
V roce 2001 zahájila studium 
na American Medical College 
of Homeopathy. V roce 2008 
obdržela osvědčení státu Arizona
(MD (H)) a v roce 2010 celo-
státní osvědčení (CCH). Dok-
torka Warnerová praktikuje kla-
sickou homeopatii a podle potřeby
poskytuje konzultace ohledně
kardiovaskulárních nemocí.

Působila jste 16 let jako vedou-
cí lékařka Školy kardiovasku-
lárního ultrazvuku v Arizona
Heart Institute. Co dalo impulz
k tomu, že jste začala objevovat
homeopatii a jiné metody
celostní medicíny?

Kardiovaskulární ultrazvuk
otevírá neinvazivní a bezpečné
okénko do vnitřku srdce nebo
cévy, když zvažujeme chirurgic-
kou léčbu. Zjistila jsem, že toto
„okénko“ je velmi úzké. Uvě-
domila jsem si, že srdce jako
orgán je tak jedinečné, jako
osoba, uvnitř níž se nachází. Je
ovlivněné tímto jedincem jako
celkem, tj. jeho myšlenkami 
a přesvědčením, emocemi, 
sociální situací, genetickou
výbavou a zejména jeho životní
zkušeností. A tak je to s jakým-
koliv aspektem fyzického bytí!
Všimla jsem si tedy, že kardio-
chirurgie ve vysoce kvalitním
zdravotnickém zařízení, jako je
Arizona Heart Institute, zajišťuje

úžasnou léčbu. Jde však o velmi
úzce zaměřenou část té léčby,
kterou jedinec potřebuje.

Ale situace, která mne skutečně
přivedla k hledání metod celostní
medicíny, byla zcela prozaická.
Někteří lidé prostě nesnášeli 
farmaceutika, tj. předepsané 
léky. Proto jsem začala hledat
jemnější, vlídnější alternativy. 
A tak začala má cesta.

Rád bych se zeptal na běžný
problém u kardiaků. Přítelova
žena začala před několika roky
trpět atriální fibrilací. Lékaři
vyzkoušeli nejprve léky, potom
kardioverzi, pak ablaci a nako-
nec jí voperovali kardiosti-
mulátor. Skutečně si prošla
peklem. Jakou máte zkušenost
s užitím homeopatie a jiných
druhů celostní léčby při této
chorobě?

Léky na srdce a kardiologické
postupy mohou zachránit život 
a jsou potřebnou součástí spektra
zdravotní péče. Nicméně nejsou
vždy efektivní a jsou používány
příliš často a po příliš dlouhou
dobu. Léky, kardioverze, ablace 
a kardiostimulátor představují
velmi moderní, ale neuzdravující
péči.

Abych vysvětlila váš příklad:
Atriální fibrilace je nepravidelný

a často příliš rychlý rytmus srdce,
který je vyvrcholením fyzických
změn (v srdci samotném či jako
součást obecného stavu nebo
genetiky), pacientovy reakce na
excesy a stresy a konečně toho,
jak velkou naději pacient cítí!

Nejčastěji ke mně přichází 
pacient s atriální fibrilací se
symptomy zvýšeného uvědo-
mování si divného tlukotu srdce 
a množstvím doprovodných obav.
Pacienti, kteří jsou bledí,
zadýchávají se i při mluvení nebo
mají příznaky tekutiny na plicích,
potřebují „drastický“ lék na
srdce nebo lékařský postup 
a cílený homeopatický lék 
a zároveň je třeba volat
záchranku. U takového pacienta
určitě neprovádím úvodní homeo-
patický pohovor ani fyzické
vyšetření.

Jak víte, homeopatický konsti-
tuční lék je tak individuální, 
že není možné sestavit seznam
“homeopatik na srdce pro léčbu
atriální fibrilace”. Ale existují
typické příklady: Pacient, který 
si stěžuje hlavně na bušení 
srce / atriální fibrilaci a na 
rychlejší, nepravidelný srdeční
tep dostane konstituční lék jako
Cactus nebo Naja (ale může 
to být skoro jakýkoliv lék). Pro
zpomalení srdečního tepu mohu
použít na chvíli léky rostlinného

původu na bázi hlohu nebo
náprstníku. Mohu využít i jinou
podporu, jako je koenzym Q10
(CoQ10), hořčík a jiné cílené 
doplňky v závislosti na indivi-
duálním případu.

Pozor na jedno: Za určitého
stavu s ohledem na věk, srdeční
tep a délku atriální fibrilace je
nutná standardní antikoagulace 
a nedá se to obejít, jinak hrozí, 
že se ze srdce dostane do oběhu 
k mozku sraženina. Někteří 
pacienti standardní antikoagu-
laci nesnášejí, nebo ji odmítají.
Ale u antikoagulace není 
možné spoléhat na homeopatii.
Za takových okolností mohu
použít alternativní antikoagu-
lanty (obvykle dva nebo více)
jako nattokinázu, rybí tuk, aspirin
aj. Alternativní antikoagulace
vyžaduje odborné znalosti pro
odhadnutí stupně „naředění
krve“.

Atriální fibrilace je vážná věc 
a nejlepší je mít ochotného 
klasického lékaře, který zařídí
rozbor krve, rentgen hrudníku,
EKG a echokardiogram. Tak
budete lépe vědět, co léčíte 
na fyzické rovině, a budete 
mít základnu pro srovnání.
Překážkou léčby může být 
nadměrné užívání stimulantů
nebo neustálý stres, úzkost či 
deprese. Když je předpis homeo-

Mary Grace Warnerová sloužila 16 let jako vedoucí lékařka Školy
kardiovaskulárního ultrazvuku (School of Cardiovascular 
Ultrasound) při zdravotnickém zařízení Arizona Heart Institute.
Jako jedna z prvních lékařek a lékařů v Arizoně prováděla 
jícnovou echokardiografii. Následujících deset let měla svou praxi
v zdravotnickém zařízení Integrative Cardiology v arizonském
Scottsdale.
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patického léku dobrý, i tak může
trvat několik dní, týdnů nebo
dokonce i měsíců, než se srdeční
tep dostane do normálního
rozsahu nebo než se atriální 
fibrilace navrátí zpět do normál-
ního srdečního rytmu.

Klasická kardiologie má sklon 
to „opravit”. Nutit srdce zpět do
vlastního rytmu, jako byl případ
ženy vašeho přítele, ale není 
bez rizika. Většině pacientů po
atriální fibrilaci nezůstane žádné,
nebo jen malé omezení, když
dostanou pod kontrolu srdeční
tep, zklidní svou úzkost a užívají
správný homeopatický lék, který
působí na uzdravení na všech
úrovních.

Zkušenost mne naučila, že atri-
ální fibrilace se s vyšší pravdě-
podobností objevuje u pacientů,
kteří přehlíželi své emocionální
potřeby nebo své pocity drželi 
v sobě. Velmi často je v pozadí
deprese. Vypadá to, jako by 
zapomenuté srdce, sídlo emocí,
žádalo o pozornost!

Můžete se s námi ve zkratce
podělit o příklad z kardiologie,
kde hrála homeopatie hlavní
roli? Pomohlo by to ukázat, co
je možné.

Bea vším směřovala k brzkému
srdečnímu infarktu. Nedávno 
ovdověla a v padesáti letech
kouřila, pila příliš mnoho alko-

holu, měla nadváhu, vysoký tlak
i cholesterol a prediabetes.
Nechtěla se přizpůsobit před-
stavě někoho jiného o zdravém
životním stylu. Stěžovala si na
bušení srdce s pocitem staženého
krku. Byla úzkostná, impulzivní,
velmi hlučná a podezřívá 
vůči všemu “velkému a organi-
zovanému”, což ji odvedlo 
od klasické medicíny. To bylo
před pěti lety. Při užívání léku
Lachesis přestala kouřit, alkohol
pila už jen příležitostně a stravo-
vala se zdravěji. V současnosti
jsou její hodnoty cholesterolu
mnohem lepší, krevní tlak je pod
kontrolou za pomoci malé dávky
blokátorů kalciových kanálů 
a cítí se dobře, je bez palpitace.

Nyní žije svůj sen – cestuje po
USA ve svém obytném voze,
pobývá v kempech v národních
parcích, kde se seznamuje s mnoha
lidmi, a tato přátelství udržuje.

Myslím, že působení homeopatie
na uzdravení srdce v tomto 
případě začalo na mentálně-
emoční rovině, aby homeopatie
Beu posílila a odstranila vnímání
vnější kontroly.

Děkuji vám, že jste se s námi
podělila o zkušenosti. Vaši paci-
enti mají velké štěstí, že vás mají!

