
Co tě jako první napadne, když
se řekne zdravý životní styl?

Zdravý životní styl je pro mě život
v souladu s přírodou, přiro-
zeností, v harmonii se svými
potřebami. Patří sem i dobré
jídlo – to, co je k prospěchu těla 
i duše, pohyb – u mě nejlépe
tanec. Za důležitý považuji také
čas odpočinku. Ale nejsem typ
člověka, který dovede jen tak
sedět a dívat se před sebe, nebo
na druhé, jak něco dělají. Jsem
hodně aktivní, ale na druhou
stranu potřebuji k zachování
klidné mysli po náročném dni
večer ticho a jen si sednout 
s knížkou v ruce…

Ty a homeopatie. Jak a kdy jste
se „seznámily“?

Za setkání s homeopatií mohu
děkovat svým dětem. Je to asi 
u mnoha maminek stejné – v době
těhotenství, nebo při prvních
nachlazeních svých miminek
hledají způsob, jak jim co nej-
šetrněji pomoci. U nás to byl
sirup Stodal. Později monokom-
ponentní léky, které našemu 
synovi pomohly vyřešit potíže 
s atopickým ekzémem. A když
člověk vidí, že to jde i takhle,
homeopatická lékárnička se
rozrůstá. 

Sociální sítě Světa homeopatie
jsou „tvým dítětem“. Co tě na
této práci nejvíce baví?

V první řadě je to „akčnost“. 
I když to na první pohled může
vypadat, že jde jen o sdílení infor-
mací o homeopatii a zdravém 
životním stylu. Opak je pravda.
Za každým naším statusem je
spousta práce, hledání informací
a zajímavostí, přemýšlení a snaha
přiblížit se co nejvíce našim
fanouškům. Záleží mi na tom, 
aby náš facebookový profil byl
originální a aby čtenáři cítili, 
že jsme s nimi a že jim chceme
pomoci, když to potřebují.

Čeho se týkají nejčastější dotazy
návštěvníků Facebooku Světa
homeopatie?

V podzimním období je to zejmé-
na téma nachlazení a možností
posilování imunity. Pak odlou-
čení od maminky, které zažívají
„školkové“ děti. I téma poruch
pozornosti malých žáků je časté.
Kolem Vánoc se každý z nás
potýká s větší zátěží a stresem 
– čtenáři se ptají, jak se s tím 
vyrovnat. Na jaře jsou to dotazy
týkající se alergií, blížících se
maturitních zkoušek a s tím spojené
trémy a potíží se soustředěním…
A celoročně se na nás s dotazy
obracejí těhotné maminky.

Míváš hodně negativních komen-
tářů?

Občas se nějaký negativní ko-
mentář objeví, ale většinou jsou
ohlasy pozitivní.

Které příspěvky jsou u čtenářů
nejoblíbenější?

Zájem našich čtenářů se mění.
Závisí na ročním období i na
„celkové náladě“. Někdy jsou 
to vysloveně homeopatická do-
poručení našich lékařů, výsledky
výzkumů, které se týkají homeo-
patie, jindy zas krátké bylinkové
tipy nebo vstupy týkající se 
esenciálních olejů, spirituality 
a tradičních svátků našich
předků.

Máš 4 děti, jak zvládáš péči o tak
velkou rodinu? Máš nějakou
radu, jak se z toho nezbláznit?

Tak takovou radu bych někdy
taky potřebovala. Když potřebuji
akutní pomoc, beru si na pomoc 

bachovky – nosím je pořád u sebe
v kabelce. Velmi mi pomohly rady
MUDr. Formánkové, když jsem
se cítila hodně vyčerpaná, 
unavená a měla jsem pocit, že už
nemůžu… Co se mi v praxi
ukázalo jako největší devíza 
– vést děti k samostatnosti, aby
nepotřebovaly každou chvilku
volat na pomoc maminku. Někdy
je to těžké, rodič by jim rád cestu
zjednodušil. Ale pak se ukazuje,
že občasné „šťouchnutí“ od života
je spíše výhodou. A jak se z toho
všeho nezbláznit? Dělat práci,
která mě nabíjí, obklopovat se
lidmi, které mám ráda a kteří
mají rádi mě, tančit a tvořit,
občas někam rodině utéct a dělat
věci, které ladí s mou duší.

Lucie Nestrašilová 

Za setkání s homeopatií děkuji svým dětem…
Znám ji asi 3 roky. Je to úžasná žena. Je inteligentní, obětavá, pracovitá, vše, co dělá,
dělá srdcem. Považuji ji za velkou osobnost. Jsem nesmírně šťastná, že mám tak skvělého
člověka ve svém týmu. A tak jsem se rozhodla ji pro vás vyzpovídat. Poznejte blíže 
Andreu Dovalovou.
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Rozhovor s osobností

Andrea Dovalová
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První přednáška pro širokou
veřejnost je úspěšně za námi
Jsme velmi rádi, že jsme měli příležitost setkat se osobně s našimi čtenáři. Přednáška se konala jeden z posledních teplých prázdninových dnů. Nesešli
jsme se tedy v tak hojném počtu, ale o to více jsme si užili klidnou atmosféru a účastníci tak mohli lépe načerpat všechny zkušenosti, o které se s nimi
přišla podělit MUDr. Kateřina Formánková, velmi zkušená lékařka s více než 20letou praxí v homeopatii. Podtitulem přednášky bylo: „Připravte sebe 
i své děti na sychravý podzim a chladnou zimu včas.”

Tělo ženy v průběhu těhotenství prodělává celou
řadu převratných změn, z nichž tou opravdu 
podstatnou je zvětšení objemu krevní plazmy.

Množství krevní plazmy se zvětšuje s velikostí 
plodu – čím větší plod, tím větší plazmatický objem.
Objem plazmy se celkově zvýší cca o 1250–1400 ml.
Tyto změny začínají již v 6. týdnu, nejrychlejší nárůst
je ve II. trimestru. Zvýšený objem plazmy (a tím 
i krve) v těhotenství je nutný při zvýšeném průtoku
krve některými orgány (děloha, ledviny, kůže, prsy),
pro výživu děťátka a také pro kompenzaci ztrát 
krve při porodu. Tento proces klade vysoké nároky
na životně důležité orgány každé těhotné maminky 
– srdce, plíce, játra a zejména ledviny. Průtok krve
ledvinou se zvyšuje od začátku těhotenství, 
ve II. trimestru až o 25–50 % a v posledních týdnech
před porodem se zvyšuje až o 75 % ve srovnání 
s hodnotami před těhotenstvím. Ledviny je tedy třeba
v těhotenství obzvláště ochraňovat, protože jsou na
ně kladeny velmi vysoké nároky. V těle vzniká více
metabolických zplodin, a to jak v těle nastávající
maminky, tak v těle rostoucího děťátka. Chovejte se
laskavě ke svým ledvinám, pokud jste unavená,
odpočívejte!!! Nevyslyšíte-li své tělo na začátku
těhotenství, bude v období III. trimestru již unavené
a přetížené a může se to projevit těhotenskými 
komplikacemi – vysokým krevním tlakem a otoky,
které svědčí právě pro přetížení ledvin.

Zde je několik praktických rad, jak ochraňovat
své ledviny v těhotenství:
• Nevyhýbejte se pohybu, ale pokud budete 

unavená, odpočívejte i během dne – ledviny říkají 
STOP.

• Ledviny potřebují k dobré práci teplo – myslete 
na to v každou denní dobu.

• Dobrou funkci ledvin podpoří tekutiny, hlavně 
voda – dostatečně pijte, ne sladké nápoje.

• Zaměřte se na stravu – omezte sůl a kořeněná 
jídla.

• Jezte sladkovodní čerstvé ryby, ne však mořské
– obsahují často látky, které ledviny zatěžují.

• Dopřejte si hodně zeleniny – zejména červenou 
řepu, petržel – nejlépe čerstvou šťávu v kombinaci 
s jinou zeleninou či ovocem, kyselé zelí, fazole.

• Nejezte mnoho červeného masa.
• Relaxujte, volte relaxační pohyb – procházku, 

jógu, plavání.
• Myslete na to, že do práce ledvin se velmi rychle 

a negativně promítá veškerý strach a stres.
• Využijte možností aromaterapie, skvělý je např. 

tělový a masážní olej péče o ledviny značky 
Nobilis Tilia.

Pomoc nabízí i homeopatie
Pokud se projeví únava ledvin (vysoký tlak, 
otoky) nebo jste již měla tyto potíže v předchozím
těhotenství, je prospěšné využít homeopatickou 
podporu ledvin – dlouhodobě lék Phosphorus 15 C
1x denně 5 granulí (jednu tubu), dále Phosphorus 
15 C 5 granulí – pondělí, středa, pátek až do porodu.
K tomu doporučuji denně do pitného režimu 
cca 500 ml vody + esenci Olive z Bachovy terapie 
(8 kapek denně). Dodáte tak organismu i ledvinám
více energie.

Bc. Romana Gogelová

Pečujte o své ledviny v těhotenství

MUDr. Formánková seznámila přítomné nejprve s principy homeopatické
léčby, zásadami užívání homeopatik a přístupem k pacientovi. Pak se již 
věnovala konkrétním potížím, které nás v nejbližších měsících čekají – chřipce,
bolesti v krku, rýmě, kašli, bolestem ucha, ale i tématům, která neznají roční
období, jako jsou potíže se spánkem u dětí i dospělých, stres atp.

Všichni přítomní měli možnost zeptat se na řešení konkrétních potíží, odnést
si spoustu informačních brožurek, jež vydává Homeopatická lékařská asociace,
a zejména pak prožili příjemné odpoledne nabité praktickými informacemi,
které se jim budou hodit.

Aktuálně pro vás připravujeme první přednášky pod hlavičkou Světa 
homeopatie na Moravě, pokračovat budeme nejen v Praze, ale nejpozději 
v příštím roce i v dalších českých městech. O termínech vás budeme průběžně
informovat prostřednictvím našich sociálních sítí.
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Jak posílit imunitu?
Přednáška nejen 
o homeopatii...

