
PhDr. Radka Wilhelmová
Ph.D. působí na Katedře
porodní asistence Masarykovy
univerzity v Brně, jako
odborná asistentka připravuje
každoročně několik desítek 
studentek do klinické praxe. 
S obdivuhodným nasazením 
se snaží svým studentkám
poskytnout kvalitní informace
o nekonvenčních přístupech 
v porodnictví, které jejich 
kolegyně v zahraničí již léta
praktikují. To je také důvod
proč sama absolvovala Mezi-
národní školu klinické homeo-
patie CEDH.

Pro studentky je vzorem ženy,
která je hrdá na svou původní
profesi porodní asistentky, 
s citem a velkým pochopením
mluví o potížích těhotných žen,
porodu a problémech s kojením.
Není náhoda, že redakce Světa
homeopatie požádala právě 
PhDr. Radku Wilhelmovou 
o pravidelné příspěvky týkající 
se zmíněného klíčového období 
v životě ženy-matky.

Aromaterapie a homeopatie
jsou první nekonvenční 
doplňkové terapie, které do
našich porodnic v uplynulých
letech postupně pronikly. 
Na kterých pracovištích se 
v současnosti nejvíce používají?

Nekonvenční doplňkové postupy
– aromaterapie a homeopatie se
s velkým nadšením začaly na
našich porodních sálech zavádět
v rámci zkvalitnění péče o ženy 
v porodnictví v posledním 
desetiletí minulého století. 

V současné době tento boom
mírně opadl a postupy jsou
vyžívány spíše individuálně, na
některých pracovištích a někte-
rými porodními asistentkami,
častěji těmi s vlastní praxí, které
pracují se ženami a novorozenci
zejména v terénu (prenatální 
poradny a kurzy, návštěvy 
v domácím prostředí, poradenství
během kojení). Na druhé straně
ale v současné době stoupá počet
žen, které se o tyto postupy 
zajímají, vyzkouší si je a následně
je pak v porodnicích žádají.

V posledních letech byl prostřed-
nictvím CEDH a ve spolupráci 
s firmou Boiron (s cílem využití
homeopatie při běžných akutních
potížích) proškolen také značný
počet nelékařských zdravotníků 
a homeopatická metoda díky
tomu stále více nachází uplatnění
v jejich praxi soukromé i v praxi
některých zdravotnických zaříze-
ní. S úspěchem je již několik let
využívána v péči o ženy a novo-
rozence například ve zlínské 
a znojemské porodnici na Moravě
nebo v plzeňské, benešovské 
a pražské podolské porodnici 
v Čechách.

Jaká je situace v okolních
zemích, co se týče využívání
homeopatie a dalších nekon-
venčních metod v porodnicích?

V okolních zemích (například 
v Rakousku, Německu, Estonsku,
Francii, Velké Británii) jsou tyto
postupy porodními asistentkami
využívány dlouhodobě a v jejich
praxi patři ke standardním inter-
vencím uplatňovaným v péči 

o ženu, novorozence a rodinu. 
V některých státech je získání 
informací o těchto metodách
součástí oficiálních vzdělávacích
programů pro zdravotníky na
univerzitách.

Jak přijímají vaše studentky
informace o nekonvenčních
metodách? Mají zájem si je 
osvojit ještě před nástupem 
do praxe?

Studentky porodní asistence jsou
na naší katedře mimo klasických
medicínských postupů seznamo-
vány v rámci svého studia také 
s různými nekonvenčními postupy
podporujícími přirozené procesy
ženského těla, které pak mohou
následně využít ve své profesní
praxi a dále se v nich vzdělávat.
Studentky jsou k těmto šetrným
přirozeným metodám obvykle
velmi otevřené a vnímavé. 
Po získání určitého základního
množství informací (formou
přednášky a interaktivního semi-
náře) zpracovávají případové
studie, ve kterých demonstrují,
jak by kterou metodu mohly
správně v konkrétním případu
aplikovat. Následně mají možnost
osobních konzultací a rozboru
svých případových studií ze své
odborné praxe či osobního 
života.

Status porodních asistentek se
v posledních letech postupně
mění. Jak to vnímáte Vy, které
změny jsou k lepšímu a na
které si ještě musíme počkat?

Povolání porodních bab je nej-
starší zdravotnickou profesí, jejíž
historie sahá až do pravěku 
a starověku. Návrat k naplnění
původního smyslu a významu 
tohoto povolání není snadný
(cesta je tak trochu trnitá). 
Příklady tohoto stavu ale mů-
žeme najít v celém současném
zdravotním modelu. Troufám 
si říci, že se nacházíme v období
potupné komplexní změny para-
digmatu poskytování zdravotní
péče, protože stávající biome-
dicínský model s důrazem na
techniku a léčbu, upozaďující
primární prevenci i člověka jako
lidskou bytost s jejími potřebami,
se ukazuje být již nedostatečným.
V praxi ale ještě přetrvává,
přestože si stále více lidí 
uvědomuje, že ke zdraví je 
třeba přistupovat komplexním
způsobem a nemocem raději
předcházet, než řešit důsledky
vlastní nevědomosti a neochoty 
– často s vysokými náklady.
Řešení nabízí tzv. holistický
model se svým celostním a pre-
ventivně orientovaným přístupem 

➤➤

Porodní asistentka byla 
historicky vnímána jako
moudrá, zkušená žena...
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Rozhovor s osobností

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
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Ať chceme nebo nechceme, je tady podzim. 
Občas nás sice sluníčko ještě prohřeje, ale se 
sychravým povětřím je tu s námi častěji 
i nachlazení, rýma, viróza... 

Těhotná maminka by měla dbát na prevenci
takových stavů, protože těhotenství je stav
mírně imunodeficitní a s tím přichází i větší
náchylnost k nákaze. Není třeba se přehnaně
obávat o svoje zdraví, ale tuto skutečnost
nepodceňujte. Prevence onemocnění je mno-
hem logičtější, příjemnější a bezpečnější
cesta pro vás i vaše děťátko než léčba
nemocí.

Následující řádky přinášejí několik doporučení 
a osvědčených návodů, jak se nemocem
bránit:

➤ Vybýbejte se prostorám se zvýšenou 
koncentrací lidí, tudíž i nemocných lidí 
(supermarkety, kina, nemocnice, atd.) 
a VŽDY dbejte na hygienu rukou.

➤ K dezinfekci vzduchu v místnosti lze 
aktivně použít i aromaterapii – kromě 
toho, že zabrání šíření nákaz vzdušnou 
cestou, se s ní budete cítit velmi příjemně. 
Vyzkoušejte do aromalampičky např. 
Eukalyptus citronovonný (Nobilis Tilia), 
který těhotné ženy většinou velmi dobře 
vnímají. K dezinfekci vzduchu v místnosti 
lze použít rovněž Eucasol spray (kosmetika
Just). Je to skutečně velmi účinná 
metoda, jak zabránit šíření infekce, např. 
v domácnosti nebo na pracovišti.

➤ V období od října až do března můžete 
v rámci prevence užívat i homeopatické 
léky. Velmi osvědčené je následující schéma, 
a to nejen v době těhotenství:

neděle:
1 tuba homeopatického léku 
Oscillococcinum

pondělí, středa, pátek:
Silicea 15 CH – 5 granulí ráno

úterý, čtvrtek, sobota:
Sulfur iodatum 9 CH – 5 granulí ráno

➤ Z čajů doporučuji pro prevenci čaj z Echi-
nacey ochucený medem a citronem.

➤ Odpočívejte a více poslouchejte svoje 
tělo. Přijde-li únava, dopřejte si oddech. 
V těhotenství pracují ve vašem těle životně 
důležité orgány na 150 procent, a pokud 
nechcete onemocnět, je potřeba zohlednit 
i tento fakt.