Zkráceno, podle: Interview with Dr. Mary
Grace Warner, rozhovor vedl Alan 
W. Schmukler, překlad z originálu: 
Mgr. Helena Procházková

Veřejné mínění o homeopatii 
ve Spojeném království
Oficiální výzkumy provedené 
v loňském roce ve Velké Británii
potvrzují, že 80 % obyvatel 
Spojeného království ví, co je home-
opatie, a 79 % z nich k ní má vstřícný
postoj. Největší překážkou pro
používání homeopatie je nedostatek
informací a málo konkrétnějších
znalostí o homeopatii, proto ji loni ve
Velké Británii užilo jen 15 % lidí.
Toto číslo se od minulého průzkumu
prováděného v roce 2007 nezměnilo.
Negativní mediální publicita homeo-
patie tvořila překážku pro její užívání
jen pro 16 % lidí.

Z těch, kdo homeopatii užívají, ji za
posledních dvanáct měsíců použilo
40 % lidí. Nejčastěji užívají homeo-
patii ženy nad 60 let.

Uvedená zjištění se podobají údajům
o povědomí veřejnosti o homeopatii
v jiných zemích, i když procento
skutečných uživatelů homeopatie 
je ve Spojeném království nižší 
než v Německu (60 %), Španělsku

(27 %), Francii (56 %), Belgii (69 %
domácností) nebo Rakousku (50 %).
Nedostatek informací představuje
důležitou překážku pro nové uživa-
tele v mnoha zemích.

Výzkum prováděla skupina 4Homeo-
pathy, která sdružuje všechny
spolupracující členy homeopatické
komunity ve Velké Británii, a spon-
zoroval jej Boiron. Studie se skládala
z kvalitativní a kvantitativní části 
a jejím záměrem bylo získat solidní
údaje odrážející veřejné mínění 
o homeopatii, lépe pochopit názory
potenciálních uživatelů i jejich pří-
padné předsudky, poznat překážky,
které jsou důvodem toho, proč se
zatím uživateli nestali, a poskytnout
vodítka pro nastavení komunikace 
s veřejností ve Spojeném království
do budoucna.

Zdroj: Test veřejného mínění, Health
&amp; Homeopathy, jaro/léto 2015,
British Homeopathic Association
(Britská homeopatická asociace)

Víte, kdo... 
...letos získal Nobelovou cenu za medicínu? Byli to irský vědec Wiliam C. Campbell 
se svým japonským kolegou Satošim Ómurou a čínská vědkyně Tchu Jou-jou, která působí
v oblasti farmakologie a tradiční čínské medicíny. Profesorka Tchu Jou-jou získala 
cenu za objev artemisininu – léku, který snížil úmrtnost pacientů nakažených malárií. 
Tchu Jou-jou je znovuobjevitelkou účinnosti pelyňku ročního proti horečce a malárii.
Dokázala určit, která látka je v rostlině nejúčinnější. Tak vznikl široce používaný lék
artemisinin, jenž doporučuje i WHO.Tchu Jou-jou
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ZDRAVÍ V KUCHYNI
Pampelišky k večeři
Možná vám na zahrádce z trávy
vykukují i mladé pampeliškové listy.
Můžete je využít při přípravě zdravé
jarní večeře. Upečte dvě menší červené
řepy, oloupejte je a nakrájejte na jemné
plátky. Přidejte nakrájenou mozzarellu
a nasekané pampeliškové listy, které
jste zbavili řapíků. Ochuťte solí, bílým
pepřem a rozmarýnem, na závěr 
zakápněte olivovým olejem. Pam-
peliška detoxikuje, vitalizuje, čistí játra, 
podporuje metabolismus a trávení.

Květinový rituál
Dnes si představíme další techniku z oblasti arteterapie, s níž se dá v rámci 
poradenské praxe kreativně a tvořivě pracovat. Je možné ji s úspěchem 
nabídnout lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a mají potenciál 
aktivně se podílet na její nápravě. Arteterapie je užitá psychoterapeutická
metoda, kdy k léčení dochází prostřednictvím výtvarných aktivit. Poslouží nám
jako praktický nástroj pro zpracování a překlenutí bolestivé situace, vztahu,
události.

S hedvábnými květy (neboli „pom poms“) jsem se poprvé setkala, když si
je domů přinesly moje dcery z tvořivé dětské dílničky Montessori. Květy
se vyrábí z hedvábného papíru a dlouho nám doma krásně dekorovaly dět-
ský pokoj. Když jsem jednoho dne hledala vhodnou arteterapeutickou tech-
niku pro rituál rozloučení s nenarozeným dítětem pro jednu svou klientku,
uviděla jsem je přímo před sebou. Květy jsem znovu vzala do ruky,
nakoupila hedvábný papír a začala zkoušet, jak vytvořit ten nejkrásnější
hedvábný květ světa. Od té doby květy využívám ve své praxi, nejčastěji
pro rozloučení s něčím ukončeným a prožitým.
Květy mají výhodu v tom, že na připravené archy hedvábného papíru
můžete napsat vlastní vzkaz, modlitbu, přání, stížnost, poděkování. Toto
poselství zůstává po rozvinutí květu diskrétně skryto uvnitř, navždy.
Následně květ použijete v rámci osobního rituálu rozloučení a poděkování.

Proč je to důležité?

Rituál je úkonem, který přiznává důležitost určité zásadní události našeho
života. Vědomá činnost, která má význam, důraz, vážnost, je slavnostní,
vykonáváme ji za účelem dosažení určitého cíle. Tak můžeme dokonale
uctít a prožít jistý přechodový okamžik v našem životě, který je pro nás
subjektivně významný.
Vědomě prožitý rituál umožní odžít emoci a energii vázanou na danou
událost. Dovoluje truchlení, odžití emočního bloku. Dokud se toto nestane,
a my nezpracujeme traumatickou událost, nemůžeme z ní v budoucnu plně
těžit jako z důležité životní zkušeností. Často ji pak vnímáme pouze jako
tíhu nedokončeného procesu, který je stále otevřený, nadále běží na pozadí
našeho vědomí a váže naši energii, kterou už dávno potřebujeme využívat
jinde. Naopak vše, co je úplné, dokončené, jednotné a harmonické,
prospívá naší psychické pohodě a celistvosti.
Samotný květinový rituál je osobní záležitostí každého člověka a probíhá
velmi individuálně. Na konci můžeme květ uvázat na strom a nechat vlát
ve větru, uložit mezi kameny na oblíbené místo, poslat po řece nebo
bezpečně uložit do země.

Podle individuálního způsobu reakce na náročnou událost, pracuji 
nejčastěji s těmito homeopatickými léky:

• PULSATILLA 30 CH – u jemných a křehkých osob se silnou fixací na 
původní stav věcí. Je pro ně náročné se odpoutat, v průběhu adaptace na 
nové uspořádání reality se cítí velmi nejistě a zranitelně. Podpora 
terapeuta a jejich nejbližších je pro ně v této fázi zásadní.

• STAPHYSAGRIA 30 CH – u člověka vnitřně zraněného, který se 
nemůže otevřeně vyjádřit a vyříkat si s druhou stranou vše, co je potřeba. 
Neošetřené emoce pracují uvnitř, vytvářejí nepříjemný psychický tlak 
i fyzické projevy na těle (např. kůže, močový měchýř).

• ACONITUM NAPELLUS 30 CH – náhlý a prudký zásah do jinak 
silné a stabilní psychiky, často má za následek velký strach a úzkost.

• NATRUM MURIATICUM 30 CH – dlouhodobý smutek, posttrauma-
tická reakce na zranění, opouzdřené emoce z minulosti, které zůstávají 
uvnitř živé a mají hybnou sílu.

• IGNATIA AMARA 30 CH – když je reakcí především emoční 
nestabilita a kolísání nálad. Psychické napětí se často usazuje v oblasti 
krku. Tito lidé potřebují sdílet, zapojit se s ostatními do běžných činností, 
či vyvést do společnosti.

• VALERIANA 30 CH – velká citlivost a rozrušení. Silná emoční 
excitace, často spojená s nespavostí. Všudypřítomné napětí s neschop-
ností uvolnit se a relaxovat.

• SEPIA OFFICINALIS 30 CH – u smutných a unavených osob, které 
řeší situaci izolovaností a rezignací. Odmítají pomoc i útěchu, nechtějí 
o sobě a svém trápení mluvit, což ztěžuje podání pomocné ruky.

Mgr. Alice Lapišová

Syndrom 
neklidných

nohou
Syndrom neklidných nohou je častá neurologická senzo-
motorická porucha, která se vyskytuje nejčastěji u lidí mezi
40. a 65. rokem života. Protože se potíže vyskytují v klidu 
a teple, zejména před usnutím, brání usnutí a normálnímu
spánku.

Spánek není osvěžující, člověk je během následujícího dne
ospalý, nesoustředěný, klesá jeho výkonnost. Syndrom je 
charakterizován nepříjemnými pocity v dolních končetinách,
někdy až tupými bolestmi a nutkavými pohyby dolních končetin.

