
Jak se zrodil váš vztah k přírodě?

Vztah k přírodě mám odmalička.
Jako dítě jsem jezdila s  rodiči
každé léto pod stan. Bylo to 
pro mě jedno z  nejdůležitějších 
období, ze kterého čerpám
dodnes. Jezdili jsme s  dalšími 
rodinami a my děti jsme měly tu
úžasnou možnost běhat volně 
po loukách a v lese. Byla jsem 
nejstarší z celé party, stále jsem
nutila děti něco sbírat. 

Měla jsem ráda knížky o přírodě.
Mým nejkrásnějším dárkem byla
kniha „Encyklopedie zvířat“.
První knížku o bylinkách jsem
však dostala od své babičky 
– lékařky. Byla sice klasickou
lékařkou, ale bylinky měla ráda.
V té knize byla spousta praktic-
kých rad. Bavilo mě sbírat bylinky
a pak v ní listovat a zjišťovat, jak
je prakticky použít. 

Jaké další knihy vás v dětství
formovaly?

Jako dítě jsem milovala Robin-
sona. Líbilo se mi, jak stále 
něco vyráběl. Dnes ho čtu i se
svými dětmi. Hodně jsem četla
cestopisy a chodila jsem do
Náprstkova muzea. Všechny
příběhy jsem skutečně prožívala 
i ve svém reálném životě. Chtěla
jsem žít život z knížek. Šila jsem
si mokasíny, dostala jsem dětský
šicí stroj, sešívala jsem na něm
povlaky od polštářů, abychom

měli plachtu na týpí. Přála jsem
si, až budu velká, najít svého
Robinsona a hodně cestovat.

Pak přišla puberta...

Ano, a v ní jsem ze svých plánů
náhle odbočila. Šla jsem studovat
textilní střední školu. Dostala
jsem se mezi starší spolužačky,
které už chodily na diskotéky, mé
zájmy se změnily... Přesto jsem se
časem k  přírodě vrátila. Moje
maminka byla výtvarnice, zdědila
jsem po ní výtvarné nadání. 
Začala jsem kreslit a psát vlastní
autorské komiksy do Čtyřlístku,
což mi vydrželo celkem 10 let.
Kreslím si ilustrace rostlin, 
fotografuji a věnuji se i keramice.

A do toho přišla sametová
revoluce…

Ano, to byl zlom. Hranice se
otevřely a já mohla konečně začít
cestovat a plnit si své sny. 
Se svými kamarády jsem stopem
projela Evropu, jen tak – „na 
divoko“. Jezdila jsem také 
několik let kreslit do pohád-
kového světa Adršpašských skal,
kde jsem měla potom výstavu
svých kreseb. 

Táhlo mě to stále za indiány...

Indiáni mi ale stále nedali
„spát“. Můj strýc dostal nabídku
jít pracovně do Venezuely, velmi
mě lákalo jet za ním. Nabídl mi, 

ať přijedu, ale musela jsem se
naučit španělsky a navíc si na
cestu sama vydělat peníze.
Nakonec se mi opravdu povedlo
odjet s přítelem na dobrodružnou
tříměsíční cestu. Z  fotografií 
z cesty jsme pak vytvořili výstavu
pro Náprstkovo muzeum. 

Pak jste se stala maminkou...

Později jsem se vdala, rodině
mého manžela vrátili v restituci
venkovský statek na okraji Prahy,
kde postupně vybudovali kemp,
penzion a restauraci. Začala jsem
tam zahradničit a pěstovat 
zeleninu a bylinky. V místním
mateřském centru jsme si
vytvořily komunitu maminek
s dětmi. Vybudovala jsem časem
ukázkovou přírodní bylinkovou 

zahrádku, kde nabízím exkurze 
a programy pro rodiny s dětmi.
Splnila jsem si dětský sen a máme
velké týpí, děti si zde rády hrají...
Nechybí ani přírodní bytosti 
a skřítkové, kteří mi v  zahradě
pomáhají. 

Kdy jste se rozhodla napsat
knihu?

V době svého prvního těhotenství.
Hodně jsem v  té době hledala 
informace, jak řešit různé obtíže.
Chtěla jsem sebe i své děti léčit
přírodní cestou. Měla jsem 
svého homeopata, který mi radil
i prostřednictvím makrobiotiky.
Své zkušenosti jsem pak ve svém
mateřském centru předávala dál.
Vznikla tak poptávka po tom,
abych vše sepsala. Většina věcí,

Jako malá jsem chtěla být indiánkou...
říká Magdalena Dobromila Staňková, bylinkářka, výtvarnice, ilustrátorka, lektorka 
i zahradnice. Žena mnoha schopností s láskou k přírodě. Magdalena sdílí své znalosti 
o bylinkách prostřednictvím článků i s našimi čtenáři. Proto jsme se za ní vydali do její
krásné zahrady a vyzpovídali ji.
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Rozhovor s osobností

Magdalena Dobromila Staňková
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o nichž ve své  knize píši, je
prožitých. To je na mé knize 
asi nejcennější. Vše je odžité,
vyzkoušené. Současně s knížkou
vznikal i můj blog a dnes mám
děti tři a moje studium bylin 
i nemocí stále pokračuje…

V jednotlivých kapitolách vaší
knihy mě zaujalo „oranžové
okénko“.

To jsem ráda. Je to moje „osobně
prožitá specialita“, kterou 
v jiných knihách nenajdete. Jsou
to právě zkušenosti a rady pro
těhotné a kojící ženy a jejich
miminka. V  dnešní době inter-
netu, kdy je sice všude nadbytek
informací, které jsou však často
protichůdné, je spousta těhotných
i novopečených maminek vy-
strašených. Často mají pocit, 
že nic nemohou, a bylinek se bojí.
Chtěla jsem všechny budoucí 

maminky uklidnit, tak jsem pro ně
udělala ono „oranžové okénko“,
aby věděly, že je svět v pořádku.

Na čem aktuálně pracujete?

Jezdím přednášet a vedu tvořivé
bylinkové semináře v  Čechách 
i na Moravě, přednášela jsem 

i našim krajanům v Portugalsku.
Také na přání zakládám
bylinkové zahrádky pro školky 
a ekocentra i lidem, kteří se
stěhují z města na vesnici a chtějí
si pěstovat své bylinky. Pořádám
exkurze a programy pro školy 
a rodiny ve své zahrádce. Píši
články do různých časopisů, pro

portál Svět homeopatie a pracuji
na druhém dílu mé knihy „Bylinky
pro děti a maminky“, kde budou
méně známé byliny a často opo-
míjené „obyčejné“ léčivé plevely. 

Váš léčivý tip pro naše čtenáře?

Arnika. Využijete ji celoročně.
Většinu běžných onemocnění
léčím sama pomocí bylinek
z vlastní zahrady, ale arniku se
mi vypěstovat nepodařilo a jsem
vděčná za její homeopatickou
variantu. Tato hojivá pomocnice
s  jemným a zároveň silným 
působením by neměla chybět
v  žádné lékárničce. Arniku si
vozím na cesty pro každý případ
úrazu a nabízím ji i  všem 
rodinným příslušníkům před
plánovaným lékařským zákrokem
a operací pro lepší hojení.

Lucie Nestrašilová 

Arnika – hojivá pomocnice
Arnika byla jedním z mých prvních
homeopatik, se kterým jsem se setkala,
a od té doby mi pomohla mnohokrát 
a vozím ji s sebou všude na cestách.
Většinu běžných onemocnění léčím
sama pomocí bylinek z vlastní zahrady,
ale arniku se mi vypěstovat nepodařilo
a jsem vděčná za její homeopatickou
variantu. Tato hojivá pomocnice 
s jemným a zároveň silným působením
by neměla chybět v přírodní cestovní
lékárničce nejen na léto, ale i po celý
rok. Arniku si vozím na cesty pro 
každý případ úrazu a nabízím ji i všem
rodinným příslušníkům před pláno-
vaným lékařským zákrokem a operací
pro lepší hojení.

Arnika horská – prha chlumní

Lidově: arnyka, andělský traňk, chlupáček,
kamzíkové koření, konilék, matonice,
prhonina, šlakové koření a závraťový
kořen.