Dobrou náladu a hodně zdraví 
vám přeje 

porodní asistentka 
Bc. Romana Gogelová

Podzimní prevence nejen pro těhulky!

k člověku, s respektem k životu 
v jeho různých podobách. Bohužel
evoluční změny jsou z různých
důvodů přibržďovány – nová
podoba modelu péče je stále 
v porodních cestách a porod 
se jeví být komplikovaným…

Podobně je to také s oborem
porodní asistence. Nachází se 
v období střídání se chaosu 
s paralýzou. Porodní asistentka
byla historicky vnímána jako
moudrá, zkušená žena, která bě-
hem porodu nahrazovala bezpečí
a jistotu mateřské náruče a která
sdílela se ženou její "těžkou
hodinku" a usnadňovala jí ji
svými dovednostmi. Vyjádření 
tohoto poslání se zachovalo 
v zahraničních pojmenováních
porodní báby – ve francouzském
„moudrá žena“, v anglickém,
španělském, italském, německém
či starořeckém „spolužena,
spolumatka, žena sdílející
porodní bolest, zvedající dítě,
přerušující pupeční šňůru“,
apod. Tento význam povolání
porodní báby v našem kulturně
historickém prostředí vymizel 
a byl pozměněn, což odráží také
fakt, že čeština nemá podobně
výstižný ekvivalent pro jejich 
pojmenování a z minulé porodní
báby se stala současná porodní
asistentka, která je ve vnímání
veřejnosti zdravotní sestrou 
asistující lékaři, nikoliv
samostatnou profesionálkou

„asistující“ těhotné a rodící ženě
či matce a jejímu dítěti 
v šestinedělí. Toto zkreslení je
přítomno ve vnímání veřejnosti
nejenom laické, ale také odborné
a je často vidět přímo ve středu
samotných porodních asistentek.
Porodní asistentka je v důsledku
špatné informovanosti také že-
nami  často zaměňována s dulou,
která obvykle prošla kurzem pro
duly, nemá však potřebné
zdravotnické vzdělání a v oboru
porodnictví je informovaným
laikem. V současné době se obor
snaží o znovunalezení svébytnosti
a začlenění do systému současné
standardní zdravotní péče.
Porodní asistentky se snaží 
o znovunalezení rovnováhy 
podporou přirozených fyzio-
logických procesů reprodukce.
Pro realizaci v praxi to znamená
také určité legislativní změny,
které umožní tento cíl naplnit 
a pracovat porodním asistentkám
samostatně v plném rozsahu 
činností, podobně jako jejich 
kolegyně v zemích směrem na
západ.

Co byste našim čtenářkám  – tě-
hotným maminkám   poradila
na dotaz: Podle čeho si zvolit
porodnici?

Pro výběr porodnice je třeba si
uvědomit, že průběh porodu
ovlivňují různé faktory – filozofie
poskytované péče v konkrétním

zdravotnickém zařízení (je kladen
důraz převážně na techniku 
a farmaka, nebo je respekto-
vána žena ve své jedinečnosti 
a je volen individuální přístup 
v souladu s jejími potřebami 
a průběhem porodu); prostředí
porodního sálu (budu mít pro
sebe a dítě dostatek soukromí,
nebudu rušena zbytečnostmi,
nabízí zdravotníci různé metody
k řešení porodní bolesti apod.);
obvykle používané postupy
(provádí se rutinně některé
výkony; je dítě po porodu sepa-
rováno od matky; probíhá pod-
pora a poradenství při kojení;
nabídka různých šetrných po-
stupů zvládání porodní bolesti);
přítomné osoby (budu mít „svou“
porodní asistentku po celou dobu
porodu; mohu si vybrat, kdo mne
bude během porodu doprovázet;
jaké jsou poplatky za tyto osoby).
Výše vyjmenované vytváří tzv.
„porodní energii“, která je 
přítomna v porodním pokoji
během porodu a ovlivňuje jeho
průběh. Je třeba si sama 
pro sebe odpovědět na různé
otázky – například: Jaká jsem
žena? Jak obvykle zvládám bolest?
Koho chci u porodu a proč? Jaké
mám představy a potřeby, jsou
mé představy reálné?

Pokud máte pocit, že si na tyto či
podobné otázky sama nedokážete
odpovědět, doporučuji vám,
abyste vyhledala ve svém okolí

porodní asistentku, která vám
pomůže se zorientovat v situaci,
zlepšit vaši připravenost 
zvládnout porod, informovaně 
se rozhodovat, ustát si své
rozhodnutí, ale také schopnost
vést dialog se zdravotníky a tím
převzít odpovědnost za zdraví 
své i svého děťátka. V případě 
vaší nejistoty (zejména jste-li 
prvorodička) vás může tato
porodní asistentka provést 
porodním procesem a podpořit
přímo svou přítomností u porodu.
Vezměte v úvahu to, že každá
žena je jiná a má jiné potřeby 
a představy. Porodnici proto 
vybírejte nejenom na základě 
referencí svých známých, ale
dejte zejména na vlastní pocity 
a intuici při prohlídce porodního
sálu a komunikaci s personálem
během ní.

Ráda bych se pro tentokrát 
s vámi rozloučila slovy Neala
Donalda Walshe:

„Nejhlubším tajemstvím je, 
že život není jen proces 
objevování, ale hlavně tvoření.
Neobjevuješ sám sebe, ale znovu
(se) tvoříš. Nesnaž se proto 
zjistit, kdo jsi, ale snaž se rozhod-
nout, kým bys být chtěl.“

Přeji vám všem krásné dny 
a mnoho radosti ze života.

MUDr. Eva Kettmannová
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Milí čtenáři,
podzim je tu a my s láskou vzpomínáme na léto. Máte to tak také?
Nejvíce asi v mrazivých ránech, kdy za okny padá studený ranní
déšť. Pak nás hřejí snad jen ty vzpomínky na naše letní setkání. 

Jednoho krásného letního dne se totiž naše redakční rada sešla
v útulném prostředí jedné rozkvetlé brněnské zahrady. Byla sobota,
vzaly jsme sebou všechny (téměř všechny) naše děti a plny energie
jsme začaly vymýšlet, jak s naší „homeopatickou“ rodinou dál. 
Jak vylepšit Svět homeopatie, jaké rubriky přidat, řešily jsme, 
co můžeme našim čtenářům dál nabídnout...  Nápady mezi námi
„létaly“ rychlostí blesku! O děti se starali jejich tatínci, a tak 
jsme mohly v klidu a bez rušení pouštět uzdu našim fantaziím. 
A že těch nápadů bylo! Na co se můžete těšit? Máme pro vás více
soutěží! Píšeme články na míru vašim přáním! Věnujeme se více
aktuálním sezónním tématům! Nasloucháme vám a jsme s vámi
v každodenní interakci zejména prostřednictvím našeho 
facebookového profilu... Je toho spousta a my věříme, 
že naše letní nápady zahřejí v tomto mrazivém čase i vás. 

Naše několikahodinové povídání jsme ukončily tvořením s našimi
dětmi, které seskákaly ze stromů (tatínkové tu výchovu pojímají
přece jen jinak než maminky).  Děti pak společně s naší kreativní
Andreou vytvořily nápis Svět homeopatie ze samých homeopa-
tických tubiček! Tolik radosti z toho měly! 

Hodně radosti do posledních několika týdnů tohoto roku přejeme 
i vám.

Lucie, Eva a Andrea
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Homeopatická poradna

Napsali jste nám

Něco na mě leze...
Období viróz je tu! Poznali to i naši lékaři v Homeopatické poradně. Dnes
se s vámi podělíme o jeden z nejčastějších dotazů posledních dnů, na který
naši odborníci čtenářům odpovídají.

Dobrý den, paní doktorko, moje 5letá dcera je již týden ve stavu „něco je na
spadnutí”, ale zatím u ní nic nepropuklo. Je zahleněná, ráno a večer kašle,
rýmu má žlutou. Celý minulý týden jsem jí dávala kapky Kaloba, ale nemám
pocit, že by se stav nějak změnil. Dnes v noci plakala, že ji bolí ouško, ale ráno
bylo vše v pořádku. Teplotu nemá. Jaká homepatika jí mohu dát, abychom
předešli zánětu středního ucha a případně propuknutí nemoci.

Názor MUDr. Věry Budkové, lékařky-odbornice v homeopatii, která je 
s homeopatií v každodenním kontaktu.

„Podejte dceři lék Oscillococcinium – 3x denně 1 tubu a kombinaci homeopatik
Belladonna 9 CH, Arsenicum album 9 CH a Ferrum phosphoricum 9 CH
- od každého léku 4x denně 5 granulí. V jednom podání můžete léky podávat 

za sebou po pěti granulích od každého – jedny vycucá a následně podáte druhé,
pak třetí... Takto to udělejte ráno, v poledne, odpoledne a večer. Myslím, 
že by mělo být do tří dnů vše v pořádku.”

Přeji pozitivní homeopatickou zkušenost.

MUDr. Věra Budková

JSEM NAPROSTO NADŠENÁ 

A I TAK TROCHU PYŠNÁ!

Díky Cocculinu, Drosetuxu, eukalyptovém bio balzámu 

a eukalyptu v aroma lampě se mi podařilo vyléčit 3letou dceru

z ošklivě vypadající rýmy (sopílek hrál všemi barvami) 

a dráždivého kašle! Homeo opravdu funguje a nedám na něj

dopustit! Nyní preventivně dávám Oscillo a probiotika 

na posílení imunity, tak doufám, že máme na delší dobu 

zase od chorob klid. Přece jen podzimní období ve školce 

je katastrofa. 