Po přednášce MUDr. Formánkové v Praze máme za sebou další „premiéru“ 
– tentokrát pravou moravskou. Sešli jsme se s našimi čtenáři v útulných 
prostorách čajovny v Hodoníně. Zajímavá přednáška PharmDr. Jany
Strieglerové „Homeopatie pro každý den“ se moc příjemně poslouchala 
u chutného čaje. Nosnou myšlenkou našeho setkání byla otázka, kterou 
si často klademe v chladném období roku: JAK POSÍLIT IMUNITU?

PharmDr. Strieglerová se podělila o své zkušenosti s prevencí podzimních
infektů i s jejich léčbou z hlediska šetrného stravování a bylinné léčby.
Nejvíce pozornosti věnovala nejčastěji používaným homeopatickým
lékům k řešení různých potíží - rýma, kašel, bolest v krku, horečka…

V závěru dvouhodinové přednášky se přítomní měli možnost zeptat 
na konkrétní potíže. Dotazů bylo mnoho, tudíž se naše setkání prodloužilo
o další hodinu. Ale času navíc nikdo z přítomných nelitoval:

„Zaujalo mě využití konvičky. Hned zítra si ji zakoupím. Velmi zajímavé
byly pro mě rady o vhodných homeopatických lécích při horečce. Celkově
byla přednáška obohacující a líbil se mi přístup paní doktorky a její
„babičkovské“ rady…“

„Na přednášku jsem se velmi těšila, protože homeopatie je mi velmi blízká.
Zaujalo mě používání nosní konvičky a krční Prieznitzův zábal. Některé
názvy homeopatických přípravků pro mě byly nové a určitě je využijeme.
Přednáška byla ucelená, přínosná a paní doktorka velmi příjemná. Budu
se těšit na příští příležitost.“

„Novinkou pro mě bylo využití soli k nahřívání a oživila jsem si zapo-
menuté informace…“

"Díky za skvělou atmosféru a účast, ohlasy na přednášku jsou skvělé. 
A taky díky Andree Dovalové za zprostředkování besedy."

Každý si s sebou odnesl i informační brožurky vydané Homeopatickou
lékařskou asociací, Okénka do světa homeopatie a další materiály, které
již dlouhodobě chystáme pro širokou veřejnost. Nadšení všech zúčast-
něných vyvolalo také diskuzi o možnosti pokračování cyklu přednášek. 
O termínech dalších setkání Vás budeme informovat na našem 
facebookovém profilu.

Sirup z rozmarýny
uleví od migrény

Babí léto nám umožňuje trávit víc času na zahrádce, „hrát si 
s hlínou“, sbírat opadaná jablíčka a stříhat bylinky. Letos se našim
bylinkám velmi dařilo. I rozmarýn se nám pěkně rozrostl. Ostříhali
jsme ho, část sušíme, z několika větviček manžel připravil tinkturu 
a ze zbytku jsem uvařila sirup.

Rozmarýnový sirup je vhodný při nechutenství, při nervozitě a nervovém
vyčerpání. Můžete ho také užívat při nízkém tlaku, bolestech hlavy 
a migréně. Některé zdroje dokonce uvádí, že rozmarýnový sirup uleví 
od kašle či potížích při astmatu.

V chladných podzimních dnech, které nás zanedlouho čekají, můžete 
sirupem přisladit zázvorový čaj.

Potřebujeme:
několik větviček rozmarýnu (asi 10−15),
1–2 nakrájené citróny,
1,5 l vody,
750 g třtinového cukru.

Postup: 
Vodu v hrnci přiveďte k varu, přidejte rozmarýn a citrón, vařte asi 
10 minut, poté nechte louhovat půl hodiny. Pak odvar proceďte, přidejte
cukr a vařte na mírném ohni do zhoustnutí. Hotový sirup nalijte 
do horkých lahví a uzavřete. Lahvičky zabalte do deky a nechte nasucho
sterilizovat. Skladujte na chladném, tmavém místě. Při potížích užívejte
1 čajovou lžičku.

Tento sirup neužívejte v těhotenství, při vysokém krevním tlaku, 
při onemocněních jater a ledvin a terapeuticky nepodávejte malým
dětem.

Mgr. Andrea Dovalová

Zdroj: Mgr. Andrea Dovalová
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ZDRAVÍ V KUCHYNI
Žvýkací imunostimulant
Už druhý týden děti chodí do školy, nejmladší dcerka je zatím ve školce. Zdá se, že největší
radost z toho, že školáci zasedli do lavic a menší děti si hrají v uzavřených třídách, mají bacily.

Mladší syn přišel včera s rýmou, v noci se vzbudil na „hróóózně moc ucpaný nos“ a starší syn ráno
říkal, že ho asi začíná škrábat v krku. Samozřejmě všichni dostali hned dávku Oscilla. Adámkovi
jsem na rýmu namíchala do školní lahvičky „koktejl“ – Dulcamaru (rýma se mu spustila po
prochlazení, ve vlhkém počasí – několik dní u nás pršelo) a Pulsatillu (žlutá hustá rýma, ve dne
vytéká a v noci je nos ucpaný). Do krabičky se svačinkou dostal pastilku z islandského lišejníku a
do aktovky kapesník s kapkou oleje z 31 bylin. Ráno jsme nos několikrát proplachovali Vincentkou
s kapkou tea tree oleje. Staršímu jsme stříkli do krku propolisovou tinkturu a uvidíme, co bude dál.

Před několika dny byl manžel nakoupit a přinesl velký pytlík hlívy – koupil vlastně lék na posílení imunity. Hlíva je skvělá jako podzimní štít proti
nemocem. „Děcka jdou do školy, tak je musíme trochu posílit,“ říkal, když hlívu krájel na tenké plátky. Pak ji dal usušit.

Hlíva obsahuje mnoho aminokyselin – arginin, histidin, lysin, tryptofan – a vitamíny – B1, B2, B3, B6, B12, D a K. Dále v hlívě najdeme organické kyseliny
a důležité minerály – železo, draslík, fosfor, sodík, zinek, selen, chrom, měď, bor a jod. Důležitou součástí hlívy je velké množství imunostimulačně a radio-
protektivně působících polysacharidů (například beta-1,3 D glukan).

Díky všem těmto účinným látkám má hlíva v přírodní léčbě důležité postavení. Má antibakteriální, antivirové, antimykotické i protizánětlivé účinky. Zároveň
snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Byly prokázány i preventivní účinky proti onkologickým onemocněním. Pomáhá také s léčbou hemoroidů, křečových žil a ekzémů.

Dnes ráno byla již „tatínkova hlíva“ dostatečně usušená, takže každé z dětí dostalo několik menších plátků – jako ŽVÝKAČKU Z HLÍVY. Sušenou hlívu
můžeme rozmixovat na prášek a ten přidávat například do čaje nebo užívat na lžičce medu.

Hlíva výborně chutná například:
• v polévce: Máme rádi hlívovou gulášovou – na cibulce podusíme hlívu, brambory, přidáme sůl, koření a mletou papriku, podlijeme vodou a uvaříme; 

na závěr dochutíme česnekem a majoránkou.
• s těstovinami: Na olivovém oleji osmažíme česnek, přidáme na plátky nakrájenou cibuli, osolíme, přisypeme nakrájenou hlívu a uvařenou luštěninu, 

podle potřeby podlijeme vodou a přidáme rajčatový protlak nebo rostlinnou smetanu; do červené omáčky přidávám bazalku a do bílé trochu kari.
• v rizotu: Na oleji smažíme cibulku a česnek, osolíme, přidáme na plátky nakrájenou dýni Hokkaido, petržel, mrkev, posypeme sezamem a přidáme koření, 

které máme rádi. Pokud máme uvařenou čočku nebo jinou luštěninu, přimícháme ji k hotové zelenině. Na závěr zelenino-luštěninovou směs přimícháme 
k rýži.

• jako „dršťky“ na smetaně: K na oleji osmažené, osolené cibulce přidáme na nudličky nakrájenou hlívu, po chvíli podlijeme vařící vodou, přidáme mletý 
pepř, trochu čili, mletou červenou papriku a necháme změknout. Na závěr přidáme kukuřičnou mouku rozmíchanou v rostlinné smetaně a chvíli povaříme. 
Takto připravená hlíva chutná ještě trochu lépe, když do ní přidáme uvařenou cizrnu.

TIP: Sušenou hlívu v prášku lze koupit v lékárnách i ve formě tablet. Doma usušená vás vyjde daleko levněji (a s krájením vám mohou pomáhat i děti, které
ji pak budou ochotněji užívat). Navíc tablety mohou obsahovat i další látky s vedlejšími účinky.

Mgr. Andrea Dovalová

Vánoční vůně citrónová
Prosinec je časem adventu a příprav na Vánoce, časem rodinných setkání a oslav. V kuchyních je cítit vůně koření při pečení cukroví a nemůže
chybět ani vůně citrónové kůry. Čerstvě nastrouhaná kůra z bio citrónu dodá vůni nejen lineckému cukroví a nápojům, ale může být vynikajícím
lékem stejně jako citrónový éterický olej používaný v aromaterapii. 

Bio citróny bez chemického ošetření kůry jsou sice dražší než běžné citróny, ale největší léčivá síla citrónu je právě v jeho slupce. Vyzkoušejte úžasně
jednoduchou a praktickou radu – dejte si do mrazáku zmrazit celý omytý bio citrón a ten si pak strouhejte i s kůrou do čaje, nápojů, salátů, omáček a všech
jídel, kam se citrón hodí. Citrón patří mezi nedoceněná rostlinná antibiotika a léčivé látky z jeho kůry prý pomáhají také při prevenci i léčbě rakoviny. 
Za zmínku stojí i jeho působení proti depresím.