Arnika je vytrvalá bylina. U nás roste 
na horských loukách na Šumavě 
a v Jizerských horách, patří však mezi
ohrožené druhy a je chráněna. Její
léčivou sílu naši předkové dobře znali, 
a tak jí málem vyhubili. Nasbírat jako lék
si ji tedy nemůžeme. Lze zakoupit sušenou
bylinu v bylinářství a vyrobit si vlastní
obklad nebo lihovou tinkturu. Zde je na
místě právě homeopatické použití rostliny,
které je velmi účinné a chrání i přírodu.
Když si mohou lidé zakoupit homeo-
patickou Arniku, nebudou ji pak trhat 

v přírodě. Kromě homeopatik lze použít
výtažek z arniky v olejovém macerátu
nebo v masti na ošetření bolestivých,
namožených, naražených částí těla.

Léčivé látky obsahuje celá rostlina:
vonné silice, karotenoidy, aminy, cholin,
minerály a třísloviny.

Arnika patří mezi nejlepší hojivé
prostředky na následky operací a úrazů,
naraženiny, pohmožděniny, modřiny,
vymknutí a otoky zlomenin i leknutí 
a šoku po nehodě či úrazu. Má účinky
protizánětlivé, hojivé, pomáhá při

revmatických, kloubních a nervových
bolestech i u zubů. Povzbuzuje krevní
oběh, upravuje krevní tlak, pomáhá při
chronické žilní dysfunkci a povrchových
křečových žilách. Také léčí srdce 
a pomáhá i v ženském lékařství při
porodu. Využívá se i v kosmetice 
do regeneračních krémů a při léčbě zánětů
sliznice v ústech a krku ke kloktání
(nepolyká se). Podporuje i účinek anti-
biotik a léků na rakovinu. Vnitřní užívání
formou čaje se nedoporučuje kvůli obsahu
dráždivých látek, ale používá se zředěná 
lihová tinktura. Tinktura se také užívá 
k obkladům. Do mastí se přidává olejový

Arnika horská

Arnika – hojivá pomocnice
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macerát z arniky. Osvědčila se i do masáží
po sportovní námaze, při bolestech zad 
a ischiasu.

Pro ženy, těhotné, kojící maminky a děti

Arnika posiluje srdce a krevní oběh 
a může ženám pomoci při slabé 
a nepravidelné menstruaci, když se cítí
vyčerpané – formou oleje, masti či gelu
natíráme na podbřišek a vnitřně podáváme
homeopatikum Arnica montana 15 C 
5 granulí několikrát denně. Lze popíjet
rozpuštěné ve vodě. Arnika je vhodná
pro přípravu k porodu a po něm:
v ředění 9 C nebo 15 C 5 granulí každý 
den 14 dní před porodem pro dobrou
funkci svalů a cév, prevenci vzniku 
krvácení. Po porodu podáváme 5 granulí
2x denně pro urychlení hojení, vstřebání
hematomů, odstranění pocitu zhmoždění.
U dětí i dospělých při plánovaných 
operacích před zákrokem i po něm pro
lepší hojení, při trhání zubů a na všechny
sportovní úrazy a nehody, při velké 
fyzické námaze a vyčerpání, dokonce 
i při chrapotu následkem přetížení 
hlasivek. 

Recepty pro zdraví 

• Hojivý arnikový obklad: 1 lžičku 
sušené byliny zalijeme 1 šálkem vroucí 

vody, louhujeme 10 minut a scedíme, 
ve vychladlém nálevu namáčíme plátno 
a přikládáme nejdéle na 2 hodiny na 
naraženiny a pohmožděniny (nesmí to 
být krvácející rána), nesmí se používat 
při alergii na hvězdicovité rostliny a při 
delší aplikaci může pokožku dráždit.

• Arniková mast z olejového macerátu:
2 čajové lžičky bambuckého másla 
(nebo čistého sádla) rozehřejeme zvolna 
ve skleněné kádince ve vodní lázni spolu 
s 1 lžičkou čistého žlutého včelího 
vosku. Pak přidáme 3 lžičky olejového 
macerátu z arniky a krátce prohřejeme 
(nevaříme) a promícháme, až se všechny 
složky spojí, pak nalijeme do čisté dózy 
na krém, necháme ztuhnout a ucho-
váváme v lednici. Macerát z 1 hrsti 
sušených květů arniky lze připravit 
vyluhováním ve 100 ml oleje lisovaného 
zastudena: olivového, sezamového, 
slunečnicového či mandlového. Louhu-
jeme 3 týdny a přefiltrujeme do lahvičky 
z tmavého skla.

• Arniková tinktura: 2 plné polévkové 
lžíce rozdrceného suchého kořene 
a 2 plné polévkové lžíce suchého květu 
arniky. Vložíme do tmavé skleněné 
nádoby a zalijeme 100 ml čistého 60% 
lihu z lékárny. Sklenici dobře uzavřeme 
a uložíme na tmavé místo. Každý den 

třikrát protřepeme a necháme louhovat 
14 dnů. Pak směs lihu a arniky 
přecedíme přes husté plátno a vymač-
káme. Získanou tekutinu necháme ještě 
dva dny stát v klidu, aby se usadil kal, 
a potom ji scedíme přes papírový filtr 
na kávu do lahvičky z tmavého skla. 
Před použitím ji vždy naředíme vodou 
a používáme pouze pro zevní použití, 
mazání a obklady, ne do krvácející rány.

Pro zdraví duše

Arnika jako hojivá pomocnice hojí po-
ranění viditelná i skrytá, zmírňuje bolest,
strach a šok. „S arnikou důvěřuj v pomoc
a úlevu, jež ti přichází, pros o ni a věř 
v uzdravení.“

Pěstování

Sazenice arniky se dá zakoupit ve special-
izovaných zahradnictvích s nabídkou
léčivých rostlin, ale pěstování není snadné,
vyžaduje horské podmínky.

Více o bylinkách se můžete dozvědět 
v knize „Bylinky pro děti a maminky“ 
a přímo od autorky článku M. D. Staňkové
na jejích přednáškách a seminářích.
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz

Magdaléna Dobromila Staňková

Příchod potomka
významná událost pro celou rodinu

Příchod dítěte na svět je velká událost, která je spojena s velkými

očekáváními. Je-li to první potomek nové generace, jsou změny 

o to významnější a více prožívané.

Těhotná maminka je přirozeně společností chráněná. Zdravotní potíže 
spojené s těhotenstvím jí umožňují odpojit se od všedního života 
a postupně se v ústraní na příchod potomka připravit. Řada žen v této
době reaguje citlivěji, někdy se nadměrně hněvá. Okolí pro ni má
pochopení, protože je „v jiném stavu“. Změny můžeme vysvětlit 
hormonálními procesy, v určité míře se ale jedná i o vyrovnávání 
se s příchodem nové, mateřské, role.

Příchod nové generace významně oslovuje i matky nastávajících
maminek, budoucí babičky. Přestože u nich nedochází k tělesným
změnám, novou situaci prožívají velmi intenzivně a do určité míry 
zaslouží stejné pochopení jako těhotné ženy. Babičky mají krásnou
roli vytvořit mentální prostor pro nového potomka. Proto o něm všude
vypráví, aby mu slovy připravily místo ve společnosti, kam se má 
narodit.

Muži v rodině zpravidla příchod potomka tak intenzivně neprožívají.
Jejich role otců a dědečků nabývá na významu, až když dítě trochu
povyroste a dokáže s nimi samo komunikovat. Není tedy divu, 
že v době očekávání dítěte se mohou muži cítit na druhé koleji. Jejich
podpora je ovšem pro většinu žen, budoucích maminek i babiček,
velmi důležitá. 

Pokud je vyrovnávání se s novou rolí příliš obtížné, je dobré zvážit
pomoc. Z homeopatických léků při nadměrných obavách o sebe i dítě 
budoucím maminkám pomůže Argentum nitricum, při nadměrném
neklidu a rychlém střídání nálad Ignatia amara. Obojí v ředění 
30 C 5 granulí 1 až 2x týdně. Tatínkovi nejlépe pomůže ujištění
maminky, že muže potřebuje a váží si jeho podpory.

MUDr. Tereza Hynková
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ZDRAVÍ V KUCHYNI
Mango – král ovoce
Přiznávám, nadšení mé kamarádky, když mi říkala, že musím ochutnat
MANGOVÉ LASSI, jsem moc nerozuměla. Nejsem totiž příznivcem 
tropického ovoce. Vše jsem pochopila minulý týden, kdy jsem tento opravdu
rajský nápoj ochutnala.