Verča Ambrozková

HOMEOPATIE JE ÚŽASNÁ VĚDA, NEDÁM NANI DOPUSTIT. JSEM NESMÍRNĚ RÁDA, ŽE JSEM OBJEVILA VAŠI PORADNU... 
Vážená paní doktorko, chci Vám co nejsrdečněji poděkovat.Poprvé po dlouhé době jsem si díky Vámi doporučeným home-opatikům užila nejen jízdu v  autě, ale zvládla jsem i  bez prob-lémů otočné hlediště v  Českém Krumlově. Po závratích anipamátka. Homeopatie je úžasná věda, nedám na ni dopustit.Jsem nesmírně ráda, že jsem objevila Vaši poradnu a že velmirychle na dotaz odpovíte. Doposud jsem si léčbu vyhledávalapouze na internetu a nyní jsem šťastná, že vím o  Vaší poradně,a že mi určitě poradíte ještě lépe. Přeji Vám hodně vděčných pacientů jako jsem já, a děkuji. 

V. Hamousová

Pravidelné rubriky

Jalovec

Při bolesti krku nám naše mamky i babičky vždy poradily, abychom si krk za-
vázali a drželi v teple. Můžeme udělat ještě víc – mazat si krk jalovcovou
mastí (koupenou anebo doma připravenou). Jalovcová mast namazanou
oblast prohřeje a zároveň ulevuje od bolesti. Silice, které jalovec obsahuje,
se využívají k dezinfekci (kdysi i jako ochrana před vážnými nemocemi jako
je mor).
Jak si jalovcovou mast připravit: 1 sklenice rozmačkaných jalovcových plodů
se přidá do 2 dl rozpuštěného sádla (anebo kokosového oleje), zahřeje se
do varu a stáhne se z ohně. Nechá se louhovat do následujícího dne. Druhý
den se směs opět rozpustí a procedí přes plátno. Uchovává se v tmavých
nádobkách s uzávěrem. Takto připravenou mast využijete i při bolestech
kloubů.

Jáhlový dezert
Jáhlový dezert je u našich kluků oblíbený, proto
ho ráda vařím. Jáhly jsou bezlepková obilnina 
a obsahují kvalitní bílkoviny. Pro zdravou 
snídani nebo svačinku jsou jako stvořené. 

Jáhly vždy v sítku operu nejdříve ve vlažné vodě
(tím se spláchne prach, který vzniká ve mlýně při
jejich loupání) a pak v horké vodě (tím se sníží nebo
odstraní jejich hořkost). Čerstvé jáhly jsou sladké,
ale čím více stárnou, tím hořknou. Při nákupu 
je proto dobré sledovat dobu trvanlivosti.

Po propláchnutí dám jáhly do hrnce a přidám vodu
vždy v poměru 1 : 3 (1 díl jáhel a 3 díly vody).
Někdy je vařím v obilném mléce nebo je možné
smíchat obilné mléko s vodou. Někdo vaří v kozím
nebo kravském mléce. Vždy přidávám špetku soli,
jáhly jsou pak sladší.

Jáhly se vaří až do změknutí asi 20–30 minut.
Někdy je odstavím dříve a nechám je pod pokličkou
"dojít". 

Do teplých uvařených jáhel přimíchám trochu
medu nebo sladu. Dá se ochutit sušeným ovocem
nebo oříšky. Výborné jsou rozmixované sušené
rozinky. Do poloviny jáhel dám kakao, druhou
polovinu nechám žlutou a při plnění skleniček nebo
misek barvy střídám a tím vytvářím barevné
proužky (děti to ocení).

Osvědčilo se mi dávat dezert do malých skleniček
(od marmelády nebo jogurtu), děti si ho pak berou
na svačinu do školy. Ale pozor, pokud vaše dítě
háže aktovkou na zem, je lepší zvolit variantu plas-
tové krabičky – už jsme čistili sešity a učebnice za-
lepené od jáhel a není to nic příjemného.

PharmDr. Jana Strieglerová
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Zdroj: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Pravidelné rubriky

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Homeopatie se těší velké 
popularitě mezi lékaři 
a porodními asistentkami

Až 95 % praktických lékařů, dětských lékařů 

a dermatologů a 75 % porodních asistentek 

předepisuje ve Francii homeopatické léky. 

Vyjádřeno v absolutních číslech se jedná 

o 120110 zdravotníků!

Potvrzuje to analýza dát Národní zdravotní pojišťovny publikována 
v odborném časopise Family Practitioner (viz zdroj). Za rok předepíší 
francouzští lékaři alespoň jeden homeopatický lék více než 6 milionům 
pacientů, v polovině případů je to společně s klasickým lékem.

Z celkového počtu předepsaných léčiv tvoří homeopatické léky až 5 %! 

Zdroj: 

Family Practicioner, 2015 Apr 28

Piolot M1, Fagot JP2, Rivière S1, Fagot-Campagna A1, Debeugny G1,

Couzigou P3, Alla F4.: Homeopathy in France in 2011-2012 according 

to reimbursements in the French national health insurance

MUDr. Eva Kettmannová

Homeopatie během 
chemoterapie 
– výsledky klinické studie

Výsledky nejnovější klinické studie 

z onkologického oddělení poukazují 

na výhody homeopatie jako komplementární 

(doplňkové) léčby během konvenční 

protinádorové léčby.

Homeopatika mohou zmírnit mnohé nežádoucí účinky chemoterapie a posílit
imunitní systém pacienta v období bezprostředně po léčbě. Působí 
i na psychiku pacienta, což je také jeden z faktorů rozhodujících o úspěšnosti
protinádorové léčby.

V této studii až 95 % onkologických pacientů, kteří byli ve skupině užívající
homeopatické léky, hodnotilo léčbu pozitivně – udávali celkové zlepšení
zdravotního stavu a pocitu pohody (wellbeing). Homeopatické léky přede-
pisovali lékaři-odborníci v homeopatii.

Uvedená studie probíhala letos na vídeňském univerzitním pracovišti Medical
University Vienna, Department of Medicine I, Clinical Division of Oncology.
Abstrakt je přístupný na www.pubmed.com.

MUDr. Eva Kettmannová

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Belladonna
Homeopatický lék BELLADONNA má zajisté každý, kdo se léčí homeopatiky, 
ve své homeolékárničce. Rulík zlomocný (Belladonna) je jedovatá rostlina, 
která patří mezi základní magické rostliny evropské medicíny. 
Belladonna byl první homeopatický lék, který Samuel Hahnemann nasadil 
ve velmi malé koncentraci a po dynamizaci. 
Homeopatie používá Belladonnu při:
AKUTNÍCH HOREČNATÝCH STAVECH charakteristických prudkým nástupem,

- kolísavá teplota, zpocený, horký obličej,
- tepavá bolest hlavy, svěltoplachost, citlivost na hluk a otřesy,
- záněty nosohltanu s rýmou,
- angíny a bolesti krku – oteklé a rudé mandle, sucho v krku,
- záněty středního ucha s tepavými bolestmi, horší se teplými obklady,
- katary horních dýchacích cest se suchým kašlem, kolísavou teplotou a pocením,
- i jako prevence febrilních křečí;

KOŽNÍCH OBTÍŽÍCH – popáleniny I. stupně s červenou horkou kůží a tepavými bolestmi,
- bodnutí hmyzem s rudým otokem, tepáním, horkostí v místě bodnutí,
- kožní vyrážky (spalničky, spála, ekzém) s horkou, červenou, bolestivou a oteklou kůží; kůže je napjatá, lesklá a pulzující;

BOLESTECH HLAVY – s tepáním, horkostí, světloplachostí, přecitlivělostí na hluk, otřesy, dotek;
ZÁNĚTECH – s horkostí, tepavou bolestí (zánět spojivek, záněty v ústech, záněty prsou), může se objevit kolísavá anebo velmi vysoká teplota a otok postiženého místa.