Citroník pravý je stálezelený strom dorůstající výšky až 8 metrů a je původem z Indie. Kvete bíle a květy krásně voní, plody jsou žluté citróny s kyselou
chutí. Pěstuje se také v Itálii, Izraeli a Jižní Americe. Citróny nám svou zářivě žlutou barvou a povzbuzující vůní přinášejí radost ze života. Citrón doporučovala
jako lék abatyše Hildegarda z Bingenu již ve 12. století. Léčba citrónovou šťávou byla úspěšná proti kurdějím (nemoci z nedostatku vitamínů) u anglického
námořnictva v 18. století. Citrón jako lék můžeme užívat denně i proti překyselení žaludku z nevhodné stravy, má totiž kupodivu zásaditou reakci, i když
chutná kysele. Plody citroníku mají účinky protibakteriální, protizánětlivé, močopudné, čistí krev, posilují imunitu, osvěžují, staví krvácení a podporují
krvetvorbu. Kůra obsahuje mnoho vitamínů a flavonoidů. Čerstvá šťáva hojí záněty a afty v ústní dutině a bělí zuby. Při nachlazení se přidává do čaje spolu
se šťávou ze zázvoru. Čerstvá citrónová šťáva pomáhá též těhotným ženám při pálení žáhy a těhotenských nevolnostech a dodává potřebný vitamín C. 
V těhotenství a po porodu se mohou zhoršit potíže s cévní nedostatečností, křečovými žilami a hemoroidy. Doporučují se rostliny obsahující rutin v kombinaci
s vitamínem C. Rutin je obsažen v albedu – vnitřní bílé kůře všech citrusů, dále v pohance, arónii – černé jeřabině, v rakytníku a černém rybízu. Při kojení
to nepřeháníme s konzumací citrusů a jiného exotického ovoce, může to vyvolat alergickou reakci u kojence. Protože tropické ovoce silně ochlazuje, 
což vyhovuje hlavně obyvatelům tropů, kde citrusy rostou, neměli bychom to s konzumací exotického ovoce v chladném období přehánět. Vitamíny 
doplňujeme raději z domácích druhů sezónního ovoce a zeleniny.

Citrónový éterický olej se v aromaterapii používá při úzkosti, nervozitě, depresích a vyčerpanosti, při chřipce a nemocech z nachlazení, při zvracení, nevolnosti
a průjmu, při poštípání hmyzem, kožních onemocněních, bradavicích, aftách a dalších potížích. Citrónová vůně prý odpuzuje domácí mravence, moly 
a kočky. Citrusové oleje však nelze uchovávat dlouhodobě, proto vždy hlídáme dobu použití, jinak mohou způsobit alergickou reakci. Skladujeme je 
v chladničce. Citrónový olej v bio kvalitě lze v malém množství přidat i do pečiva místo citrónové kůry, stačí 1−2 kapky. 

Pro zdraví duše
V duchovní rovině citrusové vůně rozpouštějí strachy a zábrany, navozují psychickou pohodu a svou sladkostí nás rozveselují a hýčkají. Do života vnesou
čerstvý vzduch, radost a pohodu. Raduj se ze života jako dítě ze sladké mandarinky.

Kdy sklízet plody citroníku?
Citrusy si snadno vypěstujeme doma v květináči ze semínek a dosti rychle rostou. Tyto stromky ale ani po letech neplodí. Pokud chceme mandarinku 
či citroník s plody, musíme si zakoupit už naroubovanou rostlinu. Celá rostlina, listy, květy i plody krásně voní. V kuchyni se využívá čerstvá či sušená kůra
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Víte, že … 
…sedmikráska (Bellis perennis) byla ve středověku často používanou rostlinou? V mnoha
částech Evropy bylo zvykem mísit šťávu ze sedmikrásek s mlékem a dávat ji štěňatům.
Psíci pak nerostli a zůstávali jako mazlíčci, které si paničky dávaly na klín. V homeopatii
je lékem první volby při poranění hlubokých tkání a po velkých chirurgických výkonech
(podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí). Je i výtečným lékem starých dělníků-zahradníků,
které bolí záda v bederní oblasti, a také při poškození páteře u profesionálních řidičů
(podáváme v ředění 15 C 2−3x denně 5 granulí).

Vánoce bez alergenů
Vánoce jsou plné dojemných chvil, blízkosti, vůně jehličí, skořice – a cukroví. Každá rodina má několik osvědčených sladkostí, které na vánočním
stole chybět prostě nesmí. V dnešní době, kdy má velké procento dětí atopický ekzém a musí dodržovat hypoalergenní dietu, kdy maminku trápí
zahlenění a rozhodla se bojovat proti němu bez cukru, tatínek má možná intoleranci laktózy a babička celiakii, náctiletý syn se rozhodl 
pro laktovegetariánství a dcera pro veganství, se často ptáme: Jaké cukroví připravit na slavnostní dny? 

Pečící maminka z toho všeho může mít stres a není divu – vypadá to, jako by měla vykouzlit sváteční cukroví ze vzduchu! Podívejme se na to prakticky.
Výše uvedený typ rodiny asi nebude zrovna standardní. Možná se v rodině vyskytne jedna nebo dvě z uvedených „diagnóz“. A tím můžeme vykročit blíž 
ke skutečnému vánočnímu naladění – být v pohodě.

Pojďme tedy pěkně po pořádku, jak péct:

BEZ VEJCE – v některých receptech lze vejce vynechat, při jiných je nahradíme 
například agarem, chia semínky, lněným semínkem nebo banánem.
Uvádím několik doporučovaných „náhražek“ za jedno vejce:

- 1 lžička lněného semínka + 3 lžičky vody – rozmixovat dohladka,
- 1 lžička chia semínek + 3 dl vody, rozmixovat a nechat 15 minut stát,
- rozmačkaná půlka banánu,
- 3 lžičky arašídového másla,
- 75 ml jablečné šťávy,
- 2 lžičky kukuřičného škrobu + 3 lžičky vody – stačí promíchat, nebo
- 3 lžičky cizrnové mouky a 3 lžičky vody.

Dokonce si ani nemusíme příliš lámat hlavu a můžeme prostě zajít do zdravé výživy a koupit si směs z cizrny, hrachu, nebo jinou náhražku vajec. Mnohé 
z nich jsou zároveň i bez lepku, což může být výhodou v případě kombinace celiakie a alergie na vaječný bílek.

BEZ MLÉKA – tady máme asi nejjednodušší prostor pro improvizaci. Místo kravského mléka použijeme obilné mléko, mléko z mandlí, kokosu atd. Ve
většině cukroví mléko chybět nebude a postačí, když použijeme obyčejnou vodu.

BEZ OŘECHŮ – nahradíme je slunečnicovým semínkem, mandlemi. V některých případech postačí i kokos.

BEZ LEPKU – pšeničnou (žitnou, ječnou) mouku nahradíme bezlepkovou směsí na pečení nebo si vystačíme kombinací mouk z bezlepkových obilovin
(např. kukuřičná, pohanková či teffová mouka).

BEZ ČOKOLÁDY A KAKAA – kakao v receptech nahradíme karobem – někdy je dost cítit, nemusíme ho používat ve stejném množství jako kakao, dáme
ho spíše méně. Nebo kakao vynecháme a cukroví zatraktivníme přidáním kapky kvalitního esenciálního oleje – například mandarinkového či pomerančového.
Můžeme přidat i koření, které máme rádi: perníkovou směs, kardamon, skořici, hřebíček nebo nastrouhaný zázvor.

BEZ CUKRU – a co teď? Teoreticky bychom mohli z receptu vynechat cukr, ale otázka je, jestli by to někomu v rodině chutnalo. Pokud cukr jíst smíme,
ale chceme omezit jeho množství, stačí, když postupně předepsané dávky snižujeme. Ze zkušenosti mohu říct, že někdy opravdu stačí 1/5−1/4 dávky v původ-
ním receptu. V případě, že cukr nesmíme vůbec, můžeme se pokusit o slazení medem, stévií, sladem, sirupem (rýžovým nebo ječným). Výborné je i slazení
rozmixovaným sušeným ovocem. Mák přidaný do těsta připravované sladkosti také trochu přisladí.

Asi není potřeba připomínat, že ztuženým tukům i palmovému oleji je lépe se vyhnout. Do cukroví použijme raději máslo nebo kvalitní oleje. 

Zaručeným receptem, který by mohli všichni členové netypické rodiny uvedené v začátku článku, budou sladkosti z rozmixovaného den předem namočeného
sušeného ovoce a umletých oříšků, kokosu nebo máku. Sušené švestky, do kterých schováme ořech a pak je namočíme do čokolády (připravené z kokosového
oleje nebo kakaového másla, ze sladu a kakaa), budou chutnat asi všem.

Na závěr bych opět zdůraznila, že není potřeba předhánět se v tom, kdo má upečeno dřív nebo kdo má víc druhů cukroví. Důležitá je radost z provoněné
kuchyně a ze společného adventního kuchtění.

Mgr. Andrea Dovalová

citrónů, limetek a pomerančů, která bývá u kupovaných plodů chemicky ošetřena. Proto je výhodné vypěstovat si vlastní citróny v bio kvalitě. Roubované
citrusy kvetou a plodí hlavně v zimním období, drobnější mandarinky jsou v bytě hezkou vánoční dekorací a navíc květy citrusů krásně voní.

Recepty pro zdraví i do kuchyně 
Kloktadlo z citrónu při angíně: 1 lžička čerstvé šťávy nebo 1 kapka éterického oleje do sklenice vody. Čerstvá citrónová šťáva pomáhá také při zánětech
ústní dutiny a aftách: šťáva z půlky citrónu + 1 lžička medu + ¾ sklenice vody, kloktáme podle potřeby.
Citronáda: Ve sklenici vody rozmícháme čerstvou šťávu z citrónu se lžičkou medu. Tato jednoduchá domácí limonáda nás osvěží i pročistí a pro děti 
je vhodnější než kupované „chemicky obohacené“ nápoje. Zdravě obohatit ji můžeme čerstvě nastrouhanou kůrou z bio citrónu.