Abyste mohli odlišit jiné neurologické problémy, je třeba si
odpovědět na čtyři otázky:

1. Míváte nepříjemné pocity v dolních končetinách, 
když sedíte nebo ležíte? 

2. Měl jste někdy opakované nucení pohybovat dolními 
končetinami, když jste si lehl nebo sedl? 

3. Ustanou tyto nepříjemné pocity a nucení k pohybům, 
když vstanete a pohybujete se? 

4. Jsou tyto potíže horší večer a v noci než ráno?

Odpověděli jste kladně?

Pokud je váš spánek přerušovaný a neosvěžující, pak můžete 
najít řešení svých problémů v homeopatickém léku Zincum
metallicum 30 CH. Doporučuji ho užívat 2x denně 5 granulí (ráno
a před spaním).

Máte-li tyto problémy spojeny s chudokrevností (ano, i zde bývají
často pociťovány neklidné nohy), pak může být dobrou volbou
homeopatický lék Ferrum phosphoricum 9 CH. Užívejte 2x denně
5 granulí (ráno a před spaním).

MUDr. Eliška Bartlová
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HOMEOPATICKÁ PORADNA

NAPSALI JSTE NÁM

Menopauza
Které homeopatické léky zvolit v případě potíží v menopauze? Pokud se objevují návaly, výkyvy nálady, špatný spánek, únava, pesimismus apod. 

MUDr. Věra Budková, dětská lékařka a odbornice v homeopatii doporučuje:

„Užívejte každý den před spaním LACHESIS 15 CH pět granulí na noc. Při návalech užijte BELLADONNA 9 CH 4x 5 granulí léku denně. Léky užívejte
dlouhodobě, při zlepšení prodlužte intervaly užívání na třikrát týdně pět granulí.“

Neštovice!
V některých městech téma velmi aktuální! Které homeopatické léky si připravit, pokud v kolektivu, který naše dítě navštěvuje, řádí NEŠTOVICE?

Podle slov MUDr. Věry Budkové, dětské lékařky, odbornice v homeopatii jsou to tyto léky:

RHUS TOXICODENDRON 15 CH – začneme podávat v případě první pustulky, které se nejčastěji objeví ve vlasové části hlavy (za ušima, nad čelem). Podáváme
jednu dávku každých 30 minut – třeba i šest dávek. PODÁVÁME OKAMŽITĚ PŘI PRVNÍCH PROJEVECH ONEMOCNĚNÍ!!!
Pokud jsou neštovice plně vyseté, podáváme RHUS TOXICODENDRON 15 CH + MEZEREUM 9 CH 4x denně po dobu 4–6 dnů. Onemocnění by mělo 
proběhnout intenzivněji a rychleji. ANTIMONIUM TARTARICUM 9 CH – podává se jako prevence jizev jedna dávka večer po dobu erupcí.
O správném homeopatickém léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem.

Homeopatie je opravdu úžasná!

Děkuji moc paní doktorce Formánkové
za přesně určené léky pro moji dceru,
která měla asi skřípnutý nerv na krční
páteři a silnou nepřestávající migrénu,
po podání léku jako zázrakem bolesti
ustoupily a dcera je v pořádku. 
Moc děkuji za Vaši práci. 

Stroubalová

Koupila jsem všechny tři homeo a skvělezafungovala. Po pár dnech neštovicezmizel  a bez teplot a jizev.

Monika Pulchartová

Pravidelné rubriky
Návštěvníci se zájmem o homeopatii
Za posledních 60 minut: 201
Za posledních 24 hodin: 4 621
Za poslední týden: 34 608
Za poslední měsíc: 147 382
Celkem návštěv: 1 876 351
Počítadlo webu svethomeopatie.cz k 16. 6. 2016

  

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Maratonci, radujte se – homeopatie ulevuje od bolesti!
Data shromážděná ze dvou dvojitě zaslepených studií kontrolovaných
placebem prokázala, že homeopaticky ředěná Arnica montana má oproti
placebu pozitivní vliv na bolestivost natažených svalů u běžců na dlouhé tratě.

Studie autorů D. Tveitena a S. Bruseta měla za cíl zjistit, zda homeopatický lék 
Arnica v ředění D 30 vykazuje u běžců účinky na bolestivost svalů a poškození 
svalových buněk po zaběhnutí maratonu.

Tato studie probíhala v Oslu v letech 1990 a 1995, zúčastnilo se jí 82 maratonských
běžců ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených pokusech (běžci ani autoři
během studie nevěděli, kdo dostal Arniku a kdo placebo, granule měly stejný tvar 
i barvu).
Běžci dostávali dvakrát denně, vždy ráno a večer, pět granulí Arniky montany D 30
nebo placeba. S podáváním se započalo večer před maratonem, pokračovalo v den
závodu a po následující tři dny. Maratonci hodnotili bolestivost svalů na vizuální
analogové škále. Před závodem a po něm se měřily svalové enzymy, elektrolyty 
a kreatinin, které svědčí o míře poškození svalových buněk.

Okamžitě po uběhnutí maratonu byla svalová bolest ve skupině s Arnikou menší
než ve skupině s placebem. Poškození svalových buněk měřené pomocí enzymů
bylo ve skupinách s Arnikou a placebem podobné.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14587684
Překlad: Mgr. Eva Leňová, redakčně upraveno
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    D.

Pravidelné rubriky

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Staphysagria

Máte zkušenosti s homeopatickým lékem STAPHYSAGRIA? Staphysagria je lék, který urychluje hojení řezných ran. Je vhodný také při 
„novomanželské cystitidě“. Podává se při pocitech ponížení a při potlačené zlobě. Využívá se i u pacientů, kterým bylo hodně ubližováno.
O vhodném ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem.

Čaj uvolňující hleny

Proti silnému zahlenění, rýmě a produktivnímu kašli zkuste tento čaj uvolňující hleny:
1 čajovou lžičku kořene lékořice a půl čajové lžičky drceného anýzu zalijeme čtvrtlitrem vařící
vody, vaříme na mírném ohni 5 minut, odstavíme a louhujeme asi 10 minut. Přecedíme 
a popíjíme po douškách 2x denně po dobu jednoho týdne. 
(Při louhování můžeme přidat ještě jitrocel a plicník.)

Jak na hmyz?

I když máme za sebou několik chladnějších dní, jaro je nepopíratelně tady. Poznáme to podle
rozkvetlých stromů, ve kterých to jen tak bzučí. 
Hmyz nám „zpívá“ od rána do večera. Nezapomeňte proto zkontrolovat zásoby léku LEDUM
PALUSTRE 15 CH, který pomáhá předcházet štípnutí. 
Tento lék se používá i při zvýšené citlivostí na komáří píchnutí. V případě svědění po štípnutí
použijte DAPIS gel, který zklidňuje pokožku v místě štípnutí.
A před vycházkou do přírody je vhodné použít například DOMÁCÍ REPELENT: 
do ½ dl mandlového oleje kápněte 2 kapky silice z eukalyptu citronového a 2 kapky rozmarýnové
silice. (výborně funguje i levandulová a meduňková silice). Pozor, používejte 100% přírodní
olejíčky! Repelentem potíráme oděvem nekryté části těla.

První pomoc při krvácení z nosu

První pomoc při krvácení z nosu z pohledu aromaterapie: krvácení pomáhá zastavit olej 
z cypriše a ze slaměnky. Několik kapek zvolené silice nakapejte na kapesník (vatu) a přidržte
pod nosem. Pozor – cyprišový olej nepoužívejte v prvním trimestru těhotenství.
Další způsob: Kápněte kapku levandulové silice na tampon a vsuňte do nosu. Podobně 
funguje i citronový olej, ale protože v nose pálí, použijte ho ředěný (kapku citronového oleje
do lžičky slunečnicového oleje). 

