
Děláš kurzy pro ženy a man-
želské páry. Jak ses k tomu
dostala?

Řekla bych, že kurzy pro ženy
dělám tak 10−12 let. Možná 
z potřeby něco předávat ženám:
čím jsem si sama prošla, svoje 
osobní sebepoznávání, svůj 
osobní rozvoj... A tím, že jsem
ženy inspirovala, postupně
vznikly i kurzy, které dělám dnes.
Zahrnují určitý počet setkání 
a mají konkrétní obsah. Napří-

klad cyklus Rose, nebo série
přednášek věnovaná komunikaci.
Když měl první kurz úspěch, 
začaly se nabalovat další.

S manželem vedete i kurzy 
pro manžele. Co to přináší 
vám jako páru a jak vás to 
obohacuje?

Přináší nám to pocit užitečnosti
a smysluplnosti. Když se páry
vrací a říkají, že je to někam po-
sunulo, je to pro nás úžasné. Líbí 

se mi i to, že nás děti vidí u práce.
Vozíme je s sebou. Jsou někde
vedle hlídaní a vidí, co se tam
děje. Není to tak, že máma s tátou
někde mizí do práce, ale vidí, co
děláme. Hodně z toho, co žijeme,
jsme načerpali na Manželských
setkáních YMCA. Chceme teď
vracet to, co jsme dostali.

Například informace o tom, jak
přijímat druhého v rozdílnostech,
poznat jeho potřeby, jak se 
chovat, aby nám v manželství
bylo hezky. Teď děláme semináře
pro páry – například na téma
Šťastni spolu. 

Vaším společným dílem jsou 
i manželské šachy lásky. Tvořili
jste je spolu, nebo to byl nápad
jednoho z vás?

Tvořili jsme je spolu. Manželská
setkání vydávala bulletin, 
jehož tvorbu jsme převzali my. 
A v adventu 2009 jsme s Petrem
přemýšleli, že pro děti se vždycky
dělají adventní kalendáře 
a nám to bylo líto. Tak jsme 
do bulletinu vytvořili adventní
kalendář pro manžele, který 
se strašně rychle začal šířit i po
síti. A protože se líbil, vloni v tuto
dobu vznikla první magnetická
fólie. Pak jsme si řekli, že advent
je jen jednou za rok a těch 
úkolů je velké množství.
Přemýšleli jsme, jak to udělat,
aby to bylo pro manžele na 
celý rok. Aby úkoly nebyly každý

den, ale aby měl partner čas
splnit přání toho druhého. 
Tak vznikly manželské šachy. 
Dodneška nedokážu říct, čí to 
byl nápad, aby to byla šacho-
vnice. Teď tvoříme Rodinné
šachy lásky.

Než jste šachy pustili do světa,
zřejmě jste je testovali. Trvalo
dlouho, než jste doladili 
detaily?

Šachovnice je postavena na tom,
co nám vzájemně dělá radost,
takže je tam znát naše vlastní
manželství. První testovací verze
v nákladu 150 kusů se hned
vyprodala na jednom semináři.
Velmi nás překvapilo, že měly
šachy takový úspěch. Pak 
vznikla ještě druhá verze, kde
jsme doplnili, co se k nám dostalo
od lidí, že jim tam chybí. A teď
připravujeme třetí verzi, máme
nápady, jak z toho ještě něco
vytáhnout. 

My je doma taky máme, 
několika známým jsem je 
i darovala, všichni jsou
nadšeni. Tak by mě zajímalo,
jestli se stejná zpětná vazba
dostává i k vám?

Dostává. Šachy se stále prodávají
a na poštu chodím každý den.
Vznikla i slovenská verze a teď 
už i anglická. Šíří se to samo.

Mgr. Andrea Dovalová 

Máme pro vás jeden tip, který jistě zaujme mladé i zkušenější manžele – Manželské šachy
lásky. Nezaberou moc místa – stačí, když je přichytíte na lednici. Můžete si hrát po celý
rok, bavit se a zároveň pracovat na kvalitě partnerského vztahu. Zeptali jsme se přímo
autorky manželských šachů, psycholožky Mgr. Ireny Smékalové, jak nápad vůbec vznikl
a proč považuje práci na partnerském vztahu za důležitou.
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S homeopatií 
k přijímačkám?

Jaro je období přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia,
rovněž tak písemných maturitních zkoušek.