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 a www.studioosm.cz

Magdaléna Dobromila Staňková
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HOMEOPATICKÁ PORADNA

Opakované gynekologické záněty
Dotazy týkající se opakovaných gynekologických zánětů jsou v naší poradně velmi časté. 
Na webu svethomeopatie.cz jsme tomuto tématu věnovali již několik článků.

Naše čtenářka se ptá, jak pomoci dceři při opakovaných gynekologických obtížích, které jsou doprovázeny 
výtoky a svěděním. Na doporučení gynekologa užívala i antibiotické léky, ale potíže se po mírné úlevě opět vracejí. 
Čtenářka by ráda podala dceři homeopatické léky, protože má s jejich užíváním sama dobré zkušenosti.

MUDr. Kateřina Formánková, zkušená lékařka a odbornice v homeopatii, v této situaci doporučuje: 
„Dobrý den. Při kvasinkové infekci je vhodné podávat v úvodu lék THUYA OCCIDENTALIS 9 C – 2x denně 5 granulí po dobu tří týdnů – pro změnu 
reaktivity imunitního systému. Dále podávejte lék podle symptomů:

• Při typicky svědivém tvarohovitém výtoku pomůže lék HELONIAS 9 C 2−3x denně 5 granulí, lék je pouze na lékařský předpis.
• V případě pálivých bolestí v oblasti genitálu podáváme lék ARSENICUM IODATUM 9 C 3x denně 5 granulí.
• Pokud je pokožka svědivá a křehká natolik, že dochází ke krvácení, podáváme lék KREOSOTUM 9 C, který je na lékařský předpis.
• Kromě tohoto léku je vhodné podávat lék MONILIA ALBICANS 15 C 1x denně 5 granulí. Podporuje tvorbu protilátek a je rovněž na lékařský předpis.
• Jedná-li se o výtok, který je žlutý, páchnoucí a obsahuje bakterie, vyzkoušejte lék KALIUM BICHROMICUM 9 C 2−3x denně. U těchto zánětů pomáhají 

koupele ve světle růžovém roztoku hypermanganu.
• Výtok, který je žlutobílý a doprovází katar horních dýchacích cest nebo po něm následuje, zpravidla dobře reaguje na PULSATILLU 9 C 2x denně 5 granulí.

Rozhodně zde není možné vyjmenovat všechny homeopatické léky na gynekologické výtoky. Pokud vám tyto rady nebudou stačit, vyhledejte lékaře-home-
opata, který vám vybere lék cíleně a bude léčbu řídit, zvláště je-li problém chronický, komplikovanější.“

Střední ucho
Zánět středního ucha – strašák maminek předškolních dětí. Nejčastější příčinou otitidy bývají infekce 
horních cest dýchacích. Zejména, když se dítě nedokáže pořádně vysmrkat. Dalším z rizikových faktorů 
opakovaných zánětů středního ucha bývá i snížená imunita, alergie, či zvětšená nosní mandle. 
Čím dříve se první zánět středouší objeví, tím je pravděpodobnost jeho výskytu v budoucnosti vyšší.

Riziko otitidy souvisí i s ročním obdobím a s pobytem dítěte v kolektivu. Pomohou i v případě opakovaných 
zánětů středouší homeopatické léky? Na to se ptá také naše čtenářka.

„Dobrý den, ráda bych se zeptala na problematiku zánětu středního ucha v kombinaci s úzkým zvukovodem a zvětšenou nosní mandlí. Osmiletá dcera trpí
od cca 3,5 roku na zánět středního ucha – nejvíce u pravého ouška. Záněty řešíme každoročně nejčastěji od května do října. Většinou nejsou spojeny se zimou
a nachlazením. Objevují se spíše, když je teplo. Dcera má při zánětu rýmu, ale pouze obyčejný vodnatý výtok z nosu. Včera jsme byly na ORL, protože před
týdnem si dcera opět stěžovala na ucho. Nakapala jsem Otobacid a jely jsme do FN. Tam ouško vyčistili, nakonec nebylo nutné píchání, ale na kontrole 
u naší paní doktorky na ORL řešíme od června po samovolném prasknutí zánětu "špatně slyšící" pravé ouško. Je jakoby zalehlé, takže včera byla provedena
kontrola sondou nosem a paní doktorka chce nechat vyndat zvětšenou nosní mandli. Nedá se tento stav nějak řešit homeopatickými léky? Já ani manžel
nejsme moc pro vyndání mandlí, ač nás paní doktorka upozornila, že několik případných dalších píchnutí v kombinaci s úzkým zvukovodem může klidně vést
k tomu, že dcera na ucho přestane slyšet úplně. Děkuji za informace.“

Na dotaz odpověděla zkušená lékařka MUDr. Věra Budková, tvář naší homeopatické poradny: 

„Dobrý den, řešení léčby homeopatickými léky je více než nadějné. Po dobu nejméně tří měsíců podávejte dceři:
• KALIUM MURIATICUM 15 C – 3x denně 5 granulí, 
• APIS MELLIFICA 30 C – 2x denně 5 granulí,
• SILICEA 15 C – 5 granulí večer třikrát týdně (pondělí, středa, pátek).
• Každou sobotu podejte jednu tubu OSCILLOCOCCINA.

Pravidelné rubriky
Návštěvníci se zájmem o homeopatii
Za posledních 60 minut: 279
Za posledních 24 hodin: 6 542
Za poslední týden: 45 114
Za poslední měsíc: 172 947
Celkem návštěv: 2 820 073
Počítadlo webu svethomeopatie.cz k 22. 11. 2016

  

RYCHLÉ RADY:

Máte syndrom neklidných nohou?
Vyzkoušejte homeopatii! Přesněji homeopatický lék ZINCUM METALLICUM 15 C – 2x denně 5 granulí po dobu potíží.

Jak na stres a přetížení?
Cítíte se býti ve stresu, v noci pořádně nespíte, špatně jíte, jste nervózní a protivná na lidi? Vyzkoušejte ARGENTUM NITRICUM 30 C – při velkém stresu ráno
a večer 5 granulí a homeopatický lék NUX VOMICA 15 C – 5 granulí večer před spaním a v noci při probuzení. Při velké psychické únavě pak zvolte homeopatikum
PHOSPHORICUM ACIDUM 9C – 3x denně 5 granulí. Pokud se stav nezlepší, vyhledejte homeopata, který Vám vybere lék cíleně po komplexním vyšetření.“
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    D.

Pravidelné rubriky

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Lípa a bez

Lípa a bez jsou skvělými pomocníky při nemocech z nachlazení i při chřipce. Snad nejvíce používanými
jsou při snižování horečky. Čaj připravíme z 1 lžičky sušeného květu lípy a 1 lžičky sušených bezových
květů. Bylinky zalijeme 3 dl vroucí vody a necháme 10 minut louhovat, přecedíme a držíme v teple.
Popíjíme po douškách.

Které ovoce jíst v zimě?

Které ovoce jíst v zimě? Ajurvéda, tradiční čínská medicína, i některé další výživové směry 
v chladném období roku doporučují jíst ovoce i zeleninu spíše povařené. Někdy ale prostě dostaneme
chuť i na něco čerstvého, křupavého, plného vitamínů… Citrusům a tropickému ovoci se raději 
vyhněme – mají pro tělo ochlazující účinek (jako bychom se nachladili). Upřednostněme raději jablíčka
od svého farmáře (nebo od hodného souseda).

Bolest v krku 

Většina bolestí v krku je virového původu. Proto je vhodné hned v začátku potíží nasadit 
léčbu – například homeopatickými léky. Při bolestech v krku jsou vhodné např.: 
Belladonna 9 C – rudé a suché hrdlo, bolest při polykání, horečka, žízeň,
Hepar sulfur 9 C – pocit třísky v krku, zlepšení teplem, citlivé, zvětšené uzliny,
Lachesis mutus 9 C – červené sliznice, nepříjemný pocit v krku, špatně se polyká, levostranné bolesti,
Mercurius solubilis 9 C – rudé hrdlo, oteklé a povleklé mandle i jazyk, na jazyku je vidět otisk zubů, horečka a pocení,
Mercurius cyanathus 15 C – Vincentova angína nebo mononukleóza, hrdlo povleklé pablánami, celková slabost,
Phytolacca 9 C – bolest při polykání, která vyzařuje do uší, celkový chřipkový syndrom,
Homéogène 9 – polykomponentní přípravek, podává se v případě bolestí v krku, chrapotu, zánětu hrtanu. 
O vhodném homeopatickém léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem-homeopatem, nebo využijte naši bezplatnou poradnu.

Když rýma začíná 

Když tušíte, že vám zanedlouho začne „téct z nosu“, ale zatím rýma jenom začíná, 
hledejte ve svých domácích homeolékárničkách. Uvádíme několik „rýmových“ léků: 
ACONITUM 9 C – prochlazení, slabost, svědění a pálení v nose,
ARSENICUM ALBUM 9 C – zimomřivost (může se objevit po průvanu), pálení v nose, 
později řídký, vodnatý sekret; zhoršuje se v noci, zlepšuje se teplem,
BELLADONNA 9 C – pocit horkosti, rudá kůže, sliznice jsou suché, stoupá horečka a pacient 
se potí, má velkou žízeň,
BRYONIA 9 C – nemocný touží po klidu a tichu, leží, spí, bolí ho hlava, má suché sliznice i rty,
DULCAMARA 9 C – příčinou nachlazení je vlhké a studené počasí; ucpaný nos, zarudlé spojivky, 
zlepšení teplem;
LUFFA OPERCULATA 9 C – bolavé, suché sliznice, bolest očí i čela, na jazyku povlak,
NUX VOMICA 9 C – sucho v nose, ráno se objevuje kýchání, horký obličej; pacient je netrpělivý,
STICTA PULMONARIA 9 C – nos je ucpaný, strupy v nose, hlasité bezvýsledné smrkání, noční kašel, neklidné končetiny,
OSCILLOCOCCINUM – lék vhodný při všech virózách, zkrátí dobu léčby nemoci, podpoří obranyschopnost.
O správném homeopatickém léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem- homeopatem nebo využijte naši poradnu