Mango bylo kdysi považováno za „krále ovoce“ a bylo zároveň ovocem králů.
Staroindičtí princové byli sami hrdými majiteli mangovníkových zahrad. 
Mangovníky byly považovány za „žehnající“ stromy, stromy symbolizující lásku
a plodnost. V sanskrtu najdeme legendu, která vypráví o původu mangovníku:

„Krásná, zářivě zlatá princezna, dcera boha Slunce, přistála na Zemi. Král Země
si ji okamžitě zamiloval a toužil se s ní oženit. Žárlivá kouzelnice proměnila
princeznu na popel. Z popela vyrostl strom s tmavě zelenými listy a zlatými plody.
Jeden ze zralých plodů spadl na zem a v té chvíli se proměnil zpátky na princeznu.
Král ji poznal a vzal si ji za ženu…“

Už za védských dob bylo mango ceněno i pro své účinky na lidské tělo. Využívá
ho i ajurvéda. Považuje ho za potravinu, která vyrovnává všechny tři dóši (kon-
stituční typy – Váta, Pitta, Kapha). Mango pozitivně působí i na sedm dhát
(tělesné tkáně).

Mango obsahuje velké množství karotenů,
vitamín E, C, A, vitamíny skupiny B, niacin.
Z minerálů nezapomeňme na měď, hořčík,
mangan nebo zinek.

Léčivé účinky manga:

• posiluje imunitu, působí preventivně proti infekcím,
• příznivě působí na sliznice,
• uklidňuje nervový systém, působí proti stresu,
• energetizuje a vitalizuje,
• oživuje barvu pokožky a vlasů,
• podporuje tvorbu pohlavních hormonů, zvyšuje libido a schopnost orgasmu,
• působí proti poruchám zraku,
• chrání buňky před působením volných radikálů,
• chrání dásně.

Použití manga se pomalu stává známým také pro nás, Evropany. Chutná i samotné,
ale vyplatí se přidat ho do salátu, připravit čatní nebo – samozřejmě – na začátku
textu opěvované MANGOVÉ LASSI!

Chuť mangového lassi je opravdu úžasná! Moje dcerka to vystihla přesně: 
„Toto pití je jako polopřímka – začneš a pak nemůžeš přestat!“

Mango – tip pro nespavce: Smíchejte kousek nakrájeného manga s kouskem nakrájeného banánu a trochou jogurtu. Snězte tuto směs večer a spánek by se měl
dostavit dřív.

Rýže s mangem – smíchejte 4 hrníčky uvařené rýže Basmati s jedním na kostičky nakrájeným mangem, čtvrtinou šálku opražených kešu oříšků, s ředkví vodnicí
nakrájenou na tenké plátky a hrstí dýňových semínek. Dochuťte solí a oblíbeným kořením.

S mangem zkuste experimentovat a neváhejte ho ochutnat. Protože, jak zpívá moje oblíbená Zuzana Navarová, „kdo nejed' mango, smutně žil“.

Mgr. Andrea Dovalová

Recept na MANGOVÉ LASSI
Potřebujeme:
• asi 500 g kvalitního bílého jogurtu,
• 2 zralá manga,
• špetku kardamomu (ajurvéda doporučuje kardamom přidat do 

jogurtu, aby se snížil jeho zahleňující účinek, nahradit ho můžeme 
třeba čerstvým strouhaným zázvorem, mletým pepřem nebo 
koriandrem),

• sladidlo – třtinový cukr, med, rýžový nebo jiný sirup, množství dle 
chuti (pokud jsou manga zralá, není potřeba přislazovat),

• čerstvou mátu nebo meduňku na ozdobu.

Postup:
Mango oloupeme a nakrájíme na kousky, vložíme do mixéru 
s ostatními zvolenými surovinami a umixujeme do hladka. V případě,
že se nám konzistence zdá příliš hustá, můžeme přidat trochu pramenité
nebo minerální vody. Někdo doporučuje podávat mangové lassi 
i s kostkami ledu. Hotový nápoj ozdobíme lístečkem meduňky nebo
máty. 

Víte, že … 
Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu
než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle
pampelišky obsahují z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při nedávných
pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška 
působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický
lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje
se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 C 2x denně 5 granulí.
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ZKUŠEBNÍ DOBA
Je třeba mít strach?
V podstatě každý zaměstnanec se při nástupu do nové práce setkává s takzvanou

zkušební dobou, která ale pro některé nové zaměstnance může být zdrojem 

extrémního stresu. Uspěji v nové pozici? Budu pro ně dost dobrý/dobrá? 

Co když mě ve zkušební době vyhodí? Co potom?

Tyto otázky jsou zvláště aktuální, když se jedná o vytoužený pracovní
poměr a jedinec chce za každou cenu uspět, nebo když si nový pracovník
není jistý tím, zda vykonávaný druh práce je pro něj tím správným, 
a pochybuje o svých schopnostech.

Na zkušební dobu se dost často nahlíží jenom z jednoho úhlu, a sice 
z pohledu zaměstnavatele, který si v rámci dohodnuté zkušební doby 
„testuje“ schopnosti, znalosti a dovednosti nového pracovníka. Na nového
zaměstnavatele se často pohlíží jako na jediného, kdo prověřuje, zkouší 
a následně vynáší finální „ortel“, zda se nový zaměstnanec na danou pozici
skutečně hodí a na své pracovní pozici zůstane i po zkušební době.

Ráda bych vám ale připomenula, že zkušební doba je oboustranná. 
To znamená, že i nový pracovník si „testuje“ nového zaměstnavatele, svoji
pracovní roli a úkoly, které s ní souvisejí. Je to doba, která umožňuje
novému pracovníkovi si ujasnit, zda toto nové pracovní místo s úkoly, 
zodpovědnostmi a povinnostmi je tím místem, kde chce trávit svůj 
pracovní čas a vynakládat zde svoji energii. Energii, kterou ideálně 
rád vydá jako formu seberealizace a za kterou následně dostane také 
zaplaceno.

Mnoho lidí, kteří již za sebou nějaké pracovní zkušenosti mají, procházejí
při hledání nové práce obdobím, v němž si definují, které pracovní činnosti
ano a které ne. Určují si okruh úkolů a zodpovědností, které již nechtějí
dělat, přestože je v předchozí pracovní kariéře dělali, a které naopak 
dělat chtějí, protože jim jdou, baví je a vedle toho, že za ně dostanou 
zaplaceno, z nich navíc mají radost. Když ale potom dojde na finální 
výběr, může se stát, že nová pracovní pozice obsahuje i úkoly, které právě
již neměly být ve spektru činností, jež by jedinec dělat chtěl. V takové
situaci je zkušební doba právě tou možností si vyzkoušet, zda to bude 
vyhovovat. Nicméně je možné očekávat, že toto období i nové situace
budou zdrojem stresu.

V situaci, kdy prožíváte stres, který se týká zkušební doby, vám může
být nápomocná homeopatie:

• Nux Vomica 15 C (3x denně 5 granulí), pokud psychicky prožíváte 
nesnášenlivost odporu, podrážděnost, agresivitu, přecitlivělost, protože 
je toho už na vás moc. A zvláště v případě, že se navíc budíte kolem 
3. hodiny ranní s tím, že nemůžete znovu usnout, protože začnete 
přemýšlet, co vás čeká. Znovu usnete až nad ránem a pak se budíte 
unavení.

• Gelsemium 15 C (2−3x denně 5 granulí), které vám naopak pomůže 
se vyrovnávat s tím, že vám stres bere sebedůvěru a snižuje vaši 
schopnost pracovat. Na fyzické úrovni vám pomůže se slabostí 
ve svalech, třesem a emočním průjmem. A celkově vám přinese úlevu 
od paralyzujícího pocitu, který vám přináší představa, že vám 
zaměstnavatel ukončí pracovní poměr ve zkušební době.

Zkušební dobu bych tedy radila brát jako období určitého „namlouvání“.
Je to období, v němž si nejenom zaměstnavatel, ale i nový zaměstnanec
vyjasňují, zda je to pro ně vztah, který jim bude vyhovovat. A z principu
partnerství vyplývá, že pouze oboustranně zajímavý a přínosný vztah
je ten, který může dlouhodobě fungovat. Zkušební doba je právě tím
okamžikem, kdy na základě konkrétní praktické zkušenosti je možné
oboustranně říci „ano“, anebo „ne“. A přestože krátkodobě případné
rozhodnutí „ne“ může být zdrojem stresu, dlouhodobě bude určitě dobré,
protože uvolní místo někomu, kdo se na danou pozici hodí více, a tomu,
kdo odchází, otevře možnosti získat tu správnou pracovní pozici.

Ing. Mgr. Lenka Vajsarová

Jak zastavit
krvácení z nosu?
Mám v živé paměti několik v té době pro mne „hrozně trapných 
situací“, kdy mi v hudebce při hře na klavír začala téct krev z nosu.
Nebo v hodině matematiky mi kápla kapka krve na nepopsanou
stránku úplně nového sešitu. A v jídelně – to jsem se styděla asi nejvíc.