Posílení imunity – vnitřní nastavení

Jak posílit imunitu na podzim a předejít tak nepříjemné rýmě, kašli a nachlazení? 
Zkuste se více SMÁT – smích posiluje a čistí plíce, povzbuzuje duši. 
Podporuje odolnost vůči infekcím i nádorům. 
Prohlubuje dech, posiluje srdce, prokrvuje tělo, omlazuje a prodlužuje život. 
ZPÍVEJTE. Zpěv má podobné účinky jako smích! 
Posiluje dýchací systém a podporuje imunitu.
OBJEVTE SVŮJ POTENCIÁL. Přemýšlejte, jestli jste tam, kde jste chtěli být, 
jestli si plníte své sny, jestli trávíte aspoň chvilku denně tak, jak byste ji chtěli trávit. 
Pokud chcete něco změnit, změňte to.
RADUJTE SE Z PODZIMU a všeho, co vám podzimní barevné dny přinášejí. Hrajte si se spadaným listím, běhejte mezi barevnými stromy, tvořte – nasbírejte si
kaštany, žaludy a vyrobte si z nich "domácí ZOO"...
OBKLOPTE SE BARVAMI. Oblečte se barevně, ozdobte si kancelář a byt barvami podzimu. Barvy podzimu, žlutá, okrová, světle zelená, oranžová, vám zlepší
náladu.
BUĎTE NA ČERSTVÉM VZDUCHU. Chůze, běh, jízda na kole. Vhodných aktivit je mnoho. Pohyb na čerstvém vzduchu pomůže kondici i zbavování těla toxinů. 
SPRCHUJTE SE STUDENOU VODOU. Studená sprcha hned ráno povzbudí imunitu a tělo si bude lépe zvykat na chladnější dny.
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Bolesti krční páteře
Zná je téměř každý, mohou pramenit z nejrůznějších příčin a mohou mít
nejrůznější projevy. Dokonce i poruchy polykání, pocit cizího tělesa v krku,
suchost sliznic. To vše může mít skrytou příčinu v poruchách funkce krční
páteře. 

Krční páteř tvoří most mezi hrudníkem a hlavou, přičemž z biomechanického
hlediska jsou na svaly na zadní straně krku kladeny obrovské nároky, aby hlavu
udržely ve vzpřímené pozici. Není proto divu, že se snadno přetíží. Z článku 
o homeopatickém systému již víte, že všechno souvisí se vším a jestliže dobře
nefunguje koordinace a kondice břišních svalů, nefunguje propojení všech 
stabilizačních svalů na přední straně těla. Tedy – slabé břicho – slabé svaly
přední strany krku – přetížení svalů zadní strany krku – bolest, a problém je 
na světě.

Funkčně souvisí v pohybovém systému krční páteř velice úzce s ramenním 
pletencem, protože se zde nachází svaly, které krční páteř a rameno přímo 
propojují. V psychomotorickém vývoji v nejútlejším věku se pak páteř
napřimuje právě přes oporu o horní končetiny. Tedy příčina bolestí v krční páteři
může být a často je v oblasti ramenního pletence a naopak.

Na paletu léčebných prostředků patří zcela jistě fyzioterapie k odstranění svalové
nerovnováhy, tzv. dysbalance, k aktivaci správných pohybových stereotypů 
a pro trénink kondice nové souhry. Léčbu lze však podpořit homeopatickými
léky.

Mezi kterými léky vybírat? Podle čeho se orientovat?

Nejlepší je poradit se s homeopatem osobně. Pokud to však není ihned možné,
můžete vyjít z následujících homeopatických léků:

● Actaea racemosa – ostrá bodavá bolest, často vyzařující do levé paže, 
s celkovou přecitlivělostí na bolest, zhoršená dotykem, pohybem a chladem, 
zlepšená teplem – užívejte v ředění 9 CH – 5 granulí 2x denně.

● Chelidonium – extrémní bolest krční páteře, pravého ramene a lopatky, 
s pocity hněvu a vzteku – užívejte v ředění 9 CH – 5 granulí 2x denně.

● Bryonia – bodavá bolest vyzařující do šíje, do obou ramen, zhoršená 
pohybem hlavy a zlepšená tlakem v oblasti krční páteře.

● Belladonna – velmi akutní pulzující bolest krční páteře vyzařující do hlavy, 
zhoršená předklonem hlavy, zlepšující se odpočinkem – užívejte v ředění 
9 CH – 5 granulí 2x denně.

● Nux vomica – náhlá paralyzující bolest šíje vyzařující do obou ramen a paží, 
často záchvatovitá, související s fyzickým i psychickým přetížením – užívejte 
v ředění 9 CH – 5 granulí 2x denně.

● Gelsemium – pocit zhmoždění krční páteře a bolest vyzařující do hlavy, 
s otupělostí a únavou, pocitem paralyzování a silným stažením svalů v oblasti 
krční páteře – užívejte v ředění 15 CH – 5 granulí 2x denně.

V závěru jen opět připomínám, že není nad osobní poradenství homeopata, který
vás podrobně vyšetří. V článku jsou uvedeny jen vybrané léky, nicméně věřím,
že pokud budete akutně potřebovat, pomohou třeba i vám.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

RYCHLÉ RADY:

"Nevím, který lék podat…"

V případě ještě nerozvinuté nemoci s nejasnými, pomalu se vyvíjejícími 
symptomy: jen lehce zvýšená teplota, pobolívá hrdlo, když trochu bolí 
ucho anebo se objeví jen mírná rýma – bývá dobrou volbou FERRUM 
PHOSPHORICUM. O vhodném homeopatickém léku, dávkování a ředění 
se poraďte se svým lékařem-homeopatem.

Kojení

Proč použít homeopatika?

Homeopatická léčba rozšiřuje možnosti žen, které chtějí kojit své dítě. 
Nemá žádné kontraindikace pro kojící ženu ani pro miminko. 
Zcela respektuje vzájemnou vazbu mezi matkou a dítětem.

Přínos homeopatie

● Homeopatické léky mohou být použity pro léčbu problémů spojených 
s laktací jako bolestivé ragády a počínající zánět prsní žlázy, a to bez rizika 
pro novorozence. 

● Ženám se sníženou tvorbou mateřského mléka umožňuje homeopatie 
stimulovat nástup laktace.

● Pomocí homeopatik lze laktaci i snížit nebo v případě nutnosti zastavit.  

● Homeopatická léčba je užitečná při zvládnutí únavy kojících žen. Reakce 
na léčbu je rychlá a efektivní.

Naše homeopatická doporučení na podporu tvorby mateřského mléka

Ricinus 5 CH – 5 granulí před každým kojením, se zlepšením postupně vysazovat.

Tato léčba může být používána na počátku kojení, nebo jestliže dochází 
po nástupu laktace k pozvolnému úbytku mléka během následujících týdnů, 
či pokud kojící žena cítí snížení sekrece mléka.

Pokud je výše uvedený lék nedostatečný, můžete přidat Lac caninum 5 CH.

Redakce

Pravidelné rubriky
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VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Poranění oka – puchýř na rohovce

Poranění a nemoci očí patří k velmi širokému tématu a možnosti léčby

taktéž. 

V tomto článku bych ráda podrobněji probrala puchýře na rohovce.

Úrazy očí u psů mohou být jak zcela banální, tak i velmi závažné a komplikované.

V mé vlastní praxi jsem se velmi často setkala s různými puchýřky na rohovce.
Příčin jejich vzniku může být spousta – od podráždění například špatně rostlými
řasami v oku až po úrazy v kuchyni, kdy pes sedí pod sporákem s prskajícím
olejem, což se u nás děje skoro denně. A tím pádem – u nás – různé puchýřky
léčíme jak na běžícím pásu.

Rohovka má tu velkou výhodu, že se dokáže vlivem správné a včasně nasazené
léčby regenerovat velice rychle. Někdy mě ta rychlost až zarazí, 
protože leckdy vyléčím oční problém v řádu několika hodin! Ale samozřejmě ne
každé poranění lze vyléčit jako mávnutím kouzelného proutku – v případě
hlubších puchýřů nečekejte zázrak na počkání.

Puchýřek na rohovce snadno zjistíte posvícením do oka – já už pro jistotu 
vlastním i oční svítilnu. Oko zklidněte například kapkami ze světlíku (můžete
kapat klidně každé 2 hodiny) a 2x denně můžete přidat zvlhčující oční 
gel – tzv. umělé slzy. Řada z nich je již volně prodejná a některé krom 
zvlhčujících látek obsahují i látky, které mají hojivé účinky – například 
dexpanthenol.

Z homeopatik se mi v těchto případech přímo zázračně osvědčil RHUS 
TOXICODENDRON – v potenci 15 CH. Podávám 5 kuliček cca každé 2 hodiny
až do zlepšení stavu. Puchýřek nám do několika hodin krásně zmizí bez jakékoli
jizvičky.

Pokud se však oko do 24 hodin nezlepší nebo vidíte dokonce zhoršení, může
se jednat o hlubší a zásadnější poranění rohovky, kdy je potřeba vyhledat
odborného veterinárního lékaře nejlépe specialistu oftalmologa. Jakékoli 
poranění či onemocnění oka není radno podceňovat.