Obavy z nachlazení a chřipky 

Ochladilo se a mohou se objevit obavy z možného nachlazení, chřipky nebo angíny.
Jak tomu předejít? Lékaři-homeopati doporučují užívat Oscillococcinum – 1 dávku týdně. 
Z bylinek pomůže Echinacea, rakytník, lapach, ženšen, šišák bajkalský a mnoho dalších.
Obranyschopnost můžeme podpořit i stravou. Vhodné jsou potraviny, které zahřívají. 
Mléko a mléčné výrobky mají na organismus ochlazující účinek, proto se jim v chladných 
měsících raději vyhněme. Místo jogurtů zařaďme do jídelníčku raději kvašenou zeleninu. 
I když jsme možná zvyklí jíst na podzim a v zimě citrusy, bude lepší se jim vyhýbat. 
Mají totiž ochlazující účinek. I zeleninu jezme raději tepelně upravenou, v kombinaci s vhodným kořením: kari, pepř, zázvor nebo skořice.
Pokud potřebujeme doopravdy zahřát a máme chuť na čaj, místo zeleného čaje si uvařme raději černý nebo ovocný a přidejme i lžičku 
skořice. Skvělou volbou bude i zázvorový čaj. Výborným „zahřívačem“ je čaj z hřebíčku, nastrouhaného jablíčka, goji, skořice a zázvoru. Je vhodný 
k celodennímu pití.
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Pravidelné rubriky

NAPSALI JSTE NÁM

„Ráda bych touto cestou poděkovala za možnost poskytování služeb vaší poradnou. Myslím, že významněji, než se na první pohled může zdát, podporujety, kdo hledají pomoc v alternativních způsobech uzdravování.
Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti.Před časem jsem prostřednictvím poradnynapříklad živě korespondovala s paní LadouPaulů, veterinární homeopatkou, která mivstřícně a trpělivě poskytovala konzultaceohledně léčby naši fenky. Díky těmtokonzultacím se nakonec podařilo najít způsob, jak pejskovi ulevit oddlouhodobých potíží, které běžnou veterinární léčbou neustupovaly. 

Děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů(nejen) při uzdravování homeopatií. 

Iveta Vrbová“

Před nedávnem jsme vyhlásili výzvu,
abyste nám psali své příběhy 
a zkušenosti s homeopatií. Jeden
takový nám poslala i paní Martina. 

„Syn chodil pět let s přítelkyní, která
pochází z narušené rodiny, čímž je 
i sama velmi oslabená. Tudíž to nebylo
vůbec jednoduché. Přítelkyně zažila
jednu z dalších velkých rodinných krizí,
proto se rozhodla osamostatnit se od
rodičů a narychlo se s mým synem
přestěhovala 300 km daleko od jejího
bydliště. Bylo to za dramatických 
okolností ze strany jejích rodičů.

Nastěhovali se do prázdného bytu, 
a tak se museli postarat s téměř
prázdnými kapsami o vše. My jsme sice
pomáhali, ale rodiče přítelkyně jen na
dálku šikanovali.

Syn z toho dostal silný tik v oku. 
Začala jsem mu dávat 1x týdně lék
CALCAREA PHOSPORICA 30 C po 
3 kuličkách. Když dobral asi 1,5 balení,
TIK KONEČNĚ PŘESTAL. A tím se 
zklidnila i jeho psychika.“

Vitamin C
Nedávno jsem s jedním studentem před
státnicemi řešila únavu a nervozitu. Přišel
s tím, že už mu káva nepomáhá (pil 
4–5 káv denně, střídal černou a zelenou),
užíval ginkgo, guaranu, pil zelený čaj, jako
poslední hit si našel čaj Matcha a vita-
min C – užíval 2 gramy denně, aby nebyl
nemocný a mohl se učit. 

Přesto byl nekoncentrovaný, neklidný (nedivím se), nervózní. Učit se dokázal
jen hodinu, pak už to „nestálo za nic“.

Vysvětlila jsem mu, že každý máme nějakou „provozní kapacitu“, kterou
můžeme přechodně navýšit. Nelze to ale dělat denně a dlouhodobě. To pak
tělo přestane spolupracovat a jediné, co pomůže, je odpočinek a klid. Postupně
jsme probrali všechny doplňky stravy, pochopil, že žádná zázračná bylina 
neexistuje a že jediným způsobem, jak se učit, je přiměřený spánek 
a pravidelný pohyb (po 14 dnech mi pak popsal, jak najednou bezvadně 
funguje jeden šálek zeleného čaje). U vitaminu C jsem ale „narazila“.

Přinesl mi článek, který cituje držitele Nobelovy ceny L. Paulinga – ten 
doporučuje vitamin C ve vysokých dávkách (sám užíval až 12 g denně). 
A to mne přimělo napsat článek.

Nemám samozřejmě ambice vyvracet tvrzení dr. Paulinga, vitamin C je pro
člověka velmi důležitý – podporuje funkci imunitního systému při nachlazení
či hojení tkání, zlepšuje vstřebávání železa (proto bychom měli v případě 
anemie zvýšit příjem vitaminu C a nejen potravin s obsahem železa), zlepšuje
metabolismus cholesterolu a tuků. Je to velký antioxidant, a tak chrání buňky
před oxidačním stresem a např. i rakovinou.

Co se ale stane, když si dáte pilulku o obsahu 1 g vitaminu C (doporučená
denní dávka pro dospělého člověka je kolem 200 mg)?

Pokud zrovna netrpíte akutním nachlazením, nebude vaše tělo vědět, kam 
s ním. Vitamin C bude kolovat v krvi a během tří hodin bude 80 % z něj 
vyloučeno močí. Pokud byste užívali denně 2 gramy, riskujete nejen předraže-
nou moč, ale i ledvinové kameny a podrážděnou žaludeční sliznici.

Nejlepším řešením je samozřejmě vyvážená strava s dostatkem ovoce 
(zejména jablek a citrusů), zeleniny (jako jsou paprika, brokolice, listová 
zelenina, rajčata), semínek (dýňových), ořechů nebo i kustovnice čínské nebo
rakytníku. Jsou v nich i jiné užitečné látky, např. zinek nebo selen, které navíc
podporují imunitu, karotenoidy, jež posilují odolnost sliznic, či organické 
kyseliny, které ničí bakterie a viry přímo na sliznicích.

Shrnutí na závěr: Vitamin C patří k prvním a hlavním prostředkům
ochrany proti infekcím, ale musí být k dispozici, když jsme ještě zdraví.

Ing. Ludmila Pszczolková

NUTRIČNÍ PORADNA:
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NUTRIČNÍ PORADNA:

Pravidelné rubriky

Ekzematické dítě
Asi největším štěstím každého rodiče je mít zdravé dítě. Současná
medicína je naštěstí natolik vyspělá, že dokáže pomoct v celé řadě 
závažných diagnóz a celou řadu z nich umí i velmi brzy odhalit. Svůj podíl
na tom má u nás velmi propracovaný systém preventivních prohlídek 
a velmi vysoká úroveň pediatrie. Je ale celá řada onemocnění méně 
závažných a život neohrožujících, které mohou dítě i jeho rodiče hodně
potrápit. A jedním z nich je určitě i atopický ekzém.  

Přesto byl nekoncentrovaný, neklidný (nedivím se), nervózní. Učit se dokázal
jen hodinu, pak už to „nestálo za nic“.

Kdo doma malého „atopika“ má, moc dobře ví, co mám na mysli. Jsou 
to nejen zkoumavé pohledy okolí, předlouhé proplakané noci, ale hlavně
zničující bezmoc, kdy nevíte, jak dítěti pomoci.

A tak rodiče zkouší opravdu vše – od kortikoidních, konopných, bylinkových
nebo zinkových mastí až po sádlo, čínské bobulky či koloidní stříbro. Zkouší
dítěti zašívat rukávy od pyžamka, aby se v noci neškrábalo – ale ono se dokáže
poškrábat do krve i tak, a navíc je ještě rozzlobené. Kupují bio bavlněné
oblečení se stříbrem, bioptronové lampy, chodí na biorezonanční terapie, 
k léčitelům, bylinkářům, homeopatům.

Protože má dcera těžkým atopickým ekzémem trpěla a protože právě atopické
děti jsou mými nejčastějšími klienty v nutriční poradně, rozhodla jsem se 
napsat své postřehy a zkušenosti. Pokusím se uklidnit rodiče, kteří si zoufají
a mají pocit, že to snad nikdy nepřejde.

Myslím si, že by bylo moc fajn, kdyby existovala podobná organizace, jako
jsou ty sdružující rodiče a děti trpící diabetem, roztroušenou sklerózou nebo
Downovým syndromem. Možná už existuje, jen já o ní nevím. Rodičům 
by určitě pomohlo, kdyby věděli, že podobné potíže mají i jiné děti, a taky by
viděli, že na léčbu ekzémů není jednotný recept. Někomu pomohou konopná
mazání, jinému uleví koloidní stříbro.

Co ale platí obecně pro všechny atopiky, to je psychická situace v rodině
a také strava.

Je důležité, aby byli rodiče v léčbě, ať je jakákoliv, jednotní, nedělali nic bez
vědomí a souhlasu toho druhého. Dítě si vybrat neumí, na tom se musí 
dohodnout dospělí. A také by se měli navzájem podporovat, když jeden 
z nich propadne smutku a beznaději. Někdy stačí si promluvit, odejít na chvíli

od dítěte a načerpat klid. Unavená a nervózní maminka přenese neklid 
i na dítě a to vždy stav kůže zhorší. Je to proto, že kůže a psychika jsou spojené
nádoby. Velmi názorně to lze vysvětlit z pohledu čínské medicíny.

Kůže patří stejně jako tlusté střevo a plíce k jednomu elementu – a tím je kov.
Velmi zjednodušeně to znamená, že pokud se něco špatného děje s plícemi,
odrazí se to na stavu střeva nebo kůže. Když není v pořádku střevo, je napří-
klad přetížené nevhodným jídlem, projeví se to opět na kůži (nejčastěji právě
ekzémem) nebo na sliznicích dýchacích cest (rýmou a katary horních cest
dýchacích). A protože čínská medicína vždy zohledňuje i psychiku, je třeba
připomenout, že dráha plic reaguje na smutky a problémy s komunikací. 
Dítě neví, proč je maminka smutná, jen to cítí a velmi citlivě reaguje 
na komunikační problémy v rodině.