Po absolvování různých vyšetření příčin častého krvácení z nosu 
paní doktorka věc uzavřela s tím, že mám moc křehké cévky v nosu. 
A maminka říkala, že to mám po ní, protože měla podobné potíže.

Historie se, zdá se, opakuje. U nejstaršího syna a nejmladší dcerky, hlavně
v zimním období, řešíme krvácení z nosu docela často.

Po dobu opakovaného krvácení jsem jim oběma podávala FERRUM
PHOSPHORICUM 9 C a homeopatický lék PHOSPHORUS 15 C
vždy při krvácení.

U dcerky se krev spustí někdy i v noci – a v této situaci jsem moc vděčná,
že na homeopatika reaguje tak rychle. Po jedné dávce léku Phosphorus
se krvácení velmi rychle zastavilo a my jsme mohly jít v klidu spát.

Kromě léků jsme samozřejmě přistoupili k obecně známým a osvědčeným
postupům, jako je mírný předklon, studené obklady na zátylek a na kořen
nosu, případně mačkání akupresurního bodu na malíčku. Většinou ale
stačil tampon do nosu – namočený v ředěném citronovém oleji (pozor,
pálí jako čert!) – a jedna dávka homeopatického léku PHOSPHORUS.
Phosphorus si dokonce syn nosil do školy a dcerka ho měla ve skříňce 
ve školce.

Z bylinek mám vyzkoušenou přesličku. Když se mi opakovaně spouští
krev z nosu, nasadím si kúru – piju několik dní odvar z přesličky, který 
si připravím z půl litru vody a polévkové lžíce sušené přesličky. Přesličku
ve vodě vařím asi 5 minut, poté přecedím. Toto množství popíjím 
v průběhu dne. Přesličkový odvar je také dobrý jako „zastavovač 
krvácení“ – do silného odvaru namočíme vatový tampon a ten vložíme
do nosu. Stejně lze použít i odvar z dubové kůry. Jako prevence krvácení
se nám osvědčila i kvalitní propolisová mast na mazání nosních 
sliznic – u mne i u dětí.

Někteří bylináři doporučují i šňupání sušené mleté dubové kůry nebo 
kostivalu, kapání čerstvé šťávy kokošky pastuší tobolky nebo citronu – tyto
metody však zatím nemáme vyzkoušené.

Z aromaterapie se kromě citronové silice používá například levandulová
a cypřišová (cypřiš nepoužívejte v prvním trimestru těhotenství!). Tyto
silice můžete použít buď nakapané na kapesníčku a inhalovat jejich vůni,
nebo ředěné nakapat na tampon a ten vsunout do nosu. Silice ředíme
například v slunečnicovém, mandlovém nebo jiném vhodném oleji.

Obecně se doporučuje ve stravě zvýšit množství železa, zinku, hořčíku
a vápníku, vitamínů A, C, E a vitamínů skupiny B a přidat nenasy-
cené mastné kyseliny. Konzumujte například dýňový olej, mandle, mák,
rakytník, pijte čaj z pohankových slupek (k posílení cévního systému).

Když se podíváme na krvácení z nosu z pohledu duchovních příčin, je
krvácení z nosu podle Miroslava Hrabici hlasitým voláním po pozornosti,
po docenění a přízni blízkých. Odtékající krev symbolizuje odchod radosti
z těla. Netrapme se touhou po pozornosti, važme si toho, co máme.
Naučme se prosit o to, co potřebujeme, stejně jako říkat, co se nám nelíbí.
A dětem? Dejme jim pozornost, poslouchejme, co nám říkají, věnujme
jim čas, pohlazení a mějme pro ně vždy připravenou náruč k objetí.

Mgr. Andrea Dovalová

  
 

            
               

         
          

         
            
          

           
        

        
        

  
                
          
            

         
           

        
          

         
             

         
              

          
           

         
            

             
             

          
          
    

        
        

          
           

       
          
           

        
         

           
         

         
           

             
         

           

noviny C14_Sestava 1  15.09.16  10:19  Stránka 5



HOMEOPATICKÁ PORADNA

NAPSALI JSTE NÁM

Svědění obličeje a oteklá víčka
I léto je obdobím zvýšeného výskytu alergických projevů. Nemusí to být jen svědění očí a vodnatá rýma, ale i známé
problémy s kůží – suchá kůže, svědění, vyrážka či ekzém.

„Dobrý den, mám problém, který jsem prodělala před dvěma lety ve stejnou dobu. Nejdříve mě svědil obličej, mírně 
mi otekla víčka. Udělala se mi vyrážka tváře až pod oči, mám citlivou pleť. Dostala jsem od kožního lékaře 
mastičku – zabrala. Otok očí se zlepšil po léku na alergii. Použila jsem pak kosmetiku a od té doby opět otok očí. Už to trvá tři týdny. Krevní obraz mám krásný.
Nikdy mi žádnou alergii nezjistili. Oči mám včera zkontrolované a vše je v pořádku. Oči mi otékají a zůstávají tak, levé oko je trošku horší. Víčka nahoře i dole.
Vypadám hrozně. Můžete mi poradit, jak postupovat? Děkuji moc.“

Na dotaz čtenářky odpověděla MUDr. Kateřina Formánková, zkušená lékařka, odbornice v homeopatii:

„Dobrý den, jedná se určitě o alergii, i když nic nezjistili. Často se protilátky dají detekovat v krvi až po 3 letech trvání potíží. Zkuste tuto kombinaci léků:

• APIS MELLIFICA 30 C, NUX VOMICA 9 C, POUMON HISTAMINE 9 C.
Užívejte 3x denně 5 granulí od každého léku. Léky berte do úplného vymizení obtíží a pak postupně prodlužujte intervaly a vysazujte.

• POUMON HISTAMINE 9 C ponechejte alespoň 2−3 týdny.
Pijte hodně čisté vody, jezte jen rýži, zelené fazolky, banán a ovesné vločky. Dietu vydržte 2−3 dny, pak postupně přidávejte další potraviny. Rozhodně vysaďte 
z jídelníčku ořechy (bývají nejčastější příčinou), kávu, čokoládu, rybičky v konzervě a uzeniny. Kosmetiku nepoužívejte do úplné normalizace stavu.“

Moučnivka u novorozence
Jak poznáte, zda v pusince vašeho děťátka vidíte opravdu moučnivku? Lze i v tomto případě novorozencovi pomoci
homeopatickými léky? Podle slov naší porodní asistentky Bc. Romany Gogelové nebývá moučnivka jen na jazyku, 
ale objevuje se ještě jinde uvnitř pusinky dítěte. Jsou to bílé povlaky či flíčky, které se nedají sundat.

Do naší poradny napsala maminka dvoutýdenního miminka:

„Dobrý den, ráda bych vás požádala o radu. Paní doktorka nám předepsala genciánovou violeť na počínající moučnivku.
Tu ale nechci malé dávat kvůli možné karcinogenitě. Existuje jiný vhodný přípravek? Děkuji předem za radu.“

Na dotaz odpověděla zkušená porodní asistentka, odbornice v homeopatii, Bc. Romana Gogelová:

„Použijte BORAX 5 C – v 5 ml vody rozpusťte 5 granulí a miminku podávejte ze stříkačky. Dalších 5 granulí rozpusťte v dalších 5 ml, vytírejte pusinku 
a potírejte si prsní dvorce. I vy sama užijte 2x denně 5 granulí tohoto léku. Tím se účinek zlepší, brzy to zabere.

Pokud by se stav nezlepšoval a miminko by mělo moučnivku úpornou, lze přidat další léky. Jednorázově miminku vytřít pusinku genciánovou violetí není žádná
chyba. Špatné je kontinuální používání. Držím palce.“

Moc děkuji za radu. Musím napsat, 

že díky Vašim radám z loňska byl syn

vlastně od září pop
rvé nemocný, jinak

ustál všechny chřipky, spálové angíny
 

a virózy, které ve šk
olce řádily. 

Takže Vám (MUDr. Věře Budkové) patří

naše velké DÍKY! 

Eva Krátkoruká

Arnika je liek, ktorý mi pomohol už vel’mivel’akrát a v takých ťažkých situáciách.Skláňam sa pred touto bylinkou. 