Petra Sumeráková

Záněty uší u psů

Záněty zevního zvukovodu patří snad k nejčastějším psím zdravotním

problémům. Dokáží pěkně potrápit pejska, majitele a leckdy i veterinárního

lékaře.

V první řadě je důležitá správná diagnostika, ne každé drbání ucha či zarudnutí
znamená zánět. Majitel psa coby laik to nemusí vždy zcela jasně poznat a pak
často slýchám otázky typu: „A co tedy s tím? Máme jet hned k veterináři?”

Ušní problémy se nesmí podceňovat, protože jakákoli bolest ucha je pro 
psa nepříjemná. Jestliže tento problém nebude majitel řešit, může dojít 
i k závažnému poškození sluchu a v rozvinutém stadiu může být pes díky bolesti
i velmi agresivní. Jeho ošetření je pak těžko zvladatelné nejen pro majitele, 
ale i pro odborníky.

První pomoc

První pomocí v případě počínajícího ušního zánětu mohou být HOMEOPATIKA,
která poskytnou úlevu a celkově zkrátí celý proces hojení.

Pakliže zjistíme, že si pes velmi často drbe ucho, klepe hlavou a je celkově
nervózní, ucho prohlédneme. Když je zarudlé, opuchlé, je z něj cítit zápach 
a vidíme hojný, tmavý, ušní maz, můžeme předpokládat, že se s největší
pravděpodobností jedná o zánět. Když pes cítí velkou bolest a vše vzniklo náhle,
podejte mu Belladonnu 9 CH – 5 globulí každé 2 hodiny až do úlevy. Jestliže
tyto problémy vznikly v noci a pes je silně neklidný, můžete podat Arsenicum
album 9 CH. U psa, který je díky bolesti až agresivní a kousající a ucho je
opravdu horké a červené, můžete vyzkoušet Chamomillu 30 CH, opět každé 
2 hodiny až do zlepšení stavu. Při manipulaci se psem také výrazně pomohou
Bachovy esence – RESCUE kapky – můžete aplikovat na jazyk či dásně klidně
každých 30 minut 4 kapky.

Toto je opravdu jen první pomoc na úlevu od bolestí a na celkové zklidnění psa.
Doporučuji ji hlavně v případech, kdy nemáte možnost se okamžitě dostavit 
k veterináři. Jakmile se psu uleví, je potřeba ucho ošetřit. V první řadě 
důkladně vyčistit, odstranit chloupky ze zvukovodu a vypláchnout ušní maz.
Pokud to sami nezvládnete, určitě se obraťte na odborníka. To samé v případě,
když i po několika hodinách podávání homeopatik nenastane úleva! V mnoha
případech je potřeba opravdu i podání antibiotických kapek. Také se nemusí
vždy jednat o zánět, na vině mohou být ušní roztoči nebo kvasinkové infekce.
Každému vždy říkám: „Pakliže se do 24 hodin ucho i pes nezklidní, rozhodně
vyhledejte odborného veterinárního lékaře!”

Jak je to s péčí o uši a prevencí u psů?

Uši kontrolujte. Čistěte je však pouze v případě, že je to opravdu nutné.
Přehnaná ušní hygiena může uškodit stejně jako hygiena nedostatečná. Když
je potřeba čistit, použijte buď přípravky k tomu speciálně určené, nebo můžete
použít koloidní stříbro 20 ppm či měsíčkový olej.

Petra Sumeráková

Pravidelné rubriky

SOUTĚŽ PRO VÁS:SOUTĚŽ PRO VÁS:
Chcete vyhrát knihu Dr. Christelle Besnard-Charvetové "Homeopatie a perimenopauza" 

s vlastnoručním podpisem autorky?

Napište nám na e-mail redakce: info@svethomeopatie.cz své zkušenosti s léčbou homeopatickými léky. 
Z došlých příspěvků vylosujeme 3 výherce uvedené knihy. Uzávěrka soutěže je 15. 12. 2015.
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Jak trénovat imunitu?
Ráda bych se s vámi podělila o postřehy a zkušenosti, které jsem získala během

30 let léčení pacientů trpících různými poruchami imunity a alergiemi. Hojně

využívám ve své praxi poznatky z ajurvédy a homeopatie. V rámci tohoto 

komplexního přístupu si opakovaně ověřuji, že u většiny nemocí nepřichází

poškození zvenčí, nýbrž zevnitř organismu. 

Nejinak je tomu i u imunitních poruch a u alergií. Přeléčení zánětu antibiotiky
řeší jen problém bakteriální infekce, žádným způsobem neposiluje imunitu.
Navíc spousta zánětů, včetně angín a bronchitid je virových, léčení antibiotiky
tak zcela postrádá smysl a celkovou imunitu spíše oslabuje. Podstatou alergií je
chybná odpověď imunitního systému na rozmanité látky ze zevního prostředí.
Odstranění alergenu ani desenzibilizace situaci zcela nevyřeší. Odstranění 
alergenů je vlastně útěk od problémů, desenzibilizace potlačuje symptomy, 
ale rozhodně to není kauzální léčba.

Léčení imunitních poruch vyžaduje komplexní pohled a aktivní přístup 
pacienta.

Na opravdovém vyléčení se podílí hlavně:
1. léčebná čistící dieta, dostatek vitamínů a minerálních látek, ale ne bezhlavé 

užívání různých potravinových doplňků,
2. správně vedená homeopatická léčba,
3. imunitní trénink.

Imunitní systém je jakýsi náš šestý smysl, kontrolní orgán pro kontakt s okolním
světem. BIOCOMPUTER, který musí přesně rozeznat, co je tělu vlastní, co je 
dovoleno přijmout a co ne. A na tomto „vědění“, na správnosti programu 
imunitního systému, závisí naše zdraví.

Zánět je konflikt v látkové rovině, reakce na vetřelce (virus, bakterii). Jeho 
průvodním znakem je horečka – přirozená obrana organismu, při které se 
urychluje celkový metabolismus a ve zvýšené míře tvoří protilátky. Smysluplné
je tento proces co nejvíce podpořit, ne okamžitě potlačovat teplotu. Samozřejmě,
jedná-li se o závažnou bakteriální infekci, jsou nutná antibiotika i v kombinaci 
s homeopatiky. Homeopatický lék působí ve směru obranné reakce organismu,
nejenže řeší momentální situaci, ale učí organismus, jak příště reagovat 
lépe, trénuje organismus. Lék je vybrán přesně podle aktuálních symptomů
nemocného – na teplotu tedy podle různosti příznaků může být předepsáno

Alergie je vlastně chyba v programu – panická reakce na běžné látky 
z okolního prostředí. Pokud je tato chyba napravena, hojivé síly našeho těla jsou
samy schopny zdraví udržet nebo skutečně léčit. Imunitní systém reagující 
alergicky nepotřebuje léky, které by kryly deficit nebo odbouraly nadbytek.
Nechybí mu nic hmotného – „pouze“ schopnost správného rozhodování. 
Nepotřebuje molekuly nějakého léčiva, nýbrž „vědění“, informace, trénink. 
V homeopatiku je tato informace obsažena.

Léčebnou dietou zbavujeme tělo „nečistot“ a překyselení. Správná funkce 
metabolismu je nezbytná pro bezchybnou práci imunity. K dispozici musí být

vyvážený poměr vitamínů a minerálních látek. Imunitní systém a metabo-
lismus úzce spolupracují a jsou propojeny i s nervovým a hormonálním 
systémem.

Proč došlo k nárůstu alergií a poruch imunity?
1. Svět se stal „novým“ – komplikovanějším, více znečištěným.
2. Náš imunitní systém je neustálými iritacemi a přetěžováním oslabován 

– „okrádán o svoji inteligenci“.
3. Přetěžujeme se jídlem. Jak množstvím, tak jeho složením – je různě chemicky 

a nepřirozeně zpracované.
4. Vytáčíme své životní tempo do nesmyslných rychlostí, žijeme v neustálém 

stresu.
5. Nadměrně užíváme různé potlačující léky.
6. Onemocníme-li, nedopřejeme tělu ani čas, ani klid k opětovnému vyléčení 

a odstranění všech následků nemoci. Tak se s každou další infekcí hromadí 
v těle „zbytky“, které nakonec nutí obranný systém k chaotické „válce“ 
na mnoha frontách, při níž se zabraňuje nejhoršímu, ale úplné zdraví se již 
nemůže vrátit.