Je velmi důležité vymezit „působení“ prarodičů – na to si rodiče stěžují velmi
často. Jediným řešením je stále opakovat důvody, proč dítě nesmí sušenky
nebo čokoládového zajíce. Hádky vyřeší akutní situaci, ale celkové atmosféře
nepomohou.

Podobně jako vztah mezi psychikou a kůží lze díky čínské medicíně vysvětlit
i působení jídla na stav kůže. Původně jsem si myslela, že jídlo se na kožních
problémech podílí z 80 %, ale praxe mi ukázala, že je to jinak – přibližně 
40 %, zbytek je psychika.

O zásadách zdravé výživy jsem ale psát nechtěla, na webu Svět homeopatie
můžete najít celou řadu článků. Důležitá je opět vzájemná podpora celé rodiny,
protože najít a pak vyloučit potraviny, které atopii zhoršují, není vůbec snadné.
Bohužel to ale bez určitých změn nejde. Zpočátku to jsou změny větší 
a jídelníček se někdy dost radikálně změní a omezí, pak se ale zase rozšiřuje
a potravin přibývá. Já mám to štěstí, že pracuji metodou elektroakupun-
kturního testování potravin, což mi umožňuje poměrně přesnou eliminaci
nevhodných potravin.

Kromě potravin, které denně alergickým dětem testuji, nesmím zapomenout
na masti, oleje, koupele, aviváže apod. Bohužel jsem zatím neobjevila žádný
prostředek, který by byl univerzální a účinný u všech. Všechny, i ty nejdražší
krémy a masti, je třeba zkoušet a měnit. Nejlépe snášená je asi obyčejná modrá
Indulona, ale znovu opakuji, že je to individuální. Kůže ekzematika by se
nikdy neměla mazat silnou vrstvou krému – spíše častěji a málo, vazelínu
používat velmi opatrně, protože kůže pod ní nedýchá, naopak se pod ní zpotí
a pak se dítě škrábe o to víc. Na mokvavá stádia pomáhají zinkové pasty, 
nejlépe mírně naředěné, nebo černý čaj (mokrý pytlík od čaje – studený 
či teplý – přikládáme přímo na kůži a necháváme cca 10–15 min).

Nejlepší zkušenost při léčbě atopického ekzému mám s kombinací homeo-
patie a úpravy jídelníčku. Homeopatické léky někdy bohužel způsobí 
přechodné zhoršení stavu kůže, ale je-li lékař-homeopat zkušený, umí poradit
i v těchto situacích. Homeopatika se na přechodnou dobu vysazují nebo se 
upravuje režim jejich užívání, případně se přidávají léky akutního stavu. 
Většinou je zhoršení častější v případech, kdy už pacient používal kortikoidní
preparáty, nebo když je ekzém např. důsledkem očkování.

Samostatnou kapitolou je pak stravování v jídelnách – ať už mateřských nebo
základních škol. Kvůli hygieně je nutné, pokud to vedení dovolí, přinést vlastní
jídlo ve vlastních jídlonosičích. Naštěstí existují takové, které udrží teplotu
jídla i 4 hodiny, takže má dítě na oběd jídlo ještě teplé. Není někdy jednoduché
se domluvit, ale situace se lepší (bohužel díky tomu, že alergických dětí
přibývá).

Atopický ekzém není život ohrožující onemocnění. Přesto je velkou zátěží
nejen pro nemocného, ale pro celou jeho rodinu. Přeji všem, kteří mají
podobný problém, hodně porozumění a pochopení ze strany lékařů, učitelů,
kamarádů, rodinných příslušníků a hlavně rodičů navzájem.

Ing. Ludmila Pszczolková
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Máte doma
malého sportovce?
Zdravím všechny rodiče, které mají doma malého hokejistu, fotbalistu
nebo prostě sportovce. V každém případě je dobře, že je vaše dítě pohy-
bově aktivní, v dnešní celkově „sedavé“ době je to velký úspěch, ale… 

Každá sportovní aktivita s sebou přináší určitá rizika. Sporty, při kterých je 
pohybový systém zatížen asymetricky, s sebou např. vždy přináší riziko
skoliózy – tj. vybočení páteře ve všech třech rovinách. Aby se tak nestalo,
potřebuje vaše dítě dobrý kompenzační trénink.

V prvé řadě je dobré, aby mělo funkční stabilizační systém páteře. Občas
se stane, že si hokej oblíbí dítě, jehož pohybový systém je už a priori ve špatné
funkci. Nebo se dítě přetíží častými tréninky. Takový problém se pak obvykle
manifestuje bolestmi v pohybovém systému, které se nemusí objevit hned, 
ale např. v průběhu prvního nebo druhého roku aktivního sportovního
tréninku. Nejčastějšími projevy jsou bolesti v třísle, bolesti v oblasti chodidel
nebo bolesti v oblasti bederní páteře. Pokud se tak stane, je potřeba obrátit 
se na odborníka (obvykle fyzioterapeuta nebo rehabilitačního lékaře), který
pomalu přestaví pohybový stereotyp dítěte zpět na ten správný.

I když vaše dítě prozatím žádné problémy a bolesti nemá, je dobré se detailně
zajímat o trénink a seznámit se s jeho průběhem. Obecně by měl trénink
zahrnovat zahřívací část – obvykle běh, poskoky, apod., poté protažení před
hlavní částí, hlavní část – trénování konkrétních úderů, vlastní hru apod. 
Na závěr by mělo opět vždy proběhnout dostatečné protažení a svalová 
relaxace. Právě na poslední část tréninkové jednotky se často zapomíná 
a nevěnuje se jí dostatečná pozornost.

Každá sportovní aktivita má svá specifika, která je nutno v tréninku akcepto-
vat, ale i kompenzovat. Pro hokej, kde se dítě pohybuje převážnou většinu
času v „přikrčení“, je potřeba vložit dostatek cviků aktivujících páteř 

do napřímení a protažení břišních svalů. Také je potřeba věnovat dostatek času
plosce nohy, protože při hokeji je noha pevně sevřená v brusli a nemůže pak
fungovat v jedné ze svých hlavních funkcí – čtení terénu – a tedy podávání
informací o kvalitě terénu zpět do centrálního nervového systému (mozku).
Věnujte hodně času práci s chodidly a jejich stimulaci. Vhodná je chůze 
na boso po různém terénu, pomůže i masáž a protažení.

Z homeopatických léků můžete pro léčbu svého dítěte využít například:

● Arnica montana 9 C – 5 granulí 4x denně při bolestech v pohybovém 
systému, 5 granulí 2x denně v období tréninků a zápasů,

● Ruta graveolens 9 C – 5 granulí 2x denně při přetížení úponů svalů,
● Nux vomica 9 C – 5 granulí 2x denně je vhodné při přetížení dítěte kroužky 

a aktivitami.
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Pravidelné rubriky

Bolesti kloubů
Proč se mohou na podzim bolesti kloubů zhoršit? Podzim je obdobím,
kdy do ordinace přichází řada pacientů s bolestmi kloubů. Velmi často 
se jedná o celkovou únavu, bolesti všech kloubů, kolen, ramen či loktů.
Většinou jsou to bolesti symetrické, ráno trvá, než se klouby „rozhýbou“,
a objevují se i další typické potíže. 

Z hlediska tradiční čínské medicíny i jiných alternativních směrů se kromě
čtyř hlavních ročních období rozděluje rok ještě na 24 období s ohledem na
vnější klimatické vlivy. Těmi jsou vítr, žár, horko, vlhko, sucho a chlad. Každý
z těchto klimatických vlivů má v určitém období své maximum působení na
vše kolem a samozřejmě i na nás. Pokud je člověk zdravý, nic se neděje. Jenže
v dnešní uspěchané době plné moderních nástrah většinou příliš zdraví nejsme. 

Právě pacienti, kteří trpí „revmatismem“ (záměrně neuvádím pouze revma-
toidní artritidu jako takovou, ale všechny její formy i jen sklon k takovým
potížím), mají většinou v těle nahromaděnou tzv. „vnitřní vlhkost“. Tato vnitřní
vlhkost má tendenci se kumulovat v různých kloubech, kde pak působí bolesti
a otoky. A pokud se k vnitřní vlhkosti přidá ještě ta vnější, klimatická, 
je problém na světě. Období maximálního působení „vnějšího chladu“ začíná
už ke konci července a končí koncem září. To je období, kdy můžeme jasně
cítit, že k večeru už je chladno a v noci více vlhko. Jste-li citliví na klimatické
vlivy s maximem právě v tomto období, můžete s úspěchem využít například
tyto homeopatické léky:

● DULCAMARA 15 C – 5 granulí 1x denně,
● RHUS TOXICODENDRON 9 C – 5 granulí 2x denně.

V období časného podzimu má ale řada pacientů problém i s akutními
bolestmi kloubů postižených artrózou. Obvykle je příčinou fyzické
přetížení. Končí letní práce na zahradě a zazimovává se zahrada, tedy kromě
klasického pletí se přidává i přenášení a převážení těžších věcí apod. 
V takovém případě doporučuji kombinaci homeopatických léků:

● ARNICA MONTANA 9 C – 5 granulí 2x denně,
● APIS MELLIFICA 30 C + BRYONIA 9 C – v případě, že je kloub oteklý 

a teplý 5 granulí 3x denně.

Konkrétnější doporučení a větší výběr homeopatických léků můžete najít 
v našich homeopatických brožurách, článcích týkajících se jednotlivých oblastí
těla (rameno, kyčel …) nebo v našich homeopatických poradnách.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
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VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Ocásek
Toto jméno patří ovčímu chlapečkovi a samozřejmě ho nevymyslel nikdo
jiný než moje dvě sluníčka. Jak ke svému jménu přišel, se dozvíte 
v následujícím příběhu.