Milada Síria Hitzinger

Pravidelné rubriky
Návštěvníci se zájmem o homeopatii
Za posledních 60 minut: 292
Za posledních 24 hodin: 5 883
Za poslední týden: 35 132
Za poslední měsíc: 143 775
Celkem návštěv: 2 368 623
Počítadlo webu svethomeopatie.cz k 30. 8. 2016

  

Vážená paní doktorko, 
chci Vám co nejsrdečněji poděkovat.
Poprvé po dlouhé době jsem si díky
Vámi doporučeným homeopatikům užila
nejen jízdu v autě, ale zvládla jsem i bez
problémů otočné hlediště v Českém
Krumlově. Po závratích ani památka.
Homeopatie je úžasná věda, nedám na ni
dopustit. Jsem nesmírně ráda, že jsem
objevila Vaši poradnu a že velmi rychle
na dotaz odpovíte. Doposud jsem si
léčbu vyhledávala pouze na internetu 
a nyní jsem šťastná, že vím o Vaší 
poradně a určitě mi poradíte ještě lépe.
Přeji Vám hodně vděčných pacientů,
jako jsem já, a děkuji. 

V. Hamousová

Zdroj: Lída Kindlová
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    D.

Pravidelné rubriky

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Pomozte včelám

Rádi si pochutnáte na kvalitním medu? Pak vás asi někdy napadne, že tuto skvělou pochoutku
bychom bez včel neměli. Včely nám dávají nejen med. Díky nim máme i ovoce, zeleninu,
dokonce kávu. Bez včel bychom přišli o třetinu úrody. V Česku za posledních dvacet let ubyla
více než třetina chovaných včelstev. 
Pokud chcete včelkám pomoci, pěstujte na zahrádkách a balkónech tyto bylinky, trvalky 
a jednoletky: levanduli, šantu kočičí, šalvěj, koriandr, tymián, fenykl, brutnák lékařský, šafrán,
pryskyřník, astry, topolovky, sasanky, sněženky, pelargonie (muškáty), měsíček, lobulárie,
mák, slunečnice, cínie, otočník nebo luštěnici trnitou (pavoučí květ).

Jak na stres?

Spěcháme, plníme úkoly, pracujeme. Stres nás provází na každém kroku. Jedním z homeo-
patických léků, který nám pomáhá vypořádat se s potížemi, které vznikly jako důsledek
přetížení organismu, je ARGENTUM NITRICUM. Doporučuje se pacientům náchylným 
k onemocněním v období stresu, změn, na konci jara a začátku léta. Pomáhá také s léčbou
stresových průjmů a bolestí hlavy spojených se závratí, které vznikly v důsledku stresu 
a nejistoty. Mnozí lékaři-homeopati ho doporučují i v období zkoušek a před pohovorem 
do nové práce.

Jak si poradit se štípnutím hmyzu? 

Výletní i dovolenková homeolékárnička by určitě měla být vybavena DAPIS gelem – pro případ
štípnutí hmyzem. Důsledky píchnutí včelou zmírníme podáním homeopatických léků APIS,
(případně i HISTAMINUM). Tyto léky jsou vhodné i v případě svědivých štípanců komára,
mravenců a jiných oteklých, svědivých „bolístek“.
O správném léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Homeopatie v Indii – aktuální zprávy
Podle nedávno zveřejněné studie přestalo 59 % obyvatel největších indických měst
včetně Čennaje v minulém roce používat alopatickou léčbu a přešlo k homeopatii.

Studie zaměřená na „postavení homeopatie v Indii“, provedená Indian Market Research Bureau
(IMRB – Kancelář pro průzkum indického trhu) ve velkých kosmopolitních a metropolitních
městech přinesla zajímavé výsledky týkající se názorů spotřebitelů a jejich pohledu 
na homeopatii.

Výsledky průzkumu se v médiích objevily u příležitosti Světového dne homeopatie (pozn.
redakce: 10. 4. 2016). Ukazují, že homeopatii její uživatelé považují za nejbezpečnější
formu medicíny, což je také důvodem výše uvedené náhlé změny. Dle závěrečné zprávy krom
toho 77 % lidí věří, že jim homeopatie přináší nejlepší dlouhodobý prospěch.

V informacích, jež má k dispozici deník „News Today“, se uvádí, že IMRB International
prováděla pro jednu soukromou kliniku online panelový výzkum formou rozhovorů vedených
pomocí počítačů. Výzkum zahrnoval celkem 1 228 respondentů a probíhal v městech Čennaj
Bombaj, Dillí, Kalkata, Béngalúru, Ahmadábád, Púna a Haidarábád.

Ve zprávě se uvádí, že lidé používají homeopatii většinou k léčení potíží, jako jsou plešatění, lupy, alergie, bolesti zad a bolesti kloubů. 
Dle materiálu lidé dále za poslední rok utratili průměrně 9 108 Rs za homeopatii a 12 907 Rs za alopatii.
Studie krom toho podtrhuje, že přes 60 % lidí se domnívá, že homeopatie nejlépe zabírá na nemoci chronického rázu plynoucí z životního
stylu, které alopatie nedokáže plně vyléčit.

Dalším důvodem k výše zmiňované změně je dle závěrečné zprávy studie fakt, že lidé hledají celostní možnosti péče o zdraví, a také převládající
názor, že homeopatická léčba je bezpečnější než alopatická.

Překlad: Bc. Eva Leňová
Redakčně upraveno. Zdroj: www.newstodaynet.com
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Pravidelné rubriky

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Léčba homeopatií:
Hvězdy, které nedají dopustit 
na alternativní medicínu
Mnoho celebrit a vrcholových sportovců má svého homeopata
"na drátě" a se svými příběhy se svěřili i britskému portálu
www.mirror.co.uk.

Zatímco mnozí účinkům homeopatie nevěří, více než 10 milionů 
obyvatel Velké Británie na ni nedá dopustit. Výhody alternativní
medicíny jsou známy déle než 200 let. I mnoho celebrit a vrcholových
sportovců má svého homeopata. Také naši čtenáři se mohou díky 
jejich příběhům dozvědět, jak alternativní medicína podpořila 
jejich zdraví:

James Ellington, sprinter týmu Velké Británie, 26 let:
„Mé zdraví je mou největší prioritou. Počínaje vyrovnanou stravou 

a konče rozmanitou medicínou, které využívám. Trénuji šestkrát týdně,

což je extrémně náročné, a je pro mne důležitější než kdy dřív udržovat

své tělo v té nejlepší možné kondici. Homeopatie mi nabízí pozitivní 

a přírodní cestu, jak se vyhnout sportovním neduhům, jako jsou například vyčerpání či bolesti svalů a kloubů. A to vše bez nežádoucích dopadů

na můj výkon. Používám léky jako Ruta graveolens, která mi pomáhá léčit pohmožděné vazy, Gelsemium na předzávodní nervozitu, Arnicu

montanu na pohmožděniny a Bellis perennis proti vyčerpání. To vše nabízí sportovcům přírodní alternativu oproti klasické a leckdy i škodlivé

medicíně.“

Peter Hain, poslanec parlamentu, 62 let: 
„Už několik let používám homeopatii a jsem přesvědčený o její terapeutické hodnotě. Poprvé jsem se s ní setkal díky svému malému synovi,

který několik let trpěl ekzémy. S obvyklou léčbou se jeho stav spíše progresivně zhoršoval a nakonec se mu ve čtyřech letech k tomu všemu

projevilo astma. Ze zoufalství jsme začali homeopatickou léčbu a byli jsme doslova omráčeni jejími pozitivními účinky. Od té doby používáme

homeopatii na všechny možné nemoci. Nejvíce se spoléhám na Arnicu montanu, která je skvělá na modřiny. Homeopatie a klasická medicína

musí jít ruku v ruce a vzájemně se doplňovat.“

Susan Hampshirová, herečka, 75 let:
„Začala jsem s homeopatií před více než 40 lety a od té doby na ni spoléhám. Léčím tak nejen sebe, ale i celou svou rodinu. Vždy mám doma

po ruce široký výběr homeopatických léků, které používám k léčbě všeho: počínaje modřinami a onemocněním krku konče. Mezi nejčastěji

užívané léky řadím Arnicu montanu na léčbu modřin a bolestí svalů, Bryonii na zmírnění otoku kloubů a Rhus toxicodendron na bolesti kloubů.