7. Nelze opominout ani psychické příčiny, které se i u poruch imunity vyskytují 
častěji, než jsme ochotni připustit. Pokud neumíme vyřešit reálný konflikt 
v životě, může se objevit v podobě zánětu v těle. Při odebírání anamnézy 
u pacientů s autoimunitními chorobami vždy nakonec nějaký nezpracovaný 
nebo potlačený konflikt najdu. Je chybou zařazovat mezi alergické projevy 
pouze vyrážky na kůži, rýmu nebo bronchiální astma. Stejnou příčinu mohou 
mít i bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, ale třeba i nesoustředěnost a poruchy 
chování dítěte.

Praktické rady:

● Na počátku každého onemocnění, i při mírném nachlazení, je vhodné jíst 
jednoduchá jídla – vařené obiloviny, zeleninové vývary. Vyloučit, pokud
možno, bílou mouku, cukr, mléčné výrobky, kromě neochucených zakysaných. 
Hodně pít, hlavně vodu nebo slabý čaj s citrónem. Vhodný je zvýšený přísun 
přirozených vitamínů.

● Na počátku každé nemoci, ve fázi „něco na mne leze“, užívat OSCILLO-
COCCINUM 3x denně 1 dávku.

● Jednoduchou, nekomplikovanou teplotu nepotlačovat antipyretiky. Při podá-
vání OSCILLOCOCCINA většinou během jednoho, maximálně 3 dnů, 
u nekomplikovaných viróz odezní teplota sama.

● Provádět zábaly, nebo vlažnou sprchu.

● Objeví-li se konkrétní příznaky, je vhodné nasazení specifického homeopatika, 
které povzbudí organismus ve směru vlastní obranné reakce – onemocnění 
i rekonvalescence se tak podstatně zkrátí.

● Lze využít i osvědčené bylinné prostředky – lze je kombinovat s homeo-
patickou léčbou.

● Dopřát si odpočinek!!!

● Při jakékoliv komplikaci navštívit lékaře. Předepsané léky lze kombinovat 
s uvedenými postupy.

● Zamyslet se, proč jsem onemocněl/a, využít lenošení v posteli k sebereflexi.

● Nemoc není negativní, je to zastávka na cestě životem, trénink obrany-
schopnosti.

Budou-li ti, kteří trpí alergiemi, důsledně dodržovat výše uvedené rady, imunitní
systém se bude postupně trénovat a projevy alergií zmírňovat. V kompliko-
vanějších případech doporučuji dlouhodobé vedení lékařem-homeopatem 
a výživovým poradcem.
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Pouhý pohled na zářivě oranžovou barvu nápoje z rakytníkového sirupu připomíná hřejivé slunce. Při focení sklizené úrody na dvoře
se mi do záběru neustále pletla koťata, která si hrála na podvečerním slunci s podzimními listy. Proto je mám také na fotografiích 
s rakytníkem ve své knize o bylinkách.

Rakytník řešetlákový je velmi otužilý keř vysoký až 10 m se stříbřitě zelenými listy, roste kdekoliv, kde je dostatek slunce. 
Zářivě oranžové drobné plody keře rakytníku nejvíce září v měsíci září, kdy je také nejvhodnější doba sběru. Plody jsou přírodním
multivitaminem. Léčivé účinky mají kromě plodů i listy, větve, kůra i kořeny. Používal se už ve staré tibetské medicíně a v Mongolsku,
svůj název získal díky koním – okusovali větve s plody a jejich kůže byla pak lesklá a zdravá (hippos = kůň, phae = světlo, zářivý).
Rakytník se nazývá „rostlinou budoucnosti“ pro své mimořádné léčebné působení a pro schopnost růst i na poušti. Daří se mu 
i v chudých písčitých půdách v Číně, Tibetu a Mongolsku, kde nic jiného neroste a kde se uplatňuje výborně proti erozím půdy 
a slouží a také jako pastva pro zvířata. Rakytník, oranžový jako slunce a plný vitamínů, nám dokáže předávat svou ohromnou vitalitu,
se kterou jeho keře dokáží bojovat o život i v nepříznivém klimatu třeba až na Sibiři. Když jsme po dlouhé nemoci a zimě unavení,
dodá nám s vitamíny i životní elán a optimismus.

Jak rakytník působí na zdraví?

Plody rakytníku obsahují mnoho vitamínu C (až 20x více než pomeranče), dále provitamín A, vitamíny skupiny B (včetně kyseliny
listové), vitamíny D, F, K a P – rutin, železo a 7 % oleje. Olejem lisovaným ze semen se léčí kožní onemocnění, popáleniny a omrzliny,
podporuje hojení ran a má také účinek protinádorový a antidepresivní (olej podáváme 4x denně po malých lžičkách). Rakytníková
šťáva se používá při žaludečních potížích, při chřipce a infekčních onemocněních, při nedostatku vitamínů a při rekonvalescenci.
Léčí plicní, zažívací, jaterní a kloubní potíže, hojí sliznice, rozpouští hleny, reguluje krevní oběh. Rakytník posiluje imunitní systém,
odolnost proti stresu, podporuje detoxikaci a působí proti bakteriím a virům. U rakytníku bylo skutečně zjištěno proti-  
nádorové působení.

Namísto drahých a často neúčinných kupovaných multivitamínů můžeme dávat dětem sirup pravidelně celou zimu a hlavně v předjaří
a při nemocech z nachlazení. 1 kg plodů rakytníku obsahuje množství vitamínu C + A odpovídající půlroční spotřebě. Osvěžující 
je letní čaj z listů rakytníku a máty, z prvních zralých plodů připravujeme čerstvou šťávu, stačí je rozmixovat a vyluhovat 
ve vodě. Můžete si také zmrazit oprané plody a po částech připravovat čerstvou šťávu v odšťavovači k okamžitému použití. Pozor
na povzbudivé účinky, nedáváme dětem rakytník večer před spaním. V těhotenství a při kojení poslouží k doplnění potřebných
vitamínů. Zakoupit lze i přírodní rakytníkovou kosmetiku, která má regenerující a omlazující účinky na pleť. Olej z rakytníku 
lze použít i na hojení rozpraskaných bradavek při kojení.

Kdy sklízet listy a plody rakytníku?

Rakytník je rostlina dvoudomá – pohlavně rozdělená, to znamená, že do zahrady potřebujeme nejméně dva keře, samčí a samičí, aby-
chom získali úrodu plodů. Keře se v dobrých podmínkách bujně rozrůstají nejen do výšky ale i do šířky a potřebují dostatek prostoru.
Již brzy na jaře lze sbírat pupeny a v později i listy rakytníku do čajových směsí. Zralé plody sbíráme podle druhu odrůdy od konce
srpna a v září tak, že odstřihujeme celé větve zahradními nůžkami. Pokud máme dosti místa v mrazáku, dáváme krátké větvičky
obalené plody rovnou zmrazit a zmrzlé plody pak jednoduše oklepeme do čisté utěrky a ihned po rozmrznutí dál zpracováváme nebo
uložíme do mrazáku na zimu. Při sběru rakytníku v parku nebo v přírodě netrháme větve poblíž silnic kvůli znečištění.

Recepty pro zdraví i do kuchyně

● Rakytníkový med jako prevence proti chřipce a infekčním nemocem, srdečním nemocem a pro zvýšení imunity: Zralé bobulky 
rakytníku opereme studenou vodou a smícháme s kvalitním medem. Pojídáme po lžičkách přes zimu kvůli vitamínům. Komu vadí 
tvrdá semínka, může s medem smíchat jen vylisovanou šťávu. Užívá se obvykle 1 lžíce denně jako prevence, především v období 
chřipkových epidemií.

● Rakytníkový olej vylouhovaný ze slupek zbylých po lisování šťávy, na hojení ran a popálenin a pro tlumení následků radioaktivního 
ozařování: Zbytky rakytníkových plodů po odšťavnění usušíme v troubě při nejnižší teplotě a pomeleme na kávovém mlýnku. 
Vzniklou drť rozdělíme na 2 poloviny a jednu z nich vložíme do sklenice a zalijeme čistým, zastudena lisovaným, kvalitním, 
olivovým, sezamovým či slunečnicovým olejem tak, aby byl olej nad drtí 2–3 cm. Dobře uzavřeme sklenici a zvolna zahřejeme 
ve vodní lázni na teplotu 50 ºC a pak ji dáme do termosky či pod peřinu na 12 hod. do druhého dne. Pak přefiltrujeme a zopakujeme 
znovu, do stejného oleje přidáme druhou půlku drti, abychom z ní získali druhým louhováním ještě více léčivého oleje obsaženého 
hlavně ve slupkách plodů. Hotový přefiltrovaný olej uložíme do lahviček z tmavého skla na chladné místo. Používáme podle 
potřeby zevně k hojení ran a kožních vyrážek a suchých ekzémů, zejména popálenin a jizev.