Komplikovaný porod se netýká jen pejsků a kočiček, někdy je potřeba pomoci 
i hospodářským zvířatům, v tomto případě naší ovečce plemene Zwartbles
jménem Čert. Několik dní před očekávaným termínem porodu začala velmi
polehávat a stranit se stáda. Ovečka, která je jindy první u koryta a vyhání mladší
jehnice i ostatní konkurentky, se přestala prát o svoje vedoucí místo ve stádě.
Pochopili jsme, že porod možná nastane dříve, a proto jsme ji umístily do porod-
ního kotce, kde měla svůj klid a vše na dosah – vodu, seno, liz a granule.

Porod nastal opravdu dříve, o 10 dní, a probíhal bez naší asistence. Bohužel 
z trojčátek bylo jen jedno jehně – beránek – životaschopné. V kotci jsem našla
jen jedno lůžko, ale velmi často se stává, že zvířata lůžko pozřou dříve, než 
přijdeme. O mládě se ovečka pozorně a pečlivě starala. Na víkend jsem s dětmi
odjela ke kamarádce na společenskou návštěvu. U ovečky došlo k razantnímu
zhoršení stavu – nezájem o okolí, horečka, ztížení dýchání, nechutenství. Musela
jsem poprosit kolegu, aby ovečku ošetřil, když já jsem nebyla v dosahu. Došlo
u ní k zadržení lůžka a následné puerperální infekci. V tomto stavu přišla 
i o mléko a ztratila zájem o mládě. To začal partner přikrmovat umělým mlékem
z lahve. 

Po příjezdu jsem ovečku zkontrolovala a přidala ke klasické terapii homeopatika.
Její zdravotní stav se rychle zlepšoval. O mládě pečovala málo, ani nechtěla 
při kojení stát, protože produkce mléka byla minimální. Zde je velmi dobré pole 
působení pro homeopatii. Dostala ode mě lék Lac caninum 5 C při každém
přiložení jehněte, které jsme poté ještě dokrmovali z lahve (pozn. kojení probíhá 
v 2−3hodinových intervalech). Tento lék výrazný efekt neměl, proto jsem se
vzhledem ke stavu mléčné žlázy rozhodla pro lék Agnus castus v ředění 9 C.
Podávání opět při každém kojení. Zde jsem již i při odstříkání pozorovala větší 

množství mléka a jehně už při přikrmování nevypilo takové množství umělého
mléka. Při dokrmování samozřejmě pomáhaly holčičky (jako asistentky, 
podavačky, divačky, poradkyně a nakonec i krmičky), a jelikož jehňátko při sání
z lahve mrskalo jak divé ocáskem, jméno bylo hned na světě. 

Přes veškerou snahu ovce na kojení nestála sama, museli jsme ji držet. Pokud 
se totiž chtěl Ocásek sám přiblížit k vemínku, kopala po něm a utíkala od něj. 
Její mládě pro ni bylo vlastně cizí. I v této situaci jsem se spolehla na homeopatii.
Po zvážení všech okolností jsem se rozhodla pro lék, který zahrnoval i psychický
obraz stavu ovečky, a to Natrum muriaticum 200 C. Druhý den jsem přišla 
s lahví umělého mléka pro jehně a ovce na mě už při přiblížení podupávala. 
Po vstupu do kotce bylo očividné, že se jí moje přítomnost vůbec nezamlouvá.
Jehně stále schovávala za sebe a pokračovala v dupání na moji osobu. Na kojení
jsem ji vůbec nemusela držet, a když jsem Ocáska chtěla ještě dokrmit z lahve,
pral se se mnou. Nakonec nevypil ani 10 ml, předtím byl schopen vypít 50−90
ml na jedno napojení. Od té doby se o jehně starala velmi pozorně. Po sedmi
dnech je pustili k ostatním ovečkám do stáda a ovečka Čert byla opět Čertem.

MVDr. Miroslava Menclová

Borelióza
Borelióza je velmi závažné onemocnění, které přenášejí klíšťata. Mohou
nakazit nejen nás, ale i naše čtyřnohé kamarády. Vakcína sice existuje,
nicméně její použití je třeba zvážit, neboť je pro organismus zatěžující
a u citlivých jedinců může vyvolat i negativní reakce organismu.

Nemoc jako taková se může začít projevovat až mnoho týdnů 
od nákazy klíštětem. Neplatí totiž stejné pravidlo jako u lidí, že se musí na kůži
projevit červený flek v místě, kde bylo klíště přisáté. Navíc je již prokázáno,
že kromě klíšťat mohou být přenašečem i komáři či roztoči. Onemocnění se 
v první fázi může projevovat podobně jako chřipka. U psa mohou propuknout
teploty, v další fázi mohou nastat stěhující se bolesti kloubů, pohybové obtíže,
kulhání na různé končetiny. Vždy je nutné vyhledat veterinárního lékaře 
a respektovat jím zvolenou léčbu!

Pokud chceme klasické medicíně pomoci i přírodní cestou, samozřejmě
můžeme. Nicméně v případě již rozvinuté a chronické fáze boreliózy, kdy jsme
nemoc zjistili až po několika měsících, je vhodné kontaktovat homeopata, který
mimo jiné určí i konstituční léčbu přímo určenou pro vašeho psa. Léčba chro-
nické fáze je totiž složitá, delší a může zanechat doživotní následky.

Zde je přehled léků, které můžete podat v počátcích onemocnění i v kombinaci
s léčbou antibiotickou:

• Tinktura TOPOL – denně 15 kapek
• Rhus toxicodendron 15 C – na veškeré pohybové obtíže – denně 5 granulí
• Apis mellifica 9 C – při otocích kloubů – při zřetelných otocích můžeme 

podávat velmi často, klidně i každou hodinu do zmírnění otoku.

Velmi používaným lékem je v případě boreliózy Luesinum. Tento lék vám však
musí předepsat a dávkování určit váš homeopat.

Petra Sumeráková

Zdroj: MVDr. Mirka Menclová

Zdroj: Lída Kindlová

Pravidelné rubriky
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Pravidelné rubriky

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Věděli jste, že jedna americká kapela má název NUX VOMICA? 

A že alternativní kapela The Veils má písničku s názvem Nux vomica?

Homeopatický lék NUX VOMICA je vhodným lékem následků přemíry 

alkoholu, kávy, tabáku, léků, stimulantů i těžkého jídla. Používá se také jako

prevence před operačním zákrokem, před dráždivým jídlem a pitím. Tento 

lék zvolte i v případě rýmy s častým a neovladatelným kýcháním v salvách.

Nux vomica je lékem pro neklidného a nervózního člověka, který špatně snáší

odpor, kritiku a čekání.

Zdroj: MUDr. Eva Kettmannová

STATISTIKY, ČÍSLA, STUDIE:

Praktičtí lékaři – odborníci v homeopatii snižují riziko nežádoucích účinků klasické léčby

… zní závěr průlomové farmakoepidemiologické studie EPI3 o využití homeopatie v praxi rodinných lékařů ve Francii. Hlavním cílem této studie bylo 
objektivizovat prospěšnost homeopatické léčby v praxi lékařů primární péče.

V této studii byly sledované 3 skupiny onemocnění, která tvoří polovinu návštěv v praxi praktických lékařů:
- nemoci svalů a šlach,
- onemocnění dýchacích cest,
- poruchy spánku, úzkostné a depresivní stavy.

Studie se zúčastnilo 825 rodinných lékařů a 8559 pacientů.

Lékaři byli náhodně vybráni a byli mezi nimi praktičtí lékaři předepisující homeopatické léky velmi často, v další skupině byli zařazeni lékaři, kteří 
homeopatika předepisují pouze sporadicky, a třetí skupinu tvořili takzvaní konvenční lékaři, kteří homeopatika nepředepisují vůbec.

Studie dokázala, že všechny tři skupiny lékařů nezávisle na přístupu vyléčili své pacienty s uvedenými diagnózami stejně úspěšně. Významný byl ale rozdíl
v množství konzumovaných klasických léků, které mohou mít nežádoucí účinky. „Klíčový je ovšem fakt, že pacienti s homeopatickou léčbou užívali 
významně méně klasické léky, které mnohou mít vedlejší účinky," říká profesor Peter Fisher, ředitel lékařské kliniky a výzkumu pro integrovanou medicínu
v Royal London Hospital.

Kromě četných dílčích výsledků umožňuje studie EPI3 objektivizovat kvalitu péče poskytovanou rodinnými lékaři využívajícími ve své praxi homeopatické léky.

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že jejich pacienti z homeopatické léčby výrazně profitují a nejsou nijak ukráceni oproti pacientům léčeným pouze klasickou
cestou, spíš naopak – větší spotřeba klasických léků v praxi lékařů, kteří nepraktikují homeopatii, přináší větší riziko potenciálních nežádoucích účinků 
klasických léků – v tomto případě analgetik, anxiolytik a antidepresiv.

MUDr. Eva Kettmannová

Podávání homeopatik není pro každého tak úplně jednoznačné. Nejjednodušší to máme
určitě my, dospělí. Pak děti (ty moje malé bílé kuličky milují)... Častou otázkou je
podávání homeopatik u miminek a v neposlední řadě pak jejich podání našim domácím
mazlíčkům...

Co radí majitelům svých pacientů veterinární lékařka, odbornice v homepatii, 
MVDr. Miroslava Menclová, jedna z tváří naší Veterinární poradny?

"U homeopatie nezáleží na velikosti pacienta. Standardní 1 dávka je 5 granulí. Jednou 
z možností jejich podání je rozpustit 5 granulek ve studené, převařené vodě, například 
do 20 ml stříkačky, před podáním pořádně protřepat a jako jednu dávku brát 0,5 ml 
(tato technika je vhodná pro podávání léků při akutních potížích - od obou léků si rozpusťte
5 kuliček do jedné stříkačky). 