"Krev svatého Jana" a "Pás svatého Jana"

Čeká nás SVATOJÁNSKÁ NOC!!! Vypravíte se hledat poklad? Nebo sbírat v noci byliny? 
Které byliny je vhodné sbírat na svatého Jana? 
Je jich víc, zmiňme alespoň dvě – "Krev svatého Jana" a "Pás svatého Jana". 
Je to třezalka a pelyněk.
Staří bylináři věřili ve výjimečné léčivé účinky třezalky sbírané právě na Jana. V současnosti
se mnozí vědecky smýšlející nad starou pověrou nejspíš pousmějí. Ale! Studenti brněnské
lékařské fakulty zkoumali množství účinných látek třezalky sbírané v různém čase. Výsledkem
bylo zjištění, že třezalka měla nejvíc léčivých látek právě v době kolem sv. Jana (každá bylina,
kterou sbíráme pro účinky kvetoucí natě má nejvyšší obsah účinných látek v době, kdy kvete,
u třezalky je to právě kolem svatojánské noci) Kdy třezalku užívat? Třezalka zklidňuje, působí
proti nespavosti, pomáhá činnosti jater a žlučníku, zmírňuje bolesti hlavy, působí 
protizánětlivě, tlumí vnitřní krvácení, pomáhá při premenstruačním syndromu, zlepšuje kvalitu
cévních stěn. Olej z třezalky tlumí bolest a urychluje hojení ran.
Kdo z vás ví, proč se třezalce říká KREV SVATÉHO JANA?
A jak je to s PELYŇKEM? Na Valašsku byl považován za "otce bylin". Říkalo se, že má 
v sobě sílu za dvanáct léků. Pelyněk uvařený ve víně prý postaví na nohy každého! 
Pelyněk pověšený nad dveře měl chránit obyvatele před zlými duchy a nemocemi. Možná ani
zde nemusíme hledat kouzlo. Odpařování prchavých látek z pelyňku místnost dezinfikovalo
a tak bránilo množení virů a bakterií.
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TIPY Z KUCHYNĚ NAŠÍ NUTRIČNÍ PORADKYNĚ:

Klidný spánek a rychlé usínání jsou vymoženosti, kterých si člověk začne vážit
až v okamžiku, kdy o ně přijde. Problémy se spánkem jsou častým důvodem
návštěvy lékaře. Mnoho lidí ale podobné potíže řeší samo pomocí bylinek, 
aromaterapie či různých způsobů relaxace. 

Vzhledem k tomu, že kvalita spánku i usínání podléhá celé řadě nejrůznějších
vlivů, je někdy těžké najít jednu konkrétní příčinu nespavosti. Jsou samozřejmě
situace, kdy člověk přestane spát „ze dne na den“, většinou důsledkem
konkrétní psychické zátěže. Nejčastěji však kvalita spánku klesá postupně 
a tělo vysílá drobné signály, které často přehlížíme.

Bohužel si někdy za problémy se spánkem můžeme sami. Ať už je to špatným
spánkovým režimem (neakceptujeme potřeby spánku), špatným spánkovým
prostředím (spánek při světle, televizi, u mobilního telefonu, ve špatně nevě-
trané teplé místnosti…) nebo nesprávně voleným jídlem před spaním.

Spánek je z biochemického hlediska zajímavý, ale dost složitý proces, který
je ovlivněn hormony a který sám hormony ovlivňuje. Velmi zajímavý je 
z tohoto pohledu hormon melatonin, který se tvoří právě ve spánku a který sám
ovlivňuje denní biorytmy, včetně spánku (je to významný antioxidant, 
podporuje imunitu, ovlivňuje stárnutí, krevní oběh, metabolismus). Pokud je
melatoninu málo, tzn., že se ho v noci tvoří málo (nedostatečný spánek, spánek
při světle – jeho produkce je maximální, pokud spíme v opravdové tmě), máme
přes den špatnou náladu, špatně se koncentrujeme a večer pak špatně usínáme.
A tím se dostáváme do začarovaného kruhu.

Nedostatek spánku způsobuje únavu

Ať už je příčinou nekvalitního spánku cokoliv, vedou tyto obtíže k únavě. 
Začínáme být unavení, protože naše tělo nenačerpalo během noci dostatek 
energie. Aby vzniklý „deficit“ dohnalo, máme větší potřebu jídla. Je to zcela
přirozené a nemá cenu proti tomu bojovat. Tento boj nemůžeme vyhrát.
Můžeme tělo přemáhat několik dnů i týdnů, ale nakonec podlehneme, neboť
naše tělo energii potřebuje. Mnoho takových lidí snídá málo nebo vůbec, 
protože ráno nepociťují hlad a myslí se, že to tak vydrží celý den. K večeru se
ale hlad zvětšuje, a tak se po příchodu z práce a po uvolnění pracovního stresu
začínají ozývat ony přirozené potřeby a my sedáme k televizi a začínáme jíst.
A jíme bohužel to, co nám přináší maximální energii – jídla tučná, sladká,
smažená. Musíme si ale uvědomit, že toto je výsledkem špatného režimu jídla,
špatného režimu odpočinku a relaxace a také problémů se spánkem.

Nejezte těžká a tučná jídla 

Těžká a tučná jídla do zdravého jídelníčku nepatří. A už vůbec ne večer před
spaním. Zatěžují trávení, zejména žlučník a játra, která podle orgánových hodin
pracují nejvíce právě v noci – mezi 23. a 3. hodinou. Po nevhodném jídle nás
trávení „budí“, spánek je neklidný. Pro ozdravný spánek je doba před půlnocí
a kolem ní velmi důležitá, je to fáze hlubokého spánku (REM fáze). Pokud
chodíme spát pozdě a ještě si k tomu dáme jídlo, které je pro játra a žlučník
zatěžující, o hluboký spánek se okrademe.

Chcete zhubnout? Vyspěte se.

Pokud chcete snížit svou váhu, měli byste vědět, že v noci se v těle tvoří 
hormon leptin, který reguluje pocit hladu. Je-li jeho hladina vysoká, nepoci-
ťujeme hlad. Když se tento hormon tvoří v noci dlouhodobě dostatečně, tělo
dlouhodobě ví, že není třeba tvořit nové tukově buňky a následující den budete
zcela podvědomě sahat po méně kalorických potravinách.

Večer se proto vyhněte tučným sýrům, uzeninám (včetně dietních párků),
majonézovým salátům, jídlům smaženým či fritovaným, zákuskům,
sušenkám, polotovarům se skrytými tuky, soleným arašídům, atd. Vyhněte
se potravinám chemicky upraveným, protože zatěžují játra.

Co se týče alkoholu, ten omezuje fázi REM (doba před půlnocí a kolem ní),
podobně jako klasické léky na spaní, po kterých sice usnete, ale celkově není
takový spánek osvěžující ani ozdravný.

Potraviny pro zdravý spánek

Existují potraviny, které produkci melatoninu podporuji, resp. jedná se 
o potraviny, jež obsahují aminokyselinu tryptofan, kterou tělo využívá 
k vytváření serotoninu – hormonu pohody. Ten zpomaluje aktivitu nervů, 
uklidňuje mozek, a když se setmí, mozek převádí serotonin na melatonin. 
Mezi takové potraviny patří teplé mléko, tvaroh, čedar, jogurt (pozor na
alergii na mléko!), med (rada našich babiček – teplé mléko s medem – teplé
potraviny zrychlují účinek tryptofanu), krůtí maso, banány, meruňky,
luštěniny (cizrna, fazole – vyhněte se klasické české úpravě se zásmažkou,
párkem nebo vejcem, volte spíše formu salátů se zeleninou), chřest.

Na hladinu serotoninu mají kladný vliv i omega 3 nenasycené mastné kyseliny
(ryby, oleje – lněný, bodlákový, konopný, dýňový nebo pupalkový – stačí 
1 polévková lžíce denně – nejlépe ráno). Tento typ mastných kyselin má celou
řadu pozitivních účinků na organismus. Většina naší současné populace trpí
bohužel nedostatkem právě těchto mastných kyselin (v olivovém, slunečni-
covém nebo řepkovém oleji je nehledejte).

Uklidňující efekt mají s ohledem na obsah tryptofanu i ořechy – zejména
arašídy. Ty však vzhledem k riziku plísní a také způsobu úpravy (pražení 
a solení) do zdravého jídelníčku nepatří. Ostatní ořechy (mandle, kešu, vlašské,
lískové) doporučuji konzumovat spíše v rámci odpolední svačiny. Nemám však
na mysli celý balíček, ideální je zarovnaná hrst (děti malou, dospělí tu svou).
Podobně jsou na tom i semínka (dýňové, sezamové – stačí 1 polévková lžíce
denně).

Před spaním dejte tedy přednost dušené zelenině (v létě čerstvé), zeleninové
polévce s trochou luštěnin, těstovinám, rýži, kuskusu. Pokud jste přes den
neměli maso, dejte si večer rozumnou porci dušeného nebo grilovaného krůtího
masa (bez chilli omáčky), tvarohovou pomazánku, grahamové nebo celozrnné
pečivo nebo obilnou kaši „naslano“ se zeleninou, nebo „nasladko“ s dušeným
ovocem.

Při usínání se těšte na snídani

Spát bychom měli jít s pocitem mírného hladu, abychom se těšili na snídani 
a tím zahájili správný režim jídla. Na druhou stranu bychom neměli chodit spát
úplně hladoví. Neberte si příklad z toho, kdo jí naposledy v pět večer a jde spát
v jedenáct. Tento režim může díky nízké hladině cukru (glykemie) způsobovat
neklid (i když se člověk neprobudí) a tak se může podílet na nekvalitním
spánku.

