- 1 a 1/3 rostlinného mléka

- 1 kapka levandulové silice 
(méně někdy znamená více)

- hrst sušených anebo čerstvých 
levandulových květů

Postup:

V misce smícháme obě mouky,
cukr, kypřící prášek a květy.
Přidáme mléko a olej, do kterého
jsme nakapali silici (používáme
jenom kvalitní 100% přírodní
silici). Těsto nalijeme do
bábovkové formy a upečeme. Na
závěr můžeme hotovou bábovku
polít kvalitní hořkou čokoládou.

TIP: 

Bábovku můžeme podávat s by-
linkovým čajem oslazeným levan-
dulovým medem.

Autor: 
Mgr. Andrea Dovalová
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Nezapomenutelnou a nezaměnitelnou vůni vanilky má 
snad každý rád. I když i tohle pravidlo má své výjimky. 
Moje babička mi zakazovala používat v mých kuchařsko-
pekařských začátcích vanilínový cukr. Myslím, že ani netušila,
jakou dělá službu pro zdraví mé i mých "pokusných" 
ochutnávačů. 

Co je vlastně vanilka?

Vanilka pravá je liána se vzdušnými kořeny, šplhavými lodyhami, plochými listy
a velkými žlutými květy. Jejímu plodu se u nás nesprávně říká VANILKOVÝ
LUSK. Odborníci ji raději označují jako válcovitou tobolku. Rostlina je vlastně
podobná vínné révě - je ale vyšší: dosahuje výšky až 25 metrů. Ve volné přírodě
se stává i to, že plodí ovoce i 30 - 40 let!!!

Vedle šafránu a kardamonu je vanilka nejdražším kořením. Rostlina pochází 
z jihovýchodního Mexika a v dnešní době se pěstuje i v jiných v tropech. 
Jedině v oblasti původního výskytu je vanilka opylována včelami (rod Melipona),
v ostatních oblastech je nutné vanilku opylovat ručně. I to je důvodem její vysoké
ceny.

Účinky vanilky jsou afrodiziakální, antipyretické, antimutagenní, antimikrobiální, působí proti nadýmaní a tradiční mexická medicína ji využívala i k léčbě zubního
kazu. Významný je i její povzbuzující účinek - dobrý tip pro maminky, které se chtějí zbavit "dobíjení baterek" pomocí čokolády:-)

Zajímavé je, že z přibližně 12 000 tunové roční spotřeby vanilky je přírodní vanilky jenom 1 800 tun! A jaký je ten zbytek? Umělý vanilín, který je přidáván 
i do vanilínových cukrů. Proč volit k pečení pro své drahé raději přírodní vanilku než vanilín?

Stačí dvě slova, která označují původ syntetického vanilínu: ropa nebo dřevo. Levnější výroba je právě z ropy, tudíž i více využívaná. Využívané je i aroma 
ethylvanilín - vyrobený synteticky v laboratořích.

Tak dobrá, řeknete si. Vyměním jednu položku v nákupním seznamu. Místo vanilínového cukru si napíšu cukr vanilkový. Nedělejte to. Co je na obalu vanilkových
cukrů napsáno, nemusí být vždy pravda. Neobsahují sice ethylvanilín, ale přírodní vanilku v mizivém množství (někde jen 0.003 mg vanilky na 1 gram cukru!). Často
se pak stane, že místo kvalitního vanilkového cukru si domů přineseme akorát hodně drahý cukr.

Levnější je koupit si vanilkový lusk a třtinový cukr a PRAVÝ vanilkový cukr si doma vyrobit.
Potřebujeme: 500 g třtinového cukru a 1 vanilkový lusk

Vanilkový lusk podélně rozřízneme, vyškrábeme z něj semínka, které nasypeme do misky s cukrem. Pořádně několik minut mícháme. Na závěr přidáme i nakrájený
prázdný lusk. Vše nasypeme do uzavíratelné nádobky. Cukr používáme k pečení i dochucování růných dobrot.

Autor: Mgr. Andrea Dovalová

Ona je ta pravá - Vanilka!

Víte, že nám tuky mohou zachránit život?
Už v druhé polovině minulého století dr. Johanna
Budwigová, německá fyzička, farmakoložka 
a biochemička, publikovala na základě svých 
objevů význam nenasycených mastných kyselin
pro funkci imunitního systému. Za tyto své 
objevy byla sedmkrát nominována na alterna-
tivní Nobelovu cenu.

Dr. Budwigová pracovala jako hlavní konzultantka
ve Spolkovém institutu pro výzkum tuků a její
metoda vyléčila tisíce pacientů trpících závažnými
chorobami (včetně popsaných případů nádorových
onemocnění). Tyto zázraky v našem organizmu jsou
možné díky přijímání nenasycených mastných 
kyselin zejména omega-3 a omega-6, které si náš 
organizmus sám nedokáže vytvořit. Laicky 
můžeme říci, že tyto kyseliny „vnášejí světlo 
do našich buněk“ a výrazně upravují metabo-
lizmus na rozdíl od margarínů, které našemu tělu 
intenzivně škodí. 