Homeopatika se vstřebávají na sliznicích, takže kuličky nepodávejte do krku, ale buď je
nechte pejskovi vylízat z ruky nebo mu je dejte za pysk. On je s největší pravděpodobností
vyplivne. V takovém případě mu je vraťte zase zpátky, nechte ho, aby si s nimi hezky
pohrál. V případě, že dávku homeopatik kapete, kapejte ji na dásně a/nebo jazyk. 

Nemíchejte homeopatické léky s pamlsky!"
MVDr. Mirka Menclová

Nevíte jak dát homeopatika pejskovi?!
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Nosní mandle neboli
adenoidní vegetace
Nosní mandle je lymfatická tkáň bohatá na sekreční žlázky. Je umístěná v horní
části hltanu a představuje jednu z prvních obranných bariér proti infekci. 
Na tvorbě imunity se podílí tím, že produkuje imunoglobuliny a lymfocyty. 
Největší aktivita této tkáně je dětském věku, nejvíce mezi 3. až 5. rokem života,
po 7. roce života postupně mizí.

Její ochranná funkce je nicméně podmíněna zdravou tkání. Pokud dojde k jejímu
zvětšení, což se velmi často odehraje při nástupu dítěte s nezralým imunitním 
systémem do kolektivu, pak většinou její přínos k obranyschopnosti klesá a navíc
se může stát fokálním zdrojem infekce. Zvětšená adenoidní vegetace podporuje
zátěž imunitního systému, což je umocněno, když je mandle infikována 
opakovanými záněty horních cest dýchacích či středouší. Krom toho se uplatňují
i hormonální vlivy či nevhodné složení výživy.

Klinický obraz zvětšené nosní mandle

Tvoří jej v prvé řadě problémy dané samotným mechanickým zúžením dýchacích
cest, které se projeví především v noci, kdy dítě typicky chrápe, dýchá 
ústy a v některých případech může docházet až k obrazu tzv. spánkové 
apnoe. U některých dětí může zvětšená mandle vyvolávat problémy 
s polykáním. Pokud se zúžení přenese až na Eustachovy trubice, dochází 
k postižení středouší. To se projeví zhoršením sluchu či opakovanými 
záněty středního ucha. Samotné infekční postižení nosní mandle vyvolává 
opakované rýmy, záněty středouší, bronchitidy a záněty horních cest
dýchacích.

V pokročilých stavech, kdy se onemocnění dlouhodobě neřeší a zvětšení mandle
je výrazné, dochází k tomu, že je dítě otupělé, unavené, trvale dýchá ústy 
a může trpět i nočním pomočováním. Z nedostatečného okysličení mozku může
docházet i ke zpomalení psychomotorického vývoje dítěte. Dlouhodobě neřešené
postižení může vést až k deformitám hrudníku a vzniku skoliózy.

Diagnóza

Většinou je jednoduchá, s typickou anamnézou a vzhledem nemocného dítěte.
Vyšetření ORL včetně endoskopie a vyšetření mandle prstem vše doplní 
a potvrdí.

Klasická léčba

Spočívá především v chirurgickém odstranění nosní mandle, tzv. adenotomii. 
Je to velmi častý výkon, v České republice je to nejčastější chirurgický výkon 
u malých dětí. V současné době se provádí již v celkové anestezii, kdy se veškerá
zbytnělá tkáň adenoidní vegetace může pečlivě odstranit.

Homeopatická léčba

• Agraphis nutans 9 C – lék vhodný pro často nemocné dítě, které snadno 
onemocní v chladném počasí. Má zvětšené krční i nosní mandle, neustále 
ucpaný nos a dýchá ústy. Trpí na rýmy s hojným výtokem, opakované infekce 
středního ucha a kvůli zvětšené lymfatické tkáni má zhoršený sluch. Podává 
se 1−2x denně 5 granulí.

• Hydrastis canadensis 9 C – je to lék na postižení všech sliznic s hustým 
žlutým sekretem, proto má neustálou potřebu smrkat a zhoršený sluch. 
Pacienti mají povšechné zvětšení lymfatických uzlin, zvětšené nosní mandle 
s rýmou a hustým, žlutým sekretem. Podává se 1−2x denně 5 granulí.

• Kalium bichromicum 9 C – je lék, který se hodí především pro obézní děti, 
které trpí katarem sliznic horních cest dýchacích s hustým, žlutým sekretem, 
který může zasychat až do zátek. Mají ucpaný nos, zejména s pocitem sevření 
v oblasti kořene nosu a neustále kýchají. Podává se 1−2x denně 5 granulí.

• Calcarea phosphorica 15 C – je to již hluboce působící lék, který je vhodný 
pro vysoké, štíhlé děti, které jsou bledé a anemické. Zbytnění nosních mandlí 
je důsledkem celkového postižení lymfatické tkáně. Tyto děti také mívají 
pozdní a velmi bolestivé prořezávání zubů, které se pak snadno kazí. Celkově 
bývají podrážděné, roztěkané a zhorší se chladem. Podává se 1−3x týdně 
v dávce 5 granulí.

• Calcarea carbonica 15 C – je lékem pro děti bledé, obézní a ochablé. 
Při tělesné námaze jsou snadno unavené, nevýkonné, snadno se zapotí a pak 
také snadno nastydnou. Celkové zbytnění lymfatické tkáně je patrné tak, 
že mají velké a měkké uzliny, zejména na krku. Podává se 1−3x týdně v dávce 
5 granulí.

• Baryta carbonica 15 C – je lékem pro děti, které mívají zvětšené mandle 
včetně nosní a opakované infekce ORL oblasti, zejména angíny. V důsledku 
zúžení dýchacích cest v noci chrápou. Celkově jsou to bázlivé a zpomalené děti 
s opožděným psychomotorickým vývojem. Podává se 1−3x týdně v dávce 
5 granulí.

• Thuya occidentalis 15 C – je lékem pro osoby, které jsou velmi citlivé na chlad 
a vlhko, proto snadno nastydnou v chladném a deštivém počasí. Celkově u nich 
můžeme pozorovat tendence k abnormálnímu růstu tkání, což se projeví sklony 
k tvorbě bradavic či například nosních polypů, zvětšenou lymfatickou tkáň 
nevyjímaje. Podává se 1−3x týdně v dávce 5 granulí.

MUDr. Jaroslav Čupera

Baby kolika
Klasická medicína nabízí jen omezené možnosti v řešení tohoto problému, proto dětští lékaři
dnes již běžně sahají po šetrných přírodních prostředcích, jako je homeopatie a aromaterapie. 

Homeopatika volíme podle chování miminka:

Colocynthis 9 C – ulevuje položení na bříško, nebo poloha v „klubíčku“.

Naopak pokud dítě propíná tělíčko do luku, bude vhodnější Dioscorea 9 C.

Chamomilla 15 C – miminko při bolesti zuří, potí se, je podrážděné, obtíže má zejména večer
(kolem 21. hodiny), zlepšuje se nošením, jakmile ho chcete uložit do postýlky, začne plakat.

Lycopodium 9 C – miminko mělo novorozeneckou žloutenku, bolesti bříška jsou hlavně odpoledne
v čase od 16:00 do 20:00 hodin, při pláči se na čele tvoří vrásky. 

Dávkování: 10 granulí zvoleného homeopatického léku (podle příznaků můžete zvolit i víc léků 
do stejné kojenecké láhve) rozpustit ve 100 ml převařené kojenecké vody, podávat po lžičkách pět
a víckrát denně.

Pokud si nevíte rady, poraďte se s pediatrem-odborníkem v homeopatii. 

MUDr. Eva Kettmannová
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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. 

Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka; MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant; Mgr. Andrea Dovalová, koordinátor sociálních sítí 
Editorka: Mgr. Helena Procházková; Foto: Lucie Nestrašilová, Ludmila Kindlová, archiv redakce; 

Kontakt na redakci: 773 686 002, redakce@svethomeopatie.cz

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací
charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Vánoce se blíží,
obchody prosvětlené vánočními světýlky volají své zákazníky ke koupi vánočních dárků. 

Víte už, čím letos obdarujete své blízké? My vám s dárky pomůžeme! 

Vyhlašujeme vánoční soutěž, v níž můžete vyhrát dárek a tím pak obdarovat někoho z rodiny, 
kolegu z práce, babičku s dědečkem, blízkou kamarádku nebo sami sebe:-) 

Doufáme, že vás současně budeme i inspirovat a výběr dárků pro vás bude letos méně stresující.

Naše vánoční soutěž je věnována sportu, protože sport máme všichni v redakci moc rádi a jak všichni víte, 
pohyb jde ruku v ruce se zdravím. Chcete-li být zdraví a cítit se fit, bez pohybu to prostě nepůjde.

Naší první soutěžní otázku věnujeme bylině, bez které si sportovci neumí představit život. 
Je to velmi hojivá pomocnice. V homeopatickém ředění je to první volba při úrazu, na naraženiny,

pohmožděniny, modřiny, vymknutí, ale hodí se i po operaci, při porodu, je skvělá 
na svalové bolesti různého původu doprovázené zchváceností či zhmožděním. 
Naše šéfredaktorka Lucie "s ní" nedávno uběhla svůj prvním půlmaraton:-)

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

Jak se tato bylina nazývá?     a) Arnika     b) Mateřídouška     c) Heřmánek

Odměna za správnou odpověď čeká na 3 vylosované výherce! A co můžete vyhrát?

Správné odpovědi zasílejte do 20.12.2016 e-mailem na info@svethomeopatie.cz      , 
do předmětu zprávy uveďte SOUTĚŽ – OKÉNKO - SPORT. 

Ceny do soutěže věnovala společnost BOIRON.

Na našem portálu www.svethomeopatie.cz 
sledujte rubriku 

„Soutěžte se Světem homeopatie“, 
každý týden den na vás 

čeká spousta 
překvapení!

BALÍČEK PRO SPORTOVCE, který obsahuje ARNIGEL, knihu HOMEOPATIE 
a SPORT a praktickou krabičku na homeopatické léky do kabelky HOMEOSOLO!

s básničkou
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