Jaká jsou doporučení autorek knihy „Poznáváme homeopatii“ 
(vydalo nakladatelství GRADA) MUDr. Ilony Ludvíkové, 
MUDr. Kateřiny Formánkové a MUDr. Miriam Kabelkové pro děti
a studenty, které zkoušky čekají? Jak si poradit se strachem 
ze zkoušek?  

● Gelsemium sempervirens 15C

Lék pro studenty, kteří mají při zkoušení „okno“. Vědí, že se danou látku
učili, ale nemohou si vzpomenout (ano to je přesně náš případ… 
20x probraný obsah válce, nyní v hlavě zcela ztracen…). Gelsemium je
vhodné pro studenty, kteří mají ze zkoušky strach, při odchodu z domova
mohou mít průjem, cesta do školy je stížena „klepáním kolen“ a pocitem,
že do cíle nedorazí…

Pokud tyto pocity znáte, užívejte 5  granulí večer před zkouškou, 
při odchodu z domova a následně těsně před zkoušením.

● Argentum nitrium 15C

Lék vhodný pro zbrklé studenty a pro ty, kteří mají pocit nedostatku času,
tzv. „nestíhají“. Špatně se soustředí na aktuální práci, raději utíkají 
do budoucnosti. Před zkouškou nemohou dospat. Mají strach, aby nepřišli
pozdě. Často přeskakují z jednoho tématu na druhé, aby stihli říci vše, 
co chtěli. Paradoxně však neodpoví na všechny otázky.

Pokud jste v charakteristice léku Argentum našli své dítě, podejte mu
5 granulí večer před zkouškou, ráno při odchodu z domova a těsně před
zkouškou.

● Ignatia amara 15C

Homeopatický lék pro studenta, kterému učení leží stále v hlavě, nemůže
myslet na nic jiného, myšlenky týkající se učení jsou neodbytné. Ignatia
pomůže odvést pozornost od nechtěných myšlenek.

Při potřebě rozptýlení podejte 5 granulí. Při vlastním zkoušení pomáhá
tento lék na pocit „knedíku v  krku“, kdy se chce zkoušený vyjádřit, 
ale nemůže… Nezapomeňte podat i 5 granulí před zkouškou.

Hodně štěstí!

Lucie Nestrašilová

Pupečníková krev
pro Vaše dítě

V praxi často zjišťuji, že maminky mají v souvislosti s odběry pupeč-
níkové krve mnohé nejasnosti a nedostatek podstatných informací,
proto jsem se rozhodla napsat tento kraťoučký článek a doufám, 
že pomůže ve správném rozhodnutí i mnohým z čtenářek a čtenářů
našeho webu.

● pupečníková krev obsahuje velmi jedinečné a neopakovatelné 
kmenové buňky, a proto se v poslední době stala centrem zájmu 
nejrůznějších výzkumů a mnozí rodiče mají potřebu opatrovat tuto 
vzácnost pro časy budoucí v tzv. bankách pupečníkové krve

● důvodem pro uskladnění pupečníkové krve je především to, že se v ní 
nachází vzácné kmenové buňky krvetvorebné (obnova kostní dřeně 
a imunity), mezenchymální (obnova kostí, chrupavek, svalů, tukové 
tkáně, nervové tkáně), endoteliální (obnova a tvorby cév) a další, které 
by v budoucnu mohly řešit některé zdravotní potíže dítěte

● množství placentární krve je různé, uvádí se, že placenta a její cévy 
jí mohou obsahovat až 200 ml

● je prokázáno, že převod pupečníkové krve – tedy možnost dotepání 
pupečníku (minimálně 1 minutu - maximálně 3-5 minut po porodu) 
významně přispívá k prevenci anemie tedy chudokrevnosti 
novorozence, díky ní dostane novorozenec během prvních minut do 
oběhu cca 100 ml krve (tento postup je plně podporován WHO – světovou
zdravotnickou organizací)

● je prokázáno, že dotepání pupečníku výrazně zlepšuje poporodní 
adaptaci novorozence - po porodu se krev z placenty dostává k dítěti 
a pomáhá mu se zdárným startem dýchání

● zajímavým faktem je, že průměrný novorozenec vážící 3,5-3,6 kg 
má ve svém krevním řečišti cca 280 ml krve

● je známo, že pokud by novorozenec krvácel, může bez ohrožení 
na životě ztratit pouze! pod 5% svého krevního oběhu tj. v případě dítěte 
o váze 3,6 kg pouhých cca 14 ml

● studie ukázaly, že u nedonošených dětí narozených před 37. týdnem, 
tento přirozený krevní převod placentární krve navíc snižuje 
potřebu pozdější krevní transfuze a riziko nitrolebního krvácení