Dále ráda používám Aconitum napellus na léčbu šoků, Hypericum na poškození nervů a Hepar sulfur, který dokáže vyléčit zánět středního

ucha. Ruta graveolens je zase výborná na výrony a natažené svaly. Mezi moje oblíbence patří i Hypericum a Calendula, které používám 

na léčbu kožních potíží. Myslím si, že jsou mimořádně účinné. Hypericum je známé pro léčbu suché a popraskané kůže.“

Louise Jamesonová, herečka, dříve hrála např. v seriálu Pán času (Doctor Who), 61 let:
„Já a moji dva synové bereme homeopatické léky už 26 let. Můj syn Tom je poprvé okusil ve dvou letech, když mu byla předepsána Pulsatilla

na rýmu – od té doby už nikdy nemusel brát antibiotika. Harry ho následoval s Phosphorem na velmi špatný kašel. A nakonec jsem přišla 

na řadu i já s Calcareou carbonicou, kterou jsem užívala na „syndrom vyčerpané matky“. Homeopatie mi pomáhala při kašli, zimnici, operaci

a akutních i konstitučních emocionálních a fyzických potížích. A teprve nedávno mi Sulfur pomohl projít menopauzou, aniž bych musela jen

pomyslet na toxičtější metody.“

Annabel Croftová, bývalá profesionální tenistka, 46 let:
„Homeopatii používám já sama i celá má rodina k léčbě takřka všeho – od prvních příznaků kašle a chřipky až po sportovní úrazy. Považuji 

to za způsob života. Navštěvuji svého homeopata jednou za několik měsíců a používám velké množství homeopatických léků. Homeopatie 

na mě měla zázračné účinky a rozhodně nemohu popřít její účinnost. Vychovala jsem své tři děti na homeopatii, používali jsme homeopatické

léky kdykoliv se necítily dobře. Nakonec se děti poučily od své matky – dokonce tak, že ve své škole byly známé tím, že udělaly školnímu

lékaři přednášku o výhodách homeopatie oproti klasické medicíně.“

Gaby Roslinová, televizní moderátorka, 48 let:
„Domnívám se, že homeopatie je velmi prospěšná pro zdraví moje i celé mé rodiny. Na homeopatii spoléhám. Stále s sebou nosím taštičku 

s homeopatiky, která je vždy připravena na vše, co mi život může každý den přinést. Homeopatie výborně zabírá i u dětí. Když bylo mé dceři

pouhých 18 měsíců, dostala neustávající kašel. Vzala jsem ji k homeopatovi a po několika dnech, kdy brala předepsané léky, kašel dočista

zmizel. Tato návštěva i mnoho dalších vždy přinesly výborné výsledky. To mě přesvědčilo o účinnosti homeopatie.“

Julie McCaffreyová

Volný překlad z originálu Anita Moser, studentka literatury a francouzského jazyka

Zdroj: www.mirror.co.uk/lifestyle/health/homeopathic-healing-the-stars-who-swear-1259620

Zdroj: www.mirror.co.uk
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TIPY Z KUCHYNĚ NAŠÍ NUTRIČNÍ PORADKYNĚ:

S pojmem zpomalený metabolismus jsem se setkávala poměrně často už
v době, kdy jsem se zaměřovala na „hubnoucí klienty“. Někteří z nich měli
pocit, že problém jejich nadváhy je zpomalený metabolismus, což jen 
v některých případech byla i pravda. Na druhou stranu si za to vždy mohli
oni sami.

Abychom pochopili pojem zpomalený metabolismus, musíme se zastavit 
u pojmu bazální metabolismus (BMR). Bazální znamená základní – to je 
v našem případě množství energie, kterou naše tělo potřebuje pro pokrytí 
základních životních a metabolických funkcí. Je to energie potřebná pro 
fungování svalu (nejen lýtkového, ale i srdečního), mozku, pro dýchání, 
pro funkci ledvin, jater, plic atd. Je to energie, kterou by naše tělo spotřebovalo
v případě, kdy bychom jen leželi v posteli, nic nedělali a ani na nic nemysleli.
V žádném případě by žádná dieta a omezení nemělo jít pod tuto hodnotu. 
Zní to logicky, samozřejmě. Bohužel se ale můžete někdy setkat i s tím, 
že doporučený denní příjem je nižší, nebo stejný jako hodnota bazálního 
metabolismu.

Jak zjistit hodnotu bazálního metabolismu?

Určitě i vy si kladete tuto otázku. Není to ale úplně jednoduché, nejpřesnější
hodnotu získáte na specializovaných pracovištích. Jednou z možností je
nepřímá kalorimetrie, kdy se měří množství spotřebovaného kyslíku za určitou
dobu. Získaná hodnota je přesnější než například hodnota spočítaná podle
vzorce, který je různý pro muže a ženy a zohledňuje výšku, hmotnost i věk
(stačí si najít Harris-Benedictův vzorec).

Normální 40letá žena vysoká 165 cm a vážící 65 kg by měla podle uvedeného
vzorce bazální metabolismus 5 800 kJ. Když se ovšem podíváte na některé
diety, setkáte se i s doporučeným denním příjmem 4 500 kJ. Co se ale stane,
když bude člověk takto hladovět? Kromě toho, že bude hladový, nervózní 
a vystresovaný? Tělo musí přežít, a tak se naučí šetřit – zpomalí metabolické

pochody, aby nespotřebovalo tolik energie. A zpomalený metabolismus je na
světě! Podobně se naučí organismus reagovat i v případě, kdy mu nedopřejete
dobrou snídani nebo když málo spíte. To jsou hlavní a asi nejčastější příčiny
vzniku zpomaleného metabolismu.

A jaké jsou důsledky? 

Samozřejmě je to nadváha, se kterou se pak loučíte opravdu velmi těžko, 
a stojí vás to neuvěřitelně hodně sil. Ale – můžete si za to sami. Zní to krutě?
Ano, ono to je kruté. K vašemu tělu!

Žádné rychlé ani jednoduché řešení však bohužel nečekejte. Trvá rok až dva,
než vám tělo uvěří, že nebude znovu hladovět, a dovolí si více spalovat. Budete
potřebovat svaly, aby doslova rozhýbaly a rozproudily metabolismus – proto
budete potřebovat kvalitní příjem a dostatečný výdej.

Bude tedy třeba se naučit:

• pravidelně jíst (v menších porcích, zdravé potraviny a nezapomínat 
na snídaně),

• být zdravě aktivní (nejlepší aktivitou v každém věku je chůze, alespoň 
40 minut denně, klidně to může být i „rozkouskováno“; máte-li sedavé 
zaměstnání, najděte způsob, jak se minimálně 1 krát za hodinu postavit 
a protáhnout nebo udělat několik dřepů; k tomu je nutné přidat kardio 
aktivity – rekreační běh, kolo, plavání),

• chodit včas spát (nutný je i odpočinek – pamatujte si, že nejkvalitnější 
spánek je do půlnoci a že spát bychom měli v čistém, větraném pokoji 
bez světelného šumu a bez všech zářičů – počítačů, tabletů a mobilních 
telefonů).

Jen díky pravidelnému režimu jídla a pravidelné pohybové aktivitě se může
ze zpomaleného metabolismu stát metabolismus zdravý, dobře fungující 
a dobře spalující.

Ing. Ludmila Pszczolková

Zpomalený metabolismus

Pravidelné rubriky
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Syndrom zmrzlého 
ramene
Je označením pro stav, kdy dochází k postupnému omezení hybnosti 
a k bolesti v oblasti ramenního kloubu. Příčina onemocnění se nemusí
prokázat, nebo se jedná o následek traumatu či virového onemocnění... 

Rameno je zpočátku velmi bolestivé, někdy také teplejší a oteklé, hybnost 
je stále více omezená. Velmi často budí bolesti ramene v noci. Postupně dochází
ke zmírnění bolesti a zůstává omezení hybnosti v ramenním kloubu. Vývoj
onemocnění a léčení trvá obvykle minimálně rok a déle.

V léčbě tohoto syndromu má fyzioterapie své nezastupitelné místo. Ze začátku
je často nutné tlumit bolest léky proti bolesti, protože bez nich není rozcvičování
vůbec možné. Později je bolest menší, ale rozcvičování komplikuje ztráta 
elasticity kloubního pouzdra a snadná tvorba vazivových srůstů kloubního 
pouzdra. Rehabilitace by měla být dlouhodobá, nutné je pravidelně cvičit 
i doma. I přes dobře provedenou rehabilitaci je někdy nutné přistoupit 
k operativnímu uvolnění srůstů.

Domácí tip – zkuste kyvadlové pohyby. Pomalu se předkloňte, zdravou rukou
se opřete o stůl, ruku s bolestivým ramenem nechte volně viset k zemi. Nyní 
se snažte pohyby trupu!!! rozhoupat visící horní končetinu. Snažte se o to, 
aby visící končetina byla co nejvíce relaxovaná, nezapojujte ji aktivně 
do rozhoupávání. Jako zvýšení efektu tahu (odborně trakce) lze do ruky uchopit
žehličku. Úchop musí být příjemný. Obvyklé držadlo žehličky je tvarováno
právě tak, aby úchop ruky rameno nepřetěžoval, proto se nesnažte žehličku
ničím jiným nahradit.