Na závěr jedna technická: tělo není mrkací panenkou, kterou položíte, ona
zavře oči a do rána už je neotevře. Náš organismus se na spánek musí 
připravit – klidem. Koukat do počítače nebo na televizi (proč?) a pak hned 
usínat, není správné. Před spaním bychom měli být uvolnění a klidní – nejlepší
je krátká procházka.

Přeji vám krásné sny a klidný spánek s bříškem dopolosyta plným zdravého
jídla.

Ing. Ludmila Pszczolková

Nespavost, noční probouzení, 
nekvalitní spánek. 
Zamyslete se nad tím, co jíte...

Pravidelné rubriky
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Zánět sedacího nervu
Není obvykle zánětem v pravém slova smyslu, jak si ho řada lidí 
představuje. Jedná se spíše o stav po zhmoždění oblasti, kudy sedací 
nerv prochází, nebo o jeho útlak jinou strukturou nacházející se v jeho
blízkosti. 

Příznaky „zánětu“ sedacího nervu se projevují nejčastěji bolestmi vystřelujícími
z oblasti hýždí na zadní a vnější stranu dolní končetiny často až do chodidla 
a také směrem od hýždí nahoru do zad. Příznaky zhoršuje stlačení nervu sedem
nebo protažením dolní končetiny.

V akutní fázi se pacientům často podávají léky proti bolesti. Je potřeba vysle-
dovat, zda stav zlepšuje prohřátí, či spíš ochlazení. Může se jednat i o situaci,
kdy při velmi akutních bolestech ve velmi časné fázi onemocnění ulevuje spíš
chlad, ale později ulevuje prohřívání.

V prvních dnech je důležité vyvarovat se jakékoliv zátěže, odpočívat vleže
a s ústupem bolesti postupně zatěžovat nejčastěji prostou chůzí, přičemž chůze
je v takovém případě lepší než stoj, který je více zátěžový.

Pokud „zánět“ sedacího nervu již jednou proběhl, je dobré začít pracovat na
tom, aby se onemocnění nevracelo. Nejlépe pravidelným rehabilitačním
cvičením. Bolesti, sice menší intenzity, mohou přetrvávat po tomto onemocnění
velmi dlouho. Často je na vině špatný pohybový stereotyp, který se v průběhu
onemocnění zafixoval z důvodu vyhýbání se bolesti. I ten může dobrá, správně
cílená rehabilitace vyřešit.

A jaké homeopatické léky je možné volit?
● V akutní fázi onemocnění
Belladonna 9 CH – bodavá a pálivá bolest 
Hypericum perforatum 15 CH – dominuje brnění
Colocynthis 9 CH – vystřelující bolest do kolene nebo paty, mravenčení a křeče
Ruta graveolens 9 CH – hluboká bolest, pocit zlomené kosti, vystřelování do
stehen, často po zranění
● V chronické fázi onemocnění
Rhus toxicodendron 15 CH – bolest po protažení, dřevěnění nohou, mravenčení,
křeče
Phytolacca 15 CH – vystřelující bolesti, velká únava, bolestivé paty
Arsenicum album 15 CH – pálivá bolest až do prstů, úzkost, strach, obavy
Lycopodium – bolesti od stehen do nohou, úleva vsedě, zhoršení chůzí

Obvyklé dávkování je 5 granulí 2x denně.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

TIPY ČTENÁŘŮ!

China
Homeopatikum CHINA jsem používal hlavně při nemocích, protože patřím k lidem, kteří trpí velkou únavou a tím i nedostatkem energie a každá nemoc 
mě vysávala jako houbu. Při aplikaci homeopatika jsem zvládl mnohem rychleji svůj restart než obvyklého zdlouhavého zmrtvýchvstávání, a proto nedám 
na chinu dopustit a a doporučui všem, jež jsou na tom podobně jako já!! Děkuji za pozornost a váš web SH, který je prostě super!

Mirek Fojtík, Rožnov p. R

RYCHLÉ RADY:

Alergie
Lidé trpící alergickými potížemi, kteří měli možnost vyzkoušet účinky homeo-
patie, vědí, že pokud si asi měsíc před očekávaným výskytem prvních potíží
přijdou do lékárny pro homeopatické kuličky, výrazně tím zlepší průběh 
alergických potíží, zamezí projevům nemoci nebo zmírní její příznaky.

Doporučujeme užívat asi měsíc před prvními projevy:
Poumon histamine 15 CH
Dávkování: 5 granulí 3x týdně (pondělí, středa, pátek)
Pollens 15 CH
Dávkování: 5 granulí 3x týdně (úterý, čtvrtek, sobota)

V období propuknutí příznaků je možno v tomto dávkování pokračovat, 
případně terapii doplnit o léky podle konkrétních příznaků:

Například:
Allium cepa 9 CH u pálivé vodnaté rýmy,
Nux vomica 9 CH u ucpaného nosu s kýcháním,

nebo
Euphrasia 5 CH u podráždění očí.

Doporučené dávkování je podle intenzity příznaků 2-5x denně 5 granulí.

Mgr. Šárka Chlebanová

Pravidelné rubriky
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Pravidelné rubriky

VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Hyoscyamus a dominantní psi
V základní homeopatické literatuře se o psychickém obrazu léku 
Hyoscyamus niger např. píše, že se jedná o jedince s násilnickým
chováním, s návaly upovídanosti, se sklony k exhibicionismu a s haluci-
nacemi. V praxi jsem pochopila, že nemusí jít o tak extrémní stav.

K výběru léku u mého prvního pacienta mě přiměla zkušená kolegyně 
MVDr. Miroslava Menclová. Jednalo se o tříletého křížence Endíka. Páníček si ho
vzal z útulku a velmi k sobě přilnuli. Klinickým vyšetřením před pravidelným
očkováním jsem zjistila, že se jedná o jednostranného kryptorchida (nesestouplo
mu varle do šourku). Po čase jsem pejska operovala (nesestouplé varle by mohlo
podlehnout v těle nádorovému bujení). Po operaci dostal Endík i směs homeopatik
pro lepší hojení a odbourávání narkotik (Arnica montana, Phosphorus,
Staphysagria a Nux vomica). Asi měsíc po zákroku si majitel začal stěžovat na
nečekané chování pacienta (po kastraci se většina samců zklidňuje). V noci si pes
hájil páníčkovu postel, do které ho pán pouštěl, vrčel, když se páníček v posteli
otáčel, a naznačoval kousnutí, dokonce se jednou zuby dotkly pánova obličeje. 
Po pětidenním podávání léku Hyoscyamus niger 15 CH jedenkrát denně všechny
dominantní projevy ustaly a z Endíka je opět veselý a slušný voříšek.

Druhý pacient, u kterého jsem Hyoscyamus použila, je mladý australský ovčák
Lucky, který bydlí od štěněcího věku se svým psím bratrem u mladých manželů.
Oba psy jsem v minulosti kastrovala. Když přišlo na svět miminko, péče majitelů 
o psí svěřence už nebyla tak vydatná, jak bývali pejsci zvyklí. Australáček Lucky
začal vrčet při krmení, když mu páníčci sahali do misky, začal být „protivný“ 
na svého brášku, doslova ho odstrkoval, stále si vyžadoval pozornost. Domnívala
jsem se, že šlo o žárlivost na dítě a doporučovala podávat lék Lachesis. Nebyl 

pozorován žádný efekt. Po tomto neúspěchu mě napadlo, že se jedná spíše 
o dominanci, naordinovala jsem Hyoscyamus 15 CH jedenkrát denně po dobu 
jednoho týdne. Majitelé asi týden po vybrání hlásili, že už mají zase zpět svého
mazlivého miláčka, začal se chovat jemně i ke svému psímu parťákovi.

MVDr. Jana Červinková

Reakce na očkování
S reakcí na vakcíny se setkávám až abnormálně často, jak u vlastních psů,
tak u mých klientů. Každá vakcinace je samozřejmě velká zátěž pro orga-
nismus a i zdravý jedinec může být dokonce ohrožen na životě. Po očkování
může nastat velká řada komplikací od místních otoků, přes zažívací potíže,
bulky, ztráty srsti až po různé neurologické problémy. O tom, zda vůbec 
a co očkovat u psů, bychom mohli vést dlouhou diskuzi. Vycházejme však
z toho, že vakcinace proti vzteklině je v naší zemi ze zákona povinná.
Naštěstí si můžeme zvolit vakcínu na 3 roky a nemusíme tak riziko různých
komplikací podstupovat každoročně jako dříve. 

Homeopatie nám v případě nežádoucích reakcí na očkování může velmi
dobře a také rychle pomoci! A to jak preventivně, kdy víme, že je jedinec
na očkovací látky citlivý, tak i terapeuticky v případě, kdy se reakce
vyskytne prvně.