● měli byste vědět, že pro zdárný odběr pupečníkové krve je podstatné 
přerušit pupeční šňůru, co nejdříve po porodu dítěte, aby bylo možné 
odebrat co největší množství krve

● jen pro představu odběrový vak na placentární krev má kapacitu 
cca 250 ml, z čehož cca 30 ml je protisrážlivý roztok, který slouží 
k uchování krve

● pro úspěch odběru je nakonec podstatné množství obsažených kme-
nových buněk, tedy čím více odebereme pupečníkové krve, tím větší 
máme šanci získat dostatečné množství kýžených kmenových buněk 
k uskladnění

● i kdyby do vaku nateklo „jen“ 10-20 ml krve, z výše uvedeného jasně 
vyplývá, že pro novorozence je to velmi podstatná část celkového 
objemu jeho krve

Zdravému selskému rozumu se jistě nabízí nyní myšlenka, zda nebude pro
dítě lepší, když se tato vzácná pupečníková krev dostane po porodu přímo
k miminku. Nemohla by se stát právě touto cestou placentární krev
dlouhodobou prevencí závažných onemocnění včetně těch, pro něž je
skladována? Přeji všem nastávajícím rodičům, aby se rozhodli s rozvahou,
správně dle své osobní situace a ve prospěch svého ďěťátka.

Romana Gogelová – porodní aistentka

noviny C17 (kor)_Sestava 1  19.04.17  9:43  Stránka 2



Rendez vous s časem...
Ve starém časopise jsem našla článek o zlodějích času. O tom, jak lidé 
v dnešní době nestíhají, nemají čas na své zájmy, přátele, rodinu, chodí
do práce brzy ráno a vrací se pozdě večer, trpí chronickou vyčerpaností,
nadváhou a nedostatkem pohybu. Každý z nás se jistě přistihne, že tempo,
ve kterém se zrovna nachází, je dlouhodobě neudržitelné...

Jak je možné, že neumíme smysluplně využít čas, který máme? Vždyť 
v historii lidstva nikdy nebylo tolik volného času jako máme nyní. Máme
velké množství zařízení, která nám pomáhají čas šetřit (pračky, myčky,
sušičky, telefony, auta...).

Ze svého dětství ráda vzpomínám na dobu u babičky, jak nám vyprávěla, 
co dělala, když byla malá. Nejčastější slovo, které se v jejím povídání objevo-
valo, byla práce. Práce na poli, ve vinohradu, na zahradě, jak pásli husy, kozy,
chodili do školy každý den 5 km pěšky tam a 5 km zase zpátky. Tohle dnešní
děti ani my dospělí už neznáme a přesto mám pocit, že babička měla více
prostoru na hraní i na odpočinek. Možná si toho dříve více vážili a dokázali
si každou volnou chvilku náležitě vychutnat.

Na základě uvědomění si, že i já sama neefektivně hospodařím se svým časem,
jsem požádala kamarádku – manažerku o několik dobrých tipů a rad.

Jak získat čas?

● poučit se ze svých chyb a procházet životem vědomě (to se dobře 
říká, ale z vlastní zkušenosti vím, jak těžko dělá. Čím více malých 
přítomných vědomých okamžiků budeme mít, tím více a častěji se 
stanou přirozenou součástí našeho každodenního života)

● plánování (diář, kontrolní seznamy, denní, týdenní plánování...)
● pravidlo 60:40 (plánovat jen 60 procent své pracovní doby, zbylých 

40 procent nechat pro nečekané události)
● efektivní schůzky
● dokončovat započaté věci a udělat za nimi malé, ale významné tečky!
● časožrouti – rozpoznat je, zredukovat nebo zcela odstranit
● vědomí smysluplnosti našeho konání uvolňuje úžasnou energii!
● říkat ,,NE“ hezkou formou
● vyhýbat se perfekcionismu – stanovit si své hranice a uvědomit si, 

že každá práce je nekonečně roztažitelná
● mít své cíle na očích – ať vidíme, kam jdeme
● vyfiltrovat nejdůležitější věci, nepotřebujeme dělat všechno a splnit 

každý úkol

"Když nevím, do kterého přístavu chci plout, 
není pro mě žádný vítr ten pravý“, Seneca

Zázrak zvaný Paterovo pravidlo:
Italský ekonom Vilfred Pater formuloval poučku, podle které je třeba 

vynaložit 20% úsilí na dosažení 80% výsledku. Podle ní lidé, kteří pracují
na sto procent, sedí nad prací dlouho do noci, pořád o práci 

i v noci přemýšlí jsou méně úspěšní než ti, kteří stejné činnosti 
věnují jen dvacet procent tohoto času.