Hlavním zdrojem těchto mastných kyselin je
lněný, konopný, sezamový, dýňový, bodlákový,
brutnákový nebo řepkový olej, ale vždy to musí
být oleje v bio kvalitě a zastudena lisované. Velký
význam má také rybí tuk, který by měl být ale 
přijímán v přírodní podobě. Potravinové doplňky 
obsahující rybí tuk jsou průmyslově zpracovány 
a jsou daleko méně vhodné než konzumace výše
uvedených tuků po lžičkách.

Pro organizmus je nejúčinnější, pokud se zmíněné
oleje přijímají v dávce jedné polévkové lžíce (pro
dospělého) smíchané s malým množstvím mléčné
bílkoviny, tzn. jogurt nebo tvaroh. U dětí podáváme
1 kávovou lžičku. Pacientům, kteří mají alergii na
laktózu nebo mléčnou bílkovinu, podáváme olej
samostatně, i tak má velmi dobré účinky.

Nejvíce prospěšných nenasycených kyselin
a jejich nejlepší poměr obsahuje lněný olej. Naopak
nejchutnější je olej konopný a dýňový, bodlákový
olej je chuťově neutrální.

Při každodenním používání zmíněných
olejů dochází ke snížení cholesterolu,
zlepšuje se okysličení buněk a zrychluje
se regenerace organizmu. Tato meto-
da má i velký význam v prevenci 
metabolických onemocnění (cukrovka,
hypertenze, hypercholesterolemie, 
hypertriglycidemie, ateroskleróza, dna,
obezita aj.). Jakmile začnete uvedená 
nutriční doporučení používat, budete 
se už za krátkou dobu cítit méně unaveni
a dokonce může (u obézních jedinců)
dojít k mírnému úbytku váhy i bez 
dodržování diety.

Dr. Budwigová napsala také několik knih.
Bohužel ale byla, vzhledem k účinnosti

její metody, která je levná a bez vedlejších účinků,
potravinářskými koncerny často atakována, souzena
a šíření její metody bylo bráněno všemi 
dostupnými prostředky.

Z naší praktické zkušenosti, kdy tuto metodu 
doporučujeme pacientům nejméně poslední dva
roky, vyplývá, že metoda je skutečně efektivní 
a pomáhá k rychlejší regeneraci organizmu.

Kolektiv autorů: 
MUDr. Kateřina Formánková

Ing. Ludmila Pszczolková

Ilustrační foto

Ilustrační foto                                             
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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: 603283513, 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.

Zánět mléčné žlázy. Pomohou homeopatika?
Irbis je mainská mývalí kočička, v té době pět 
týdnu březí. Její majitelka se na mě obrátila s pros-
bou o radu. Irbis má od 14 dní po krytí červené
struky, což je normální příznak při březosti kočičky...

Současně se změnou barvy pokožky se objevil i otok
pod struky, které jsou na pohmat tvrdé, mléčná žláza
se s rostoucí březostí stále zvětšuje. Již léčeno 
antibiotiky, ale bez výrazného efektu. Kočičku 
to nijak neomezuje, potravu přijímá normálně. 
Zažívání také normální, nemá horečku, v mléčných
žlázách není horkost. Normálně se pohybuje 
a je celkem aktivní. Neztrácí zájem o každodenní 
aktivity. Paní bylo doporučeno přerušení březosti
kočičky nebo podstoupit riziko, že mléčná žláza se
bude nadále zvětšovat a mohla by i prasknout.

Co s tím? Může zde pomoci homeopatie? Ano!!

Samozřejmě potřebuji více informací o kočičce.
Takže mám na majitelku spoustu otázek: Jakou má
povahu? Jak se chová ve skupině zvířat, k členům
rodiny? Preferuje někoho v krizových situacích? 
Jak jí a co jí chutná? Jaké má zažívání? Jak snáší 

cestování? Ptám se i na předchozí onemocnění nebo
jiné zdravotní problémy. Jak probíhala říje? Kdy 
začala říjit a jak probíhalo krytí? Otázky směřují 
i k samotné mléčné žláze – jakou má barvu, teplotu,
olizuje si ji? Pokud vás k tomu ještě něco napadá,
nebojte se o tom zmínit...

Po zodpovězení těchto otázek se můžeme vrhnout
na výběr léku.

Vybrala jsem lék Lachesis mutus 9 CH, v dávkování
5 granulí 3x denně.

Proč právě tento lék?

Lachesis mutus je homeopatický lék vhodný na
zánět mléčné žlázy s fialovým až namodralým 
vzhledem, nachově červenou pokožkou; říje slabá
krátká, pozdní nástup pohlavní aktivity.

Jak to dopadlo?

Po třech dnech podávání homeopatik začala mléčná
žláza ztrácet fialovou barvu a po týdnu podávání se

výrazně zmenšila. Poté následovalo snížení četnosti
podávání homeopatik na 1x denně a následně obden.
Irbis porodila 7 krásných koťátek! Porod i kojení
proběhly bez komplikací. 

Autor: MVDr. Miroslava Menclová

Ilustrační foto
Zdroj: paní Oppitzová

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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