Jak může pomoci homeopatie?

● V akutní fázi bolesti:
IGNATIA AMARA 15 C – 5 granulí 2x denně
ARNICA MONTANA 9 C – 5 granulí 2x denně

● Při ústupu bolesti:
PULSATILLA 15 C – 5 granulí 2x týdně
RHUS TOXICODENDRON 9 C – 5 granulí 2x denně

Pozor na drobná traumata a přetížení ruky. Syndrom zmrzlého ramene může
vzniknout také jako reakce na opakované přetížení ruky, např. při častém
používání počítačové myši, klávesnice apod. nebo po neřešeném traumatu ruky.
V takových případěch pacient ruku šetří, používá náhradní stereotypy a přetěžuje
tak rameno.

Samotná zima nemá se zmrzlým ramenem vůbec nic společného.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

RYCHLÉ RADY:

Drobné úrazy
• Nejprve ránu vyčistěte – omyjte ji proudem 

vody a mýdlem. (Se silně znečištěnou ránou 
jděte k lékaři!)

• Ránu vydezinfikujte dezinfekčním roztokem.
• Při otevřených ranách nejdříve zastavte 

krvácení a ošetřete ránu, teprve potom 
volte lék.

Krvácení zastavíte tím, že stáhnete okraje rány 
a raněnou část těla podložíte tak, aby byla výše než
srdce. Při velmi silném krvácení se musí krvácející
místo stlačit a je nutné přiložit kompresní obvaz.
Okamžitě jděte na lékařskou pohotovost!

Homeopatická první pomoc

U každého úrazu si vzpomeňte na naše „Áčko“ - mezi veřejností již dobře
známý homeopatický lék na zhojení rány, zástavu krvácení a úlevu od bolesti.
Je jím Arnica montana.

Užívejte v ředění 9 nebo 15 C 3x 5 granulí po 10 minutách, následně přibližně
3x každou půlhodinu, v případě potřeby v léčbě pokračujte v průběhu celého
dne. Další den pokračujte v dávkování 2−3x denně až do zhojení.

K Arnice můžete přidat některý z níže uvedených léků.
Pro všechny léky platí stejné dávkování: Ze začátku 3x každou půlhodinu, 
pak stačí 3x denně; 1 dávka = 5 granulí.

• Hypericum perforatum 15 C – pokud je postižené místo velmi bolestivé, 
hlavně u rtů, konečků prstů, kolem přirození. Tento lék se také velice 
osvědčil u poranění kostrče.

• Ledum palustre 9 C – spolu s Arnikou doporučujeme na rychlejší vstřebání 
monoklů kolem očí. Tento lék je vhodný u drobných i závažnějších 
bodných ran.

• Staphysagria 9 C – hojí všechny řezné rány, a to jak úrazy, tak operační 
rány.

• Na odřeniny, drobné řezné rány a popáleniny I. stupně můžete použít 
měsíčkovou tinkturu Weleda Calendula Essenz nebo mast Cicaderma, která 
kromě homeopatických složek obsahuje protizánětlivě působící bylinky: 
měsíček, třezalku a řebříček. Na hojení odřenin a popálenin I. stupně 
doporučujeme vyzkoušet účinek kvalitního levandulového krému.

• Nezapomínejte na to, že samotnému hojení napomáhá vzduch, slunce 
a mořská voda 

• Pokud se rána nehojí, nebo začne hnisat, neprodleně vyhledejte lékaře! 
Homeopatickou léčbu volte souběžně. Zmírní bolest a podpoří hojení rány.

Pravidelné rubriky
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VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Když je pes "Casanova"
Majitelé psů (myšleno samců) velmi často bojují s jejich přirozenými pudy
(sexuálními). Je to zkrátka příroda, a když v okolí hárá nějaká fenka, nedej
Bože několik, tak je doma veselo. Pes neustále kňučí u dveří či okna, chce
několikrát za den i noc ven, aniž by vykonával nějakou potřebu. Jen prostě
sonduje, zda ta jeho „vyvolená" není náhodou taktéž venku. Sem tam se
k tomu přidá i nechutenství. A když to vygraduje celonočním vytím a vy
bydlíte navíc v paneláku, máte o neshody a stížnosti sousedů postaráno.

Co s tím?

Mnoho lidí je opravdu v prekérní situaci. Řešením je sice kastrace, nicméně
málokdo tuší, že kastrace samotná nepotlačí zcela úplně sexuální pud jako 
takový. Znemožní reprodukci, čili pes se stává neplodným, ale může se stát, 
že se o hárající fenky zajímá i nadále, i když samozřejmě hormonální pokles 
je na jeho náruživosti většinou znát. Samostatná kapitola jsou psi chovní, staří,
nemocní, zkrátka ti, u kterých kastrace možná není.

V takových případech nám opět může pomoci příroda. I když přírodě sice
neporučíme – tzn. nikdy sexuální pudy zcela „nezakážeme“ – můžeme psa pomocí
přírodních léků relativně dobře zklidnit.

Pokud pes v noci neklidně spí, několikrát za noc se dožaduje venčení nebo kňučí,
zkuste podat homeopatické tablety Sédatif (2 tablety) nebo Sedalia sirup (2 ml).
Můžete kombinovat s Rescue Bachovou esencí – 4 kapky.

V případě, že pes neustále naskakuje někomu na nohu, ruku nebo polštáře, zkuste
podávat v problematickém období Bachovu esenci White Chestnut. Pomáhá při
různých obsesivních chováních (4 kapky 4x denně na jazyk nebo nakapat do misky
s vodou, aby pes denně průběžně upíjel).

Velkým pomocníkem je v těchto případech aromaterapie. Hárající fenu v okolí 
domova „převoníte“. Existují dva velmi účinné éterické oleje, které nám nejen 
nádherně provoní byt, ale psa uklidní, a to: levandule a meduňka. Před spaním
jimi provoňte pomocí aromalampy či difuzéru byt. Levanduli můžete použít 
i při venčení psa. Kápněte jednu kapku éterického oleje psovi na hrudní kost. Vůně
mu půjde tzv. pod nos. Zklidní ho při procházkách, eliminuje intenzitu pachů 
po hárajících fenách a navíc psa ochrání i před parazity – coby repelent. 
Levandulový éterický olej je jedním z mála, které můžete bez obav použít i přímo
na pokožku. Samozřejmě všeho s mírou. Jedná se vždy o velmi silné koncentráty,
stačí 1 kapka!

Petra Sumeráková

Baryta carbonica
Naši dlouholetí klienti, se kterými jsme u jejich zvířecích miláčků 
řešili takzvaně kde co, dorazili jedno odpoledne do ordinace s otázkou:
„Poznáte, jestli naše fenka ohluchla, nebo si z nás dělá jen legraci?!“ 

Takže jsme se různými zkouškami pokoušeli prokázat, jestli fenka slyší, 
nebo – jak to já nazývám – „trpí selektivní hluchotou“, což znamená, že slyší, 
jen když to potřebuje ona.

Dle našeho vyšetření je zde hluchota vzhledem k věku stařeckého charakteru.
Definitivní potvrzení je však možné jen speciálním vyšetřením sluchu – metoda
zvukem evokovaných sluchových potenciálů BAER. Toto vyšetření se provádí 
v anestezii a jen na specializovaných pracovištích, která jsou v naší republice 
jen dvě.

Poznámka: Poruchy sluchu dělíme podle příčiny do dvou skupin. První skupina

poruch je způsobena degenerací sluchového ústrojí, nejčastěji stářím. Mnozí 

ze psů či koček po 12. roku věku začínají ztrácet sluch a většina jedinců 

po 15. roku je už téměř hluchá.

Druhou skupinu představuje vrozená hluchota spojená s bílou barvou kůže a srsti.

Tato choroba se vyskytuje u mnoha druhů zvířat včetně člověka. K projevu 

hluchoty dochází už při narození nebo v prvních týdnech života. Zjištění hluchoty

u zvířat není jednoduché. Testy jako pískání, křičení či tleskání jsou zatíženy velmi

velkou chybou, neboť hluché zvíře reaguje i na jiné podněty než sluchové 

a mnohé z nich mohou být nám lidem skryty. Jednostranně hluché jedince 

pak odhalíme ještě obtížněji, nebo vůbec.