Magdaléna Dobromila Staňková

Babí léto 
s rakytníkem
V září ještě slunce pěkně září a zahrádky se rozzáří barvami 
podzimních plodů. Na podzim vyrábím sirup z plodů keře 
rakytníku, jehož malé oranžové plody jsou pevně přirostlé 
k trnité větvi. Strávím tak několik večerů zkouškou 
trpělivosti – odstřihuji bobule nůžtičkami na nehty, píchají 
mě při tom trny a měkké bobule se snadno rozprsknou mezi
prsty. Všechna ta námaha však stojí za tu vitamínovou dobrotu,
která nás bude v zimě dostávat ze spárů nemocí.
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Kašel, rýma... 
aneb školka plná bacilů
A už je to tady! Venku se prudce ochladilo a onemocnění
horních cest dýchacích přibývá. Ráno se ve školce šatnou 
prolíná kašel, smrkání, děti jsou unavené… 

Rodiče musí do práce, takže s dítkem „šup do kolektivu“ a uvidíme, jak 
to dopadne. Na jednu stranu to chápu. Jako matka právě zdravého dítka již méně,
neb se samozřejmě obávám, že se bacily po školce roznesou a nakonec doma
nezůstane jen to jedno kašlající dítko, ale rovnou půlka třídy. To je však realita, 
s níž nic neudělám. Budu-li k sobě upřímná, i já dám jednou za čas svého syna 
do školy s mírným kašlem se slovy: „Teď bude kašlat až do jara, to je normální.”
Je pravda, že od té doby, co má od lékaře vybraný homeopatický konstituční
(terénní) lék, je to s jeho nemocemi „zlaté“. 

Nicméně viróza potká v průběhu chladných měsíců zřejmě každého z nás. 
„Podzimní období, kdy se zvyšuje nemocnost, je pro děti velmi těžké. Zejména děti
do 5 let, které nemají zralou imunitu, jsou často umisťované do kolektivů, kde 
nejsou zcela zdravé děti. Navíc mají velmi malé „anatomické prostory” a tak je
od prosté rýmy jen malý krůček k onemocnění uší, hrdla i plic,” říká dětská
lékařka-homeopatka MUDr. Věra Budková. „Velmi podstatnou roli hraje 
i nedostatečná rekonvalescence. Ideální je ponechat si dítě po nemoci v domácí
péči, a to po dobu nejméně tří týdnů. Neboť další infekty, s nimiž se dítě 
v kolektivu setká, zhoršují reakční způsob obrany a pak většinou infekty končí
podáním antibiotik i léků na alergii.“

Dávám paní doktorce Budkové za pravdu, ale přiznejme si, pokud nejste žena 
v domácnosti, který zaměstnavatel vám umožní měsíční nemocenskou 
„dovolenou“? Pokud navíc nemáte k ruce babičky nebo chůvu, pak moc možností
nemáte.

V naší homeopatické poradně řeší lékaři podobná onemocnění často. Jako 
například paní doktorka Budková, která odpovídala na dotaz paní Petry, jejíž 
4letá dcera již třetím týdnem pokašlává. Její onemocnění se projevilo rýmou 
a kašlem, a protože po pár dnech vypadala celkem fit, dala ji maminka s mírným
kašlem zpět do školky. Týden na to měla 2 dny teplotu a stěžovala si na bolest
uší. Maminka naštěstí ví, že s bolestí uší si umí hezky poradit homeopatika, což
potvrdil i následný nález z ORL. Malá Míša šla tedy opět do školky, ale do týdne
se u ní projevila únava, bolest hlavy, ucpaný nos. Její stav se zhoršoval na čerstvém
vzduchu.

„U malé Míši se pravděpodobně jedná o virový recidivující infekt. Proto jsem
mamince pro akutní stav onemocnění doporučila toto léčebné schéma:

Oscillococcinum
3x denně 1 tubu – po dobu 3 dnů 

Belladonna 9 CH
4x denně 5 granulí (4 dny)

Kalium muriaticum 9 CH
4x denně 5 granulí (souběžně s Belladonnou po dobu 4 dnů)

Pokud by se Míša v noci probudila, doporučila jsem podání homeopatického léku
Pulsatilla 15 CH v dávce 5 granulí jednorázově až do úlevy.

U „školkových“ dětí vždy doporučuji vyhledat lékaře-homeopata, který 
po důkladném rozhovoru najde dítěti jeho terénní homeopatický lék.“

Lucie Nestrašilová, MUDr. Věra Budková

Strašák jménem „Sudeck“
Každé fyzické poranění, velmi často zlomeniny, s sebou nesou ohrožení komp-
likací zvanou laicky „Sudeck“. Konkrétně se jedná o komplexní regionální
bolestivý syndrom, dříve Sudeckův algodystrofický syndrom. Co to znamená?

Oficiální definice zní takto: Komplexní regionální bolestivý syndrom 
je stav vyznačující se chronickou bolestí, která postihuje především paže,
nohy, ruce nebo chodidla. Tento stav je známý rovněž jako reflexní 
sympatická dystrofie nebo kauzalgie.

V praxi to znamená, že například po „obyčejné“ zlomenině, po sejmutí 
sádrové fixace, nedochází k optimálnímu rozhýbání končetiny, ta stále bolí,
otéká, je červená. Takový stav může trvat velmi dlouho. V dalším stádiu,
které může přijít s odstupem 6–12 měsíců dané místo opět více otéká, ale
je naopak bledé, chladnější. A v poslední fázi dochází k vyhubnutí svalů,
výpadu ochlupení, omezení funkce končetiny. V průběhu všech stadií
může, a často dochází, k odvápnění kosti, což se například po proběhlé
zlomenině vůbec nehodí.

Známe příčinu?

Příčina vzniku této komplikace není vůbec jasná, uvažuje se i o genetické
souvislosti. Nepříznivě působí negativní životní situace a stres.

Tuto nepříjemnou komplikaci může způsobit i jiné poranění nebo 
onemocnění než zlomenina, i když pro tu je to nejtypičtější. Například 
po podvrtnutí kotníku, kdy velmi dlouho po úrazu přetrvává bolestivost.
Největším paradoxem pro mne byl takový případ u dospívajícího 
chlapce, kterému se udělala na chodidle bradavice a při chůzi ho bolela.
Zkrátka, pokud někde přetrvává bolest příliš dlouho, tělo na takový 
stav zareaguje změnou nervového zásobení dané oblasti, především 
na úrovni prokrvení.

Jak Sudeckův syndrom léčit?

Co se týče léčby, je to ještě nejasnější. Často se podávají léky působící 
v oblasti psychiky. Zjistilo se, že větší sklon k takové komplikaci mají
úzkostní pacienti. Při odvápnění se podávají léky, které dodávají kostem
vápník apod. Velmi důležité je striktně se vyhýbat bolestivým vjemům.

Proto pokud máte po úraze dlouhodobé bolesti, je dobré situaci nepodceňo-
vat. Možná vám bude stačit "jen" rehabilitace, trošku vrátit sílu, koordinaci
a kondici.

I v takové situaci často spoléhám na doplnění o homeopatickou léčbu, 
a to:

Ignatia amara 15 CH – 5 granulí 2x denně
Arnica montana 9 CH – 5 granulí 2x denně
Apis mellifica 30 CH – 5 granulí 2–4x denně (podle míry otoku)

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
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Umíte říct svým dětem NE?
Většina z nás, dnešních rodičů, jsme byli vychováni autoritativním stylem výchovy. Rodiče se poslouchají a basta. 
Automatická povinnost podřizovat se v nás často vyvolávala nevoli, proto se, celkem logicky, rozhodujeme, že my to svým
dětem dělat nebudeme. Hranice jsou ale pro nás životně důležité. 

Miminko se vyvíjí v matčině
děloze. Je to ohraničený prostor,
který mu dává pocit bezpečí. 
Když se chce rozpínat, narazí 
na měkkou, avšak velmi pevnou 
a neustupující hranici. Po porodu
děti balíme do pevné zavinovačky
nebo utahujeme do šátku, ve kte-
rém se zklidní. Jaké hranice,
měkké a pevné, jim ale dáváme 
v okamžiku, kdy se do šátku nebo
do zavinovačky už nevejdou?

Měkce a pevně

Pocit bezpečí je jednou ze základ-
ních lidských potřeb. Její naplnění
je základem pro zdravý vývoj je-
dince. Nastavení hranic je v tomto
případě velmi důležité. Velice však
záleží, jakým způsobem to děláme.
Je-li to „měkce a pevně“, jak 
jsme zvyklí z prenatálního života, 
většinou se s omezením smíříme 
a přidá nám důvěry v toho, kdo
hranici chrání. Děje-li se tomu
naopak tvrdě s popíráním lidské
důstojnosti, pak v nás toto jednání
vyvolává odpor a nevoli. K použití
správného způsobu komunikace
nám pomůže, když si uvědomíme,
jaká slova bychom volili, kdyby

před námi místo dítěte stál
dospělý, kterého máme v úctě...