Plánování:

● šetří čas (naplánování dalšího dne zabere 8-10 min. Vyplatí se to např. 
při pochůzkách, nelítáme pak z jednoho konce města na druhý 
a zase zpět.)

● kdo věnuje dostatek času plánování, potřebuje méně času k provedení
● klesá počet chyb
● začínat brzy ráno nejdůležitějším úkolem (neleží nám pak celý den 

v hlavě jako balvan)
● všichni mají výkyvy výkonu během dne (např. po obědě hlava moc 

nepracuje)

Když si představíme, že náš pracovní den je skleněný džbán, který musíme
naplnit kameny, kamínky, vodou, štěrkem a pískem (úkoly dle důležitosti),
tak je vždy nejlepší dávat na dno velké kameny a pak je prosypávat pískem
vodou a štěrkem, protože jinak se nám to do toho pracovního džbánu nemá
šanci vejít.

Seznam úkolů:

● činnost musí být přesně definovaná, konkrétní a reálná
● u špatně definovaných úkolů není jasné, jaký první krok je potřeba 

k jeho dosažení udělat
● na každý den si plánovat něco, co nás potěší

Tipy pro organizování času:

● oddělit práci a rodinu
● jeden víkend v měsíci prodloužit o jeden až 2 dny (např. čtvrtek až neděle)
● předcházet stresovým obdobím (např. daně v březnu, vánoční úklid, apod.)
● založit si seznam nápadů na dárky a shánět je průběžně během celého roku
● akce a události, o které stojíme si zapišme do diáře už na začátku roku
● využívání internetového bankovnictví, trvalé příkazy, apod. (ušetří čas 

a běhání po úřadech)
● při plánování schůzek, úřadů, návštěv, cestování, lékaře, apod. přidat vždy

půlhodinu navíc ke svému odhadu
● pokud pracujeme doma, tak jen v jasně vymezeném čase a za zavřenými 

dveřmi
● občasné dělání malých radostí svým blízkým (největší radost z toho 

budeme mít jistě my sami)
● uvědomění si, že naše sny za nás nikdo jiný nezrealizuje

Můj vlastní tip na rychlý úklid:

Doma jsme zavedli občasný "FOFR ÚKLID“. Svolám všechny členy naší
rodiny, rozdělíme úkoly (např. kluci pokojíček, manžel kuchyň a já koupelnu),
podíváme se, kolik je hodin, odstartujeme tři, dva, jedna teď! A přesně za 15
minut se zase sejdeme. Každý dělá celou dobu jen svou činnost. Děti si u toho
nesmí hrát. Když byly ještě menší, tak jsme dávali například jen 10 minut.
Výsledek je skvělý, protože sama bych za 15 minut neuklidila 3-4 místnosti.
A navíc jsem zjistila, že je to takto většinou i baví.

PharmDr. Jana Strieglerová

Koza
Skáče koza po poli,
nožičky jí nebolí,
jen se koukej kamzíku!
Vzala jsem si Arniku. 
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ZDRAVÍ V KUCHYNI
Smoothie s pohankou
S příchodem jara se do našich životů vlévá nová energie 
a lehkost. Zimní oblečení zavřeme do skříně a raději si dáme
hezkou sukni. Otevíráme okna a pouštíme dovnitř čerstvý 
vzduch. S jídlem je to podobně. Také nás postupně opouští
chuť na těžší, masitá a kořeněná jídla a raději připravujeme
něco lehčího a osvěžujícího.

My doma také zjišťujeme, že na kaši k snídani už není chuť každý den, ale třeba
jen 2x týdně. Prostě už nepotřebujeme tolik organismus prohřívat, a tak začínám
zařazovat lehčí varianty.

Oblíbili jsme si smoothie. Jeho příprava je velmi jednoduchá a rychlá. Ráno
když vstanu, tak namočím do vody pohanku a sušený kokos a asi za půl hodiny
vše v mixéru rozmixuji do hladka. Přidám 2 banány, chia semínka a pokud potřebuji, aby tato snídaně byla vydatná a abychom neměli brzy hlad, tak přidám
konopný protein v prášku. Jako tekutina se dá použít voda nebo obilné mléko. Pokud dáme méně vody, výsledkem je husté smoothie, které se jí lžičkou,
jinak popíjíme.