Uvedu zde opět případy ze své praxe. Ve své vlastní smečce mám několik
citlivých jedinců, kteří na různá očkování reagují především otoky, které se 
objeví buď do několika minut, nebo i za několik hodin. Prvně otékají v oblasti 
hlavy – oční okolí, tlama, atd. Jakmile otoky zjistím, podám co nejdříve 
homeopatický lék APIS MELLIFICA 15 CH. Okamžitě vložím pod pysk 5 granulí,
mezitím si další dávku rozpustím v cca 20 ml vody a po 15 minutách dávku
opakuji. Většinou do 30 minut vidím, že otoky poleví. Poté tedy dávkování 
ubírám až do vymizení obtíží. Na bulky po očkování podávám lék THUYA 15 CH,
denně 5 granulí.

Nedávno jsem v pozdních nočních hodinách řešila velmi vážný stav fenky 
yorkshirského teriéra, která byla v odpoledních hodinách očkovaná proti vzteklině.
Po nějaké době se u ní vyskytlo silné zvracení a otoky, majitelé navštívili opět 
veterinární ordinaci, kde bylo fence podáno něco na zklidnění. Nejdříve 
to vypadalo nadějně, ale kolem 22. hodiny, kdy už bylo na veterině zavřeno, 
se fence výrazně přihoršilo, začala zvracet, navíc se jí na břiše objevily červené
fleky a opět otoky. Byla jsem akutně požádána o pomoc. Namíchala jsem fence
směs homeopatických léků APIS MELLIFICA 15 CH (na otoky), IPECA 15 CH
(proti zvracení), THUYA 15 CH (na přehnanou reakci organismu) a POUMON
HISTAMINE 15 CH (na alergickou reakci) a čekala jsem od majitelů fenky 
informace, jak se bude její stav vyvíjet. Kdyby se po první dávce feně neulevilo,
okamžitě bych je odeslala do nejbližšího města na noční pohotovost. Do 30 minut
jsem však dostala skvělou zprávu: „Fence je výrazně lépe, pookřála a začala

běhat po bytě a hrát si." Ještě jsem si vyžádala zpětnou vazbu o tom, jak probíhala
noc, a ráno jsem dostala informaci, že bylo vše již v naprostém pořádku, žádné
zvracení, otoky ani jiné podobné reakce.

Shrnuto a podtrženo: Víte-li, že váš pes vakcinaci snáší špatně, můžete mu již
den před plánovaným očkováním preventivně podat homeopatické léky:

THUYA 15 CH a SILICEA 15 CH – potlačí nežádoucí reakce organismu.

Když reakce nastane nečekaně, podávejte léky dle potíží:

● na otoky – APIS MELLIFICA
● na kožní bulky – THUYA OCCIDENTALIS
● na zvracení – IPECA
● na kožní alergické projevy – POUMON HISTAMINE

Vždy nechejte psa před každým očkováním klinicky vyšetřit. Vyvarujte se
také aplikaci vakcíny v letním horkém počasí a nikdy neočkujte fenu, když
hárá!!! Jakékoli odchylky ve zdravotním stavu psa vždy konzultujte s vaším 
veterinárním lékařem!

Petra Sumeráková
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Barvení vlasů
chemické versus přírodní
Čím dál větší počet z nás se vědomě zajímá o udržení a podporu svého zdraví a jeho zbytečné nenarušování. Mezi faktory
s negativním dopadem na naše zdraví patří i velké množství různorodých syntetických látek, se kterými přichází 
organismus v dnešní době do styku, a to i skrze kosmetiku a barvy na vlasy. Tyto uvědomělé tendence se proto projevují
i ve způsobu barvení vlasů.

Nejde však jen o rozumovou snahu vyhnout se chemické zátěži či narušování struktury vlasů, ale i vnitřní preference 
a intuice vedou rostoucí počet lidí k přírodním a tradičním metodám barvení vlasů. Navíc je zde zároveň fakt, že takto
barvené vlasy dokáží vypadat přímo impozantně svojí barvou a vitalitou, zářit vysokým leskem a být reálně zdravé.

Navzdory tomu, že naši pozornost poutají různé trendy zejména v oblasti chemických melírů, je nárůst preference přírodního
barvení neoddiskutovatelný. Projevuje se v nových značkách a produktech oproti omezené nabídce minulosti, i ve vzniku
specializovaných kadeřnictví. Rovněž výrobci konvenční kosmetiky vyzdvihují na krabičkách barev absenci různých
chemických látek, ruku v ruce s averzí mnohých spotřebitelů k typickým agresivním složkám chemických vlasových barev.

Jaké jsou vůbec cesty barvení vlasů? A jak se v těchto variantách vyznat?

Barvení vlasů nadále dominují chemické barvy, ať už se jedná o permanentní, semi-permanentní či krátkodobé barvy, 
o formu pasty, pěny či šampónů. Jedná se o kategorii tzv. konvenční kosmetiky, běžně dostupné v drogériích a používané
profesionálně v salónech, založené na syntetických ingrediencích. Naproti nim stojí kategorie přírodních rostlinných barev,
kam spadají především barvy ve formě rostlinných prášků, které po rozmíchání do formy pasty předávají vlasům své
pigmenty. Nejedná se zdaleka pouze o rostlinu henna, ale o směsi různých rostlin, které zajišťují škálu odstínů.
Barevné možnosti tak nejsou vázány pouze na oranžovočervené odstíny, jak se mnozí domnívají, ale představují širokou
paletu odstínů včetně krásné a svým způsobem těžko napodobitelné přirozené syté hnědi.

A poté je zde relativně nová skupina barev, pro kterou bývá rovněž používán pojem přírodní nebo „semi-přírodní“ 
či „polo-přírodní“, ale u níž není zařazení do kategorie skutečně přírodní kosmetiky relevantní, protože obsahem jsou 
paralelně i syntetické látky používané v konvenční kosmetice. Zmatení a nejasnosti poté plynou z faktu, že pojem „přírodní“
produkt nemá svá pevně daná pravidla a je používán libovolně pouze ve vazbě na skutečnost, že daný produkt obsahuje
i rostlinné extrakty, případně zároveň neobsahuje nejtypičtější chemické složky.

Druhým důvodem zmatení je, že specializace skutečně přírodního barvení nemá v naší zemi, ale i celkově v západním světě
tradici v řádech desetiletí nazpět. Všeobecné povědomí o této variantě je nízké, a to i v řadách profesionálů. Samotná výuka
v rámci kadeřnického oboru dosud většinou vycházela ze stavu platného před desetiletími, kdy přírodní barvení bylo reprezen-
továno pojmem „henna“, aniž by byly známy všechny souvislosti ohledně tohoto produktu. Henna jako taková je vynikající
rostlina pro vlasy, avšak pojem je používán nepřesně a mnohdy tak přímo degraduje benefity této rostliny. Tím vzniká
třetí důvod mystifikace v oblasti přírodního barvení vlasů – chybné používání pojmu henna. Ten se používá často pro všechny
práškové barvy na bázi rostlin, i pokud jsou v těchto prášcích přimíchány chemické ingredience, namísto používání pro
jednu konkrétní rostlinu s oranžovočervenými pigmenty – hennu (Lawsonia inermis).

Většina žen v České republice si vlasy barví. Majoritu používaných barev představují permanentní oxidační barvy. Svým
způsobem lze toto barvení nazvat jako běžné či typické. Obvykle ani neuvažujeme o variantách nebo alternativách, jedná se
o základní, všudypřítomnou nabídku. Volby, které činíme, jsou především v kategoriích odstínu, stability obarvení, značky,
domácího barvení či služby profesionálního kadeřnictví. O variantě přírodního rostlinného barvení převládá zkreslené pově-
domí typu „henna“, oranžový odstín, zdlouhavá náročná aplikace, zelené vlasy ve styku s chemickým obarvením, nemožnost
vrátit se k chemii. Toto však již není odpovídající představa. Tím, jak došlo v rámci rostlinného barvení k vývoji 
a ve skutečnosti k jeho ozdravení, dostávají se mnohé zažité představy do oblasti předsudků a kolujících mystifikací.

Obvyklé chemické barvení vlasů má samozřejmě své výhody. Velká rychlost, i relativní univerzálnost barevného výsledku
bez ohledu na barevný podklad. Je proto pochopitelné, že většinu lidí v dnešním uspěchaném světě ani nenapadne pouštět
se do úvah o jiných variantách. Tedy pokud se u nich neprojeví alergie na chemické látky v barvách na vlasy, pokud 
je výrazně netrápí nějaká nekvalita vlasů, nebo pokud je svými vlasy neinspiruje někdo v okolí, kdo se již vydal cestou 
rostlinného barvení vlasů. Tím spíše, když chemická cesta představuje v dnešní době víceméně standard, než že by na ni
bylo pohlíženo od samého počátku jen jako na jednu z variant. Má smysl o skutečně přírodním barvení vlasů uvažovat? 
Na to se podíváme příště.