Snažím se doptat klientů, jak problém vznikl, jak dlouho trvá, jak to fenka zvládá,
změnilo se i něco jiného? Klienti popisují, že výrazné zhoršení do tohoto stavu
pozorují až po posledním očkování, které bylo před 10 dny. Po této informaci 
mě okamžitě napadá lék Thuya occidentalis – snížení postvakcinačních reakcí.
Ale z dalšího rozhovoru vyplývá, že problémů je více – štěněčí chování, koukání
do prázdna, zpomalenost. Proto nakonec volím lék Baryta carbonica, v tomto 
případě v ředění 30 C ze začátku 2x denně, poté podle odezvy snižovat 
frekvenci podávání. Fence se sluch začínal postupně upravovat zpět 
do původního stavu, adekvátnímu jejímu věku. Lék jsme pak podávali 1x denně
a následně pokračovali 2x týdně a další měsíc již jen 1x týdně do vybrání tuby.
Šustění pytlíku slyšela již perfektně, co kdyby tam náhodou byly dobroty. Ale při
povelech si dávala více na čas, a to museli klienti zvyšovat hladinu projevu. Také
majitelé popisovali příjemnou změnu v chování, že je veselejší a aktivnější.

Na Barytu carbonicu je třeba pomýšlet při hluchotě s otokem mandlí. Také 
při hučení v uších v důsledku arteriosklerotických stavů a při ztrátě paměti 
a infantilním chování. Je také velmi užitečná u stavů fyzické i psychické retardace.
Pomalí a vystrašení jedinci, hlavně z cizích lidí.

Po nějakém čase fenka absolvovala odstranění zubního kamene ultrazvukem,
což se provádí v anestezii. Druhý den po operaci přiběhla klientka pro předpis 
na lék Baryta carbonica, protože se u fenky znovu projevila hluchota a zpomalenost.

Nyní je fenka opět slyšící. Vzhledem k opakování problému jsem fence lék Baryta
carbonica 30 C ponechala dlouhodobě 1x týdně. Těší se dobrému zdraví.

MVDr. Miroslava Menclová

Zdroj: Iva Bajgarová

Zdroj: Lída Kindlová

Pravidelné rubriky
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Prázdniny skončily, opět utekly jako voda a jako každý rok se už teď těšíme na další.
Ale určitě každé roční období, každý kalendářní měsíc má v sobě své kouzlo a náš 
život bude takový, jaký si ho uděláme, jak se zpívá v jedné písničce od skupiny 
Chinaski – a je v tom kus pravdy.

Ke zdraví a psychické pohodě nám během léta pomáhalo nejen sluníčko, zelenina a ovoce
ze zahrádky, ale i homeopatické léky. První týden v červenci jsme vyrazili na řeku
Berounku, sjížděli jsme ji od Plzně až po Křivoklát. Dovolenou jsme si s našimi dětmi řádně
užili a ten nejmladší, dvouletý, nyní dost často říká: „Tati, to byla pohodička na Berounce.“

Samozřejmě jsem byla vybavená asi desítkou homeopatik, kdyby se náhodou objevil nějaký
zdravotní problém.

LEDUM PALUSTRE 9 C jsme dávali preventivně každý den každému členovi rodiny ráno
a večer a mohu říct, že nás opravdu žádný otravný hmyz neotravoval, i když u vody 
je ho o to více.

Maminku od kluků (z rodiny, která byla s námi) jsem zachránila svými kuličkami hned
první večer, když zjistila, že ji sluníčko řádně připálilo na rukou, krku a na nohou. 
HYPERICUM PERFORATUM 30 C ráno a večer a BELLADONNA 15 C 3x denně 
+ krém z Justu. Tato kombinace zabrala velmi rychle.

Dceři jsem léčila projevy senné rýmy: NUX VOMICA 9 C 3x denně + POLLEN 
DE GRAMINEES 30 C denně. Byla za ně vděčná, protože během dne, kdy jsme byli 
v lodi, nemusela každou chvíli vytahovat kapesník.

Úrazy se nám vyhnuly, zato průjem potrápil devítiletého klučinu a mého malého syna.
Každému jsem dala jiné homeopatikum – podle symptomů. Synovi zabralo PODOPHYLLUM
PELTATUM 9 C a druhému chlapci ARSENICUM ALBUM 9 C. Dostali také probiotika,
oběma stačily 2 dávky. My dospělí jsme dezinfikovali trávicí systém jiným způsobem.

Díky pomoci homeopatie jsme si nenechali zkazit dovolenou, naplno jsme si ji užili 
a přivezli jsme si plno vzpomínek a fotografií.

A na závěr jsem si vzpomněla, že homeopatika jsem využila už na začátku cesty do Plzně,
kdy mě už několik dnů dost bolelo v krku, cumlala jsem různé pastilky ze šalvěje, 
z propolisu, kloktala, ale pak jsem si vzpomněla na HOMEOGENE 9 a po první tabletě
jsem pocítila značnou úlevu jako zázrakem. Od té doby svým pacientům v lékárně častěji
doporučuji HOMEOGENE 9.

Přeji vám šťastné a pohodové vykročení do nového školního roku.

Simona Dostálková

Moje letní zkušenosti s homeopatiky

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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charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Venku je krásně,
je na čase si to užít
S létem přišel i příval energie, nových výzev 
a projektů. To mě pohltilo natolik, že jsem se
poslední dny ani nezastavila a „recidiva“ je zpět.
Tou recidivou mám na mysli horlivé pracovní
tempo, do všeho se opět vrhám po hlavě, pracuji
ráno, odpoledne, večer. V noci se budím 
a přemýšlím, co všechno musím ještě udělat.

Stop.

Už jsem si své vyčerpání kdysi zažila a nechtěla 
bych spadnout do syndromu vyhoření. Tak jsem 
si dnes vyrazila na Kampu. Rozhodla jsem se, 
že budu pracovat venku, na čerstvém vzduchu,
nenechám se nikým a ničím vyrušovat. Sluníčko svítí,
tráva je ve stínu pod košatým stromem krásně vlhká,

vedle v Bakeshopu měli dobrou kávu a ovesnou
cookiesku a já už se několik dní nemůžu dostat 
k tomu, abych napsala článek o jednom skvělém 
třídenním semináři. Proč? Protože kdekoli jsem,
všude na mě někdo mluví, stále mi někdo volá, někdo
mě s něčím oslovuje. Vypnula jsem tedy telefon 
a rozhodla se být jen sama se sebou, „jen“ tady a teď.
Inspirovala mě naše spolupracovnice Jana, která 
o bytí „tady a teď“ napsala pro vás-nás článek.

Zula jsem si boty, šlapu bosýma nohama po trávě, 
pak usedám, protahuji se, lehám si, zavírám oči 
a poslouchám bouřlivé šumění Vltavy, cvrkot 
poklidných turistů, štěkání pejsků… A je mi krásně.
Najednou vypínám a myslím jen na samé hezké věci.
Pak si sednu, otevřu počítač a najednou mi hlava zase
funguje. Slova naskakují samy od sebe, inspirace
přichází ne na jeden, ale hned na tři články. Připravuji
si i témata pro rozhovor, vymýšlím pro naše čtenáře
novou soutěž, vlastně rovnou celou sérii soutěží! 
Je tady přece léto, blíží se prázdniny, čas dovolených
a taková homeopatická lékárnička na cesty nebo 
informacemi nabitá kniha se může hodit každému 
z vás, ne?

Všechno mi jde najednou samo. Stačilo jen na 
několik minut vypnout a užívat si bytí „tady a teď“.
Není třeba se přemáhat. Vyzkoušejte to taky, 
nemusíte chodit přímo na Kampu, stačí louka 
kousek od vás nebo lavička v parku. Dobíjejte 
se v zeleni a na čerstvém vzduchu. Protože zelená 
je barva svěžesti.

Těch pár minut za to stojí, hned vám bude líp.

A teď si jdeme zasoutěžit! 

S teplým počasím přichází i zvýšený počet úrazů. 

Jaký homeopatický lék, který je klíčovým lékem
úrazů, se vyrábí z byliny zvané prha chlumní 
a je nazýván homeopatickým „Áčkem“?

a) Arnica montana
b) Nux vomica
c) Argentum nitricum

Správné odpovědi zasílejte e-mailem do  31. 10. 2016
na adresu info@svethomeopatie.cz. 
Vylosujeme tři z vás, kteří správně odpovědí na naši
soutěžní otázku. Odměnou pro ně pak bude kniha
HOMEOPATIE A SPORT! A jako bonus získá každý
z výherců limitovanou edici našich redakčních hrnečků.

Lucie Nestrašilová
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