Takové smoothie se dá také použít k dopolední či odpolední svačině a dobře uzavřené ve skleničce od marmelády i dětem do školy. Výborně doplní energii
a chybějící proteiny po sportu.

Pohanka je pseudoobilovina s poměrně vysokým obsahem bílkovin (12%). Její výhodou také je, že je měkká a velmi dobře se rozmixuje za syrova. Pokud
bysme chtěli použít ještě o něco vymakanější variantu a zvýšit obsah enzymů ve smoothie, tak pohanku necháme naklíčit (namočíme na 1 hodinu do vody,
pak vodu vylijeme a pohanku dáme do temna – já zavírám do kuchyňské linky a 2x denně propláchneme. Do dvou dnů má krásné klíčky).

PharmDr. Jana Strieglerová

Nyní, kdy je veškerá pozornost zaměřena na sport, si připomeňme, 
že homeopatii využívají po celém světě také úspěšní sportovci a sportovkyně.
I když existuje více než dva a půl tisíce homeopatických léků, sportovec, 
který zná přibližně půltucet „sportovních“ léků, bude o krok napřed 
před soupeři.

Užívání homeopatických léků je jednoduché, dobře se balí na cesty (jsou v malých
plastových tubičkách) a lze je lehce strčit do sportovní tašky. S pilulkami hořkosti
nemají tyto léky ve tvaru malých kuliček nic společného. Chutnají jako cukr 
a rychle se rozpustí a vstřebají pod jazykem.

Jamajský sprinter Usain Bolt

Usain Bolt, sprinter a slavný vítěz četných zlatých medailí, aktuálně držitel zlatého
olympijského hattricku, užívá homeopatické léky od svých 16 let. Léčí se 
u německého sportovního lékaře a homeopata Hans-Wilhelma Müller-Wohlfahrta
na jeho mnichovské klinice.

„Chodím sem od svých 16 let,” řekl držitel světového rekordu v běhu na 100 metrů
na tiskové konferenci v Mnichově. „Známe se dlouho. Pokaždé, když mám 
problém, mi dobře poradí a věnuje mi péči. Je nejlepší ve všem, co dělá. 
Jsme si velmi blízcí.”

Louise Hazelová

„Jako profesionální sportovkyně si myslím, že je nesmírně důležité pečlivě 
zvažovat, co si dáváte do svého těla. Proto volím pro své zdraví a dobrou pohodu
přírodní přístup. Jako účastnice olympijských her jsem užívala homeopatické léky
nespočetněkrát, aby mi pomohly s různými naraženinami a modřinami, které jsem
si způsobila o překážky. Mým nejoblíbenějším homeopatickým lékem je Arnica 
a ani by mě nenapadlo užívat něco jiného.”

Proč sportovci spoléhají na homeopatii?

● Homeopatické léky urychlují hojivý proces a sportovec se díky nim vrátí 
k tréninku a závodění mnohem rychleji.

● Není riziko dopingu. Doping je užívání zakázaných léků za účelem zlepšení 
výkonu při závodech. Jelikož homeopatické léky jsou koloidní roztoky 
a obsahují nanočástice, neobjeví se při žádném způsobu testování přítomnosti 
drog (krevní testy).

● Je doložena vysoce kvalitním výzkumem dostupným v 39 studiích 
na statisticky významném počtu lidí, které byly publikovány v recenzovaných 
lékařských časopisech.

Zdroj: úryvek z článku Why Do World Famous Sports Men Use Homeopathy?

Proč světoznámí sportovci 
užívají homeopatické léky?
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Víte, že … 
Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací
houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů,
intoxikace  je podobná požití alkoholu. V  homeopatickém ředění 
je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu 
a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení
(podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

ZDRAVÍ ZE ZAHRÁDKY
Čekankové léčení žlučníku
V období jara jsou podle čínské medicíny nejaktivnějšími orgány těla žlučník v měsíci
březnu a játra v měsíci dubnu. Potíže se žlučníkem se nejčastěji projevují tlakem v břiše
po jídle, říháním, tlakem pod hrudní kostí. Slabost žlučníku se projevuje také bolestmi
velkých kloubů ramen, kolen, kyčlí a loktů. Na emociální úrovni nás pak potkávají 
záchvaty hněvu, jsme podráždění, bez nálady.