S dospělými obvykle jednáme 
s větším nadhledem než s dětmi.
Představme si, že je u nás na
návštěvě kolega z práce. Omylem
zvrhne hrneček s čajem. Většina 
z nás to ihned setře se slovy: 
„Nic se nestalo,“ a dokonce se
přitom i usměje. Jak jinak ale
reagujeme, když se tatáž nehoda
stane dítěti: „Co to zase děláš?
Neumíš dávat pozor? Kdo to má
po vás pořád uklízet? Mazej 
od stolu!“ Naše rozmrzelost 
ve vztahu k dětem je mimo jiné
způsobena tím, že za ně neseme
důsledky jejich chování. Přestože
větší díl odpovědnosti zůstane 
na nás, je dobré děti zapojit do
nápravy situace, kterou způsobily.
I poměrně malé dítě dokáže např.
utřít rozlitý čaj, odnést ušpiněné
prádlo atd. A co je napravení
chyby jiného než měkké a pevné
nastavení hranic!

Těžší situace je v okamžiku, kdy
by mohlo jít o zdraví nebo život
dítěte (např. na silnici, u otevře-
ného okna atd.). Tady je dobré 

si v klidu promluvit o tom, co by
se mohlo stát, proč je důležité, 
aby se problematickému chování
vyhnulo. Pokud nerespektuje náš
zákaz, je nutné využít fyzické 
převahy a dítě např. chytit. Je to
opět „měkká“ varianta tvrdého 
a ponižujícího fyzického trestu.
Ostatně i oblíbené nošení dětí v
šátku není nic jiného než „měkké“
omezení.

Pozor na rozpínání!

Asi každý však známe situace, 
kdy naše trpělivost končí. Kontakt
dítěte s tím, že i my máme své 
osobní meze a někde musí skončit
jeho rozpínání, považuji za velice
užitečný. „Udělat scénu“, dát 
průchod pocitům, které se v nás
nastřádaly, je pak zcela na místě.
Pokud se za takových okolností
stane, že přestřelíme hranice zase
my, je dobré se po zklidnění dítěti
omluvit: „Promiň, že jsem na tebe
tak křičela, ale už jsem nevěděla,
jak ti jinak vysvětlit, že s tím máš
přestat.“ Omlouváme se ale jen 
za to, co jsme udělali špatně,
nezpochybňujeme nutnost za-
stavit jednání dítěte, které naši

reakci vyvolalo. Pokud s těmito
„scénami“ šetříme, často pak stačí
jen situaci připomenout a další
výbuch ani není nutný.

V nastavování hranic je důležitá
souhra všech jejích „strážců“. Pokud
maminka něco zakáže, a tatínek
nebo babička to povolí, hranice se
rozpadá. Děti tápou a zoufale se
snaží ji nalézt, někdy až za cenu
ohrožení vlastního života. Pověstné
zlobení a nezvladatelnost pak
není ničím jiným než nevědo-
mou snahou dítěte o to, aby se
dospělí shodli, že takhle ne.

Dlouhodobé a opakované kon-
flikty s nastavováním hranic 
jsou náročná záležitost. K jejich
zmírnění nám napomůže nejlépe
konstituční homeopatie, která
„opraví“ všechny zúčastněné 
a jejich patologické chování. 
V souvislosti s pocitem ponížení
však nemohu nezmínit osvědčený
homeopatický lék Staphysagria 
v ředění 15 CH, lze ho užívat 
i několikrát denně. Tak hodně
štěstí, milí strážci!

MUDr. Tereza Hynková
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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, z.s. www.svethomeopatie.cz. 
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Alí Babovo tajemství
Alí Baba znal kouzelné zaklínadlo, které ho přivedlo
k bohatství. Díky pohádce ho známe i my už od dět-
ských let. SEZAM. Samotné slovo zní zvláštně a my
můžeme tušit, že postavení sezamu v říši olejnatých
semen nebude jen tak ledajaké...

Sezam je velmi starou kulturní plodinou. Zmínky o něm
najdeme už ve starověké literatuře u Plinia, Theofrasta 
a dalších starých Řeků. Dnes se pěstuje v Indii, Číně,
Barmě i Mexiku.

Semínka tohoto kouzelného plodu obsahují až 50 %
velmi kvalitního oleje. Z vitamínů je to vitamín E, lecitin,
betakaroten, vitamíny skupiny B (tiamin, riboflavin,
niacin). Sezamová semínka můžeme považovat za skvělý 
multivitamin – obsahují sodík, draslík, vápník, hořčík,
železo, zinek, fosfor…

Díky obsahu těchto důležitých látek se semínka sezamu
využívají i ve fytoterapii – k léčbě onemocnění 
očí, nemocí kůže, vlasů i nehtů, pomáhají při neurózách.
Vápník, který obsahují, pomáhá předcházet osteoporóze
i ji léčit a urychluje léčbu zlomenin. Kombinace minerálů
– vápník, hořčík, fosfor – je důležitá zejména pro těhotné
maminky. Obsah železa určitě ocení ženy trpící anémií.
Sezamová semínka by neměla chybět v jídelníčku 
pacientů s nemocným srdcem i se špatně fungujícím
krevním oběhem. Užívání sezamu se osvědčilo i při
zácpě. Zajímavou součástí sezamových semínek je seza-
min a sezamolin, které chrání játra před poškozením,
podporují paměť a zároveň působí antidepresivně.
Fytosteroly v semínkách snižují hladinu „špatného“
cholesterolu. U žen v menopauze sezam mírní návaly
horka a pocení, pomáhá při nespavosti, bušení srdce
i slabosti. Podle starých Číňanů, kteří tvrdí, že život
končí, dojde-li k vyčerpání „esence ledvin“, sezam
dokáže život prodloužit, protože esenci ledvin 
doplňuje. Sezamový olej je dobré mít po ruce v případě
horečky – mazání sezamovým olejem snižuje horko.

Neměli bychom na něj zapomenout zejména teď, 
na podzim, i v zimě – ve zvýšeném výskytu nachlazení 
i různých viróz. Sezam totiž posiluje imunitní systém.
Z pohledu ajurvédy má sezam na naše tělo neutrální
účinek (ani neochlazuje, ani nezahřívá), proto ho můžeme
konzumovat kdykoliv během roku.

A jak tedy sezam používat?
- Dětem bude chutnat přidaný do vločkových SUŠE-

NEK nebo PERNÍČKŮ.

- Úplně chuťově skvělá je oblíbená CHALVA. Dočtete 
se o ní i v Homérově Iliadě. Její medovou variantu 
můžete připravit i doma. Potřebujete jen sezam a med. 
Semínka opražte na suché pánvi, vychladlé je pomelte 
a přidejte med. Práci si zjednodušíte, když použijete 
TAHINI (sezamovou pastu) a med. Ingredience 
smíchejte. Měla by vzniknout směs, která se dá „mo-
delovat“. Vytvarujte kuličky, obalte je v sezamových 
semínkách anebo v kokosu a uložte do lednice.

- Abych zajistila příjem sezamu u všech členů domác-
nosti, přidávám ho do rýže, těsta na chléb, na focacciu 
i na pizzu. U rýže je to jednoduché, na oleji chvíli 
opražím sezam, přidám rýži, pak zaliju potřebným 
množstvím vařící osolené vody.

- Samozřejmostí je, že se sezam nebo sezamová 
pasta – tahini – může přidat i do ranní kaše. Dětem se 
líbí i snídaňová verze kváskových dalamánků: 
překrojený dalamánek namažeme medem, polijeme 
trochou tahini, posypeme kokosem a skořicí.

- K večeři jsou výborné těstoviny ohřáté na olivovém 
oleji, zasypané sezamem s trochou Shoyu a kouskem 
pečené dýně hokkaido.

Pro mne je sezam důležitou součástí „těžších“ dní, 
kdy vím, že toho mám před sebou hodně a potřebuji 
se trochu uzemnit a nabrat sílu. Vždy se řiďte tím, co vám
tělo říká, co si žádá. I ta nejúžasnější potravina snězená 
s nechutí nebo v nevhodnou dobu může „zapůsobit“
zcela opačně.

Mgr. Andrea Dovalová

PORADNY ODBORNÍKŮ:

Poradna porodní
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Homeopatická
poradna

Rehabilitační
poradna
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Poradna
psychologa
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