Ing. Hana Štiková

Chroničtí
žvýkači

Může vám celodenní žvýkání
uškodit? Nebo naopak pomůže?
Jak to vlastně je?

Z hlediska pohybového systému
celodenní či hodinové žvýkání 
jednoznačně škodí. Dochází k pře-
tížení žvýkacích svalů, které se pak
velice snadno přenáší na celou krční
páteř. Ta totiž zajišťuje výchozí
pozici pro pohyb čelisti při žvýkání.
Žvýkáním si tedy přetěžujete nejen
svaly v oblasti obličeje, ale celou
krční páteř.

Shodou okolností jsou to zrovna
žvýkací svaly, které jsou již samy 
o sobě ve zvýšeném napětí, pokud
jsme ve stresu. K těmto svalům
patří například i svaly šíjové.

Výrobci žvýkaček a někteří zubaři
mentolové žvýkačky doporučují.
Domnívám se však, že toto dopo-
ručení neznamená „když nejím,
žvýkám“. Jistě neuškodí vzít si po
jídle na chvíli žvýkačku, především
tehdy, kdy si nemohu vyčistit zuby.
Pokud si je ale vyčistím, je žvýkání
už podle mého názoru zbytečné.

Žvýkačka by také neměla fungovat
jako dlouhodobé řešení zakrývání
zápachu z úst. Zápach z úst může
pramenit z neošetřeného chrupu, 
ale také ze špatné funkce trávícího
systému nebo jater, který se tímto
neřeší, ale spíše odsouvá.

Dlouhodobá stimulace jednoho
druhu chuti – mentolová, vás může
ochuzovat i o gurmánské zážitky 
při jídle. Receptory jsou zkrátka
vyčerpané, neznají pocit neutrální
chuti.

Až si budete brát příště žvýkačku,
zkuste si na tyto aspekty vzpome-
nout.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
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Období těhotenství 
a jeho význam pro matku a dítě
„Pokud neučiníme nevědomé vědomým, bude to nevědomé řídit
náš osud. Jenže my už víme, že svůj osud si můžeme řídit sami.
Pokud již tak činíme, stáváme se tvůrci našich životů.“ 

C. G. Jung

V některých případech, ať už jako nastávající rodiče, nebo jako poskytovatelé
péče ženám v prenatálním období, jsme tvůrci životů nejenom svých, ale také 
bytostí na nás v prvních fázích vývoje plně závislých. Začátek těhotenství 
představuje (podle okolností) směsici pocitů od radosti, štěstí a euforie po napětí,
nejistotu, stres a strach. Pocity jsou často spojené s fantaziemi, představami 
i očekáváním. Nejzásadnější okolností je, zda je dítě chtěné. Pokud přichází
neočekávaně, může se těhotenství stát problematickou situací s prožíváním 
ambivalentních, nebo až negativních pocitů. Mateřské přijetí těhotenství je navíc
výrazně ovlivněno postojem otce dítěte. Je dobré vědět, že dlouhodoběji převažu-
jící mateřské (po)city mají významný dopad – formují osobnost nenarozeného
dítěte. Tvořivým nástrojem ženy je její myšlení, cítění a způsob života. Nástrojem
muže je pak schopnost být ženě oporou a vytvořit spolu s ní prostředí naplněné
citovou jistotou.

Zkušenost těhotenství a porodu představuje přechodový moment s vlivem 
na komplexní vývoj ženy i dítěte. Provázejí jej hluboké změny somatické, 
psychosociální i spirituální. Podle výzkumů Stanislava Grofa existují tzv. čtyři
bazální perinatální matrice. Zdravým základem té první z nich je prožitek 
symbiotické jednoty plodu s mateřským organismem v průběhu těhotenství. Různé
fyzikální, chemické, biologické i psychologické toxiny mohou tento stav vážně
narušit. Vyvolávají u plodu pocity stresu, nebezpečí a kontaminace, které se 
uloží hluboko do podvědomí člověka a výrazným způsobem podmiňují jeho
následný vývoj. Proto nejpozději na začátku těhotenství by se žena měla zaměřit
na nejvýznamnější prvky svého způsobu života (výživu, pohyb, životní pohodu)
a eliminovat všechny rizikové faktory a návyky (zejména kouření, příjem alkoholu
a dalších drog, fyzický i psychosociální stres). Naopak zahrnout jako samozřejmou
každodenní součást života komunikaci s dítětem ve svém lůně. Je tím položen
základní stavební kámen pevného pouta mezi dítětem a jeho matkou/rodiči.

Nitroděložní vývoj lidské bytosti lze rozdělit na období vývoje embrya (cca do
12. týdne těhotenství), které je následováno obdobím růstu a zráním plodu.

Již od 3. týdne probíhá vývoj jednotlivých orgánových systémů. Srdeční činnost
je detekovatelná ultrazvukem od 5. týdne těhotenství. Bazální funkci mozku je na
elektroencefalografu možné prokázat od 9. týdne těhotenství. Od 9. týdne se také
projevuje sání cucáním prstů. Mnohé ženy si v této době, důležité pro vývoj plodu,
své těhotenství zatím příliš neuvědomují. Chuťové buňky vyzrávají kolem 
14. týdne, kdy plod již průběžně polyká plodovou vodu. Sluch je vyvinut 
ve 20. týdnu těhotenství, kdy plod reaguje na akustické podněty z okolí. 
Od 3. až 4. měsíce je pokožka citlivá na doteky. Přibližně od poloviny těhotenství
vnímá nastávající matka pohyby dítěte. V jejich množství a intenzitě se projeví
navenek patrné znaky individuality dítěte.

Na konci prvního trimestru je ukončen také vývoj placenty, na konci druhého
trimestru její růst. Ten je ovlivněn přímo placentárními hormony a nepřímo
výživou matky. S hmotností a těhotenským přírůstkem matky souvisí celkový
objem placenty, a následně i porodní hmotnost novorozence. Placenta je vysoce
specializovanou žlázou s vnitřní i vnější sekrecí, má funkci ochrannou a vyživo-
vací. Jejím prostřednictvím probíhá přenos látek – plynů, iontů, vitamínů, živin,

odpadních látek, ale také většiny léků, hormonů a dalších, často škodlivých, látek.
Některé z nich paradoxně zvyšují svou biologickou účinnost až po metabolické
transformaci v placentě. Pro různé látky je placenta rozdílně propustná v různých
obdobích těhotenství (bariéra se stává méně aktivní těsně před porodem). Účinek
závisí na druhu pronikající látky a stadiu vývoje plodu. Obdobím extrémní
citlivosti je embryonální období, kdy vlivem teratogenů vznikají různé vrozené
vývojové vady. Kritická perioda je zejména mezi 4. – 8. týdnem těhotenství 
(pro jednotlivé orgány se ale liší). V období fetálním pokračuje růst a zrání
orgánových systémů, kdy je plod sice méně citlivý na teratogenní vlivy, přesto
může dojít k poruchám funkce jednotlivých tělesných systémů.

Pro vývoj mozku je situace specifická – probíhá po celou dobu těhotenství a ještě
i po narození. Je ovlivňován nejenom geny, ale také hladinou mateřských hormonů
v průběhu těhotenství. Hladinu hormonů může významně změnit dlouhodobý stres
matky, hormonální preparáty, barbituráty, nadměrná fyzická námaha, nedostatečný
příjem potřebných látek, horečka, alkohol, drogy, kouření. Mezi 4. a 6. měsícem
těhotenství se tvoří architektonická struktura mozku, probíhá jeho propojování 
a organizování. Poruchy v tomto období způsobují změnu pravolevé preference,
případně dyslexii. Poruchy vývoje čelního laloku souvisí se zvýšeným výskytem
schizofrenií a hyperkinetické poruchy (ADHD). Narušením emoce regulující
amygdaly je následně omezena schopnost člověka zvládat stres (což je pro sociální
interakce nezbytné). Zrání mozku se odráží ve schopnosti myšlení a uvědomění
(aktivní život mozku plodu začíná kolem 30. týdne těhotenství, kdy dítě již 
uvědoměle reaguje na podněty z okolí). Emoční stav těhotné ženy, její vztah 
k dítěti a interakce v těhotenství a časných porodních fázích jsou pro funkci mozku
a chování dítěte postnatálně významným faktorem. Fyziologický vývoj mozku
dítěte by měl být hlavním kritériem hodnocení uspokojení potřeb plodu během
těhotenství, protože stavba neuronální sítě celoživotně ovlivňuje duševní funkce
a chování člověka.

Po celou dobu těhotenství je plod plně závislý na mateřském organismu. 
Nitroděložní růst je podmíněn geneticky, primárně je pak určen dostupností 
a využitím živin.

Model růstu a zdraví prenatálního dítěte může být ovlivněn také dalšími faktory,
jako je celkový zdravotní stav, způsob života ženy, kvalita zevního prostředí;
zahrnuje i těhotenské komplikace, rodinný stav a vzdělání matky, kvalitu vztahů
a podporu ženy jejím okolím. Tyto mechanismy mají přímý dopad nejenom na
průběh těhotenství a porodu, ale také na genetickou výbavu a následnou zdravotní
kondici dítěte v budoucnosti.

Také mateřský organismus prochází proměnou zahrnující budování nové identity,
změnu v sebepojetí, aktivizaci zdrojů zvládání – to vše na pozadí velkých endo-
krinních a biologických změn. Mateřství představuje komplexní vývojovou změnu
kladoucí vysoké nároky na přizpůsobení se nové situaci a potřebám vyvíjejícího
se plodu. Změny probíhající v organismu ženy mohou být doprovázeny drobným
či větším dyskomfortem spojeným s těhotenskými adaptačními obtížemi, které
mohou být s úspěchem a šetrně zvládnuty prostřednictvím homeopatických léků
a podporou profesionálně poskytnutou komunitní porodní asistentkou.

Co je dobré udělat na počátku těhotenství:

- Kontaktovat porodní asistentku pracující v terénu – svou průvodkyni těhoten-
stvím (je odbornicí na primární prevenci – předcházení komplikacím, zdravý 
způsob života v těhotenství, pomoc při orientaci v nové situaci, poradenství, 
vysvětlení, podporu, šetrné nefarmakologické řešení běžných těhotenských 
obtíží, přípravu na porod, kojení a mateřství).

- Navštívit lékaře/gynekologa v rámci současné standardní prenatální 
péče – odborníka na komplikované a patologické stavy (sekundární 
prevenci – medicínská vyšetření, včasné zjištění a řešení vzniklých 
komplikací).

- Upravit své každodenní návyky (výživu, pohyb, odpočinek, relaxaci).
- Změnit/odstranit rizikové chování (aktivní i pasivní kouření, alkohol, jiné 

návykové látky, farmaka, nevhodné prostředí, myšlenkové a emocionální 
toxiny, stres).

- Neužívat zbytečně žádné léky, doplňky stravy, byliny; riziko léků užívaných 
dlouhodobě zkonzultovat s odborníkem.

- Navázat komunikaci se svým děťátkem (myšlenkami, pocity, slovy, zpěvem, 
hudbou, těhotenským tancem).

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
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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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Jak zhubnout po porodu?
Čokoláda je lepší než bonbon...
Těhotenství je obdobím, kdy si v jídle
spíše dopřáváme. Věříme, že hned 
po porodu půjdou nabraná kila dolů. Ne
vždy tomu tak je. Vybíráme z dotazů 
z naší Nutriční poradny... 

"Jsem 5 měsíců po porodu druhého
syna a stále přibírám na váze. Mám
velké chutě, nejvíce na sladké... Můžete
mi poradit, co dělat, abych se těchto
chutí zbavila?"

Doporučení naší nutriční poradkyně, 
Ing. Ludmily Pszczolkové:

Způsob Vašeho stravování je důležitý
nejen pro Vás, ale také pro dítě. Proto je
Vaše otázka na místě. Bílý cukr a výrobky,
které ho obsahují, tj. běžné sladkosti, ale
také bílá mouka (sušenky, oplatky), patří 
k tzv. jednoduchým sacharidům. Jedno-
duché sacharidy mají tu vlastnost, že po 
jejich konzumaci stoupne prudce hladina
glukózy v krvi, pak ale její hladina klesne
zpátky, avšak více než předtím a tím 
se objeví i nová chuť na sladké. Je to 
začarovaný kruh, ve kterém během dne
několikrát klesá a stoupá hladina cukru 
v krvi. Zdravý člověk má samozřejmě
účinné mechanizmy, jak toto kolísaní
hladiny eliminovat, ale přesto může
kolísavá, nestabilní hladina glukózy 
v krvi způsobovat nervozitu, neklid, 
podrážděnost, přetížení slinivky a tím 
i celého trávení a v neposlední řadě 
také překyselení organizmu. Způsob, jak
z „kruhu“ ven, je ve snížení spotřeby
jednoduchých sacharidů na minimum 
a naopak zvýšení příjmu komplexních
sacharidů. Je to vlastně základ každého

zdravého jídelníčku dospělých i dětí a také
základ jídelníčku redukčního. Pokud stále
kojíte, pak není absolutně vhodné jaké-
koliv násilné snižování váhy, důležitá 
je změna ve složení přijímaných sacha-
ridů. To Vám pomůže i k návratu původní
hmotnosti.

Moje rady zní:

- omezení jednoduchých cukrů – slad-
kostí, bílé vymílané mouky, bílého 
cukru. Nejen kvůli výše uvedenému 
kolísání hladiny glukózy, ale i proto, 
že se jedná o „prázdné kalorie“, které 
tělu nepřináší nic. Pečivo z celozrnné 
mouky obsahuje kromě komplexních 
sacharidů také minerály i vitaminy. 
Stejně jako ovoce, zelenina, celozrnné 
těstoviny, brambory, rýže.

- základ vašeho jídelníčku by měly 
tvořit tyto potraviny – celozrnná 
mouka (snažte se kupovat celozrnné 
pečivo – nezaměňujte celozrnné za 
vícezrnné), ovoce a zelenina (dávejte 
přednost českým produktům), 
brambory (vařte ve slupce - jsou 
i chutnější), těstoviny (vyzkoušejte 
celozrnné), rýže, obiloviny (výborné 
a nutričně velmi hodnotné jsou jáhly, 
vločky, pohanka).

- důležitý je stravovací režim – Snažte 
se jíst pravidelně, i když je to nyní pro 
vás, pár měsíců po porodu, jistě dost 
časově náročné. Nezapomínejte však 
na sebe. Základem je nevynechávat 
snídani a k ní konzumovat zmiňované 
složené sacharidy. Pokud se Vám to 
podaří, bude hladina glukózy během 
dne stabilnější. Hladina cukru v krvi 
totiž kolísá nejen v závislosti na jídle, 
ale také v závislosti na zátěži a to nejen 
fyzické (té máte hodně), ale i psychické 
(a té je možná ještě více).

Cukr je zdrojem energie, potřebují ho
svaly, krev, mozek. Když jsme unavení,
vyčerpaní, sáhneme instinktivně 
po energeticky vydatném jídle – sladkém
a ještě lépe k tomu tučném. A tím je právě
třeba čokoláda – kombinace cukru a tuku.

Není ale třeba považovat čokoládu 
za nepřítele. Z mých zkušeností je kvalitní
čokoláda (kakao, kakaové máslo) lepší
než sušenka, kobliha nebo bonbon.
Mějte po ruce malou kvalitní vysokopro-
centní čokoládu, domácí sušenky (ovesné
vločky, med, oříšky, apod.), domácí buchtu
z celozrnné mouky (kvalitní bílkovina,
minerály), sušené ovoce (kupte si bio 
neslazený ananas – budete překvapená, jak
dokáže zahnat chuť na sladké; zařaďte 
do jídelníčku i fíky a datle – dodají Vám 
i dítěti železo). Nechybí Vám cukr jako
takový, jen potřebujete energii. Pokud ji
budete dodávat ve formě jednoduchých
sacharidů, nikam to nepovede. Budete-li se
však snažit o zcela pravidelný režim jídla
s převahou polysacharidů (tj. komplexních
sacharidů), uvidíte, že se budete cítit lépe.

- důležitý je i pohyb, což je pár měsíců 
po porodu jistě problém. Vydržte, 
až budou děti větší a Vy si budete umět 
a moci najít čas na sebe a cvičení. 
Doporučuji chodit na cvičení ven, 
necvičit doma. Začněte zdravotním 
cvičením a potom můžete přejít na 
nějakou redukci.

Pokud se mýlím a Váš stav se v dohledné
době i přes dodržování výše uvedených
zásad nezlepší, pak hledejte řešení 
problému jinde. Zajděte si k lékaři 
na kontrolní odběry, zejména hormonů
štítné žlázy, neboť období těhotenství,
porodu a kojení jsou hormonálně velmi
náročným obdobím a může se stát, že Váš
hormonální systém nebude zcela v pořádku.
Na přibírání na váze se pak může podílet
např. snížená funkce štítné žlázy.

Doporučuji Vám také celkovou homeo-
patickou léčbu, která nastaví Váš 
metabolizmus tak, aby fungoval správně
a v rovnováze. Velmi důležitá je také 
psychika, která ovlivňuje trávení a celkový
zdravotní stav. Na psychiku působí homeo-
patické léky velmi účinně. Navštivte
lékaře-homeopata. Řešení Vašich potíží tak
bude komplexní

Ing. Ludmila Pszczoková
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