Potlačovaná zlost, hněv a agrese jsou hlavní příčinou onemocnění žlučníku. V emociální 
rovině nám problémy s játry, žlučníkem a zrakem může způsobit sžíravý vnitřní hněv. Je třeba
v sobě tyto emoce nepotlačovat, ale vědomě přeměňovat zlost, hněv a všechny další negativní
emoce na lásku. Nejlépe si nahlas třikrát zopakovat: „Zlost přeměňuji na lásku“.

Pomůžeme si posilováním žlučníku a jater vhodnou dietou bez kávy 
s mlékem, smažených jídel, masa a živočišných tuků a mléka. Podle
zkušeností manželů Patakyových a jejich 20 let praxe léčení reflexní terapií
včetně doporučením změny jídelníčku škodí jakákoliv káva s mlékem 
a cukrem, překyseluje organizmus a velmi škodí dvanácterníku, který 
pak nemůže dobře spolupracovat se žlučníkem. Potíže se projevují nejen
bolestí žaludku, žlučníku, kloubů, ale i zad, také poruchami zažívání, zácpou
a nadýmáním. Kdo nemůže být bez pravé kávy, může si ji dát bez mléka,
cukru a sladkostí jednou za den po obědě.

V březnu dodáváme tělu hořčiny bylinami a betakaroten ze zeleniny a ovoce.

Z potravin nám zjara prospívají:
● všechna naklíčená semínka a luštěniny
● výhonky řeřichy
● čerstvé šťávy z bylin - kopřiv, petržele, jitrocele i zeleného osení
● kvašená zelenina
● zelí

Podle J. Janči se osvědčila léčba vlaštovičníkovou homeopatickou tinkturou.
Snadno dostupná je také pomoc reflexní terapií, kdy je třeba mačkat kromě
plošek žlučníku a jater i reflexní plošky pro dvanácterník.

Čekanka obecná
Čekanka je vytrvalá rostlina dorůstající až 60 cm. Jako „strážkyně prašných
cest“ nás zdraví blankytnou modří svých květů, které otvírá za slunného dne
dopoledne o s odpolednem se opět zavírá. Roste nejen v Evropě, ale i v Africe,
Americe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. K léčení ji využívali již staří
Egypťané, nazývali ji „cichorie“ a jedli ji jako zeleninu posilující žaludek 
a zlepšující trávení. Od středověku se používal čekankový pražený kořen
„cikorka“ jako náhražka kávy. Podle lidového pořekadla: „Čekanka utržená
na svatého Petra probudila lásku té osoby, která se jí dotkla.“

K léčení se používá kořen a nať čekanky – obsahují velké množství 
insulinu, třísloviny, cholin, pryskyřice, slizy, hořčiny a minerální látky.
Čekanka je hořkým lékem na povzbuzení chuti a na posílení funkce jater
a žlučníku a na dobré trávení. Z kořenů uskladněných na zimu vyrážejí
bledé listy – čekankové puky, konzumují se jako zimní a jarní zelenina pod-
porující chuť k jídlu a proti jarní únavě. Má ochlazující a stahující účinek.

Pro maminky a děti
V pohádkách se říká, že čekanka je zakletá nevěsta, která u cesty marně čeká
na svého milého. Chcete-li dětem připravit „kávičku“ jako mají dospělí,
použijte Meltu z čekankových kořenů bez kofeinu nebo si děti mohou samy
vykutat ze země čekankové kořeny a z nich jim pak kávičku připravíte.
Hořkost čekankových puků v salátu zmírníme sladší zálivkou například 
z pomerančové šťávy.

Čekanka nemá vedlejší účinky a lze ji podávat dlouhodobě. Pouze při
žlučníkových kamenech a při alergii na hvězdicovité rostliny je nutná porada
s lékařem.

V těhotenství a při kojení se dá pít jako náhražka kávy čekanková káva (Melta)
bez kofeinu, dobré je také „Špaldové kafe“ z prodejen zdravé výživy ovšem
bez mléka a cukru, hořkost pomůže zmírnit třeba sušené kokosové mléko.
Cikorku si můžeme připravit sami, pokud máme čekanku na zahradě, kořeny
sebrané na podzim omyjeme, usušíme a na sucho lehce opražíme na pánvi.
Potom cikorku umeleme na kávomlýnku.

Recepty pro zdraví těla
● Čaj (nálev) na podporu trávení, na posílení funkce jater a žlučníku, při 

cestovní zácpě a při nečisté pleti: 1 lžičku natě i s kořeny (nebo jen nať 
nebo jen kořen) přelijeme šálkem vroucí vody do nádoby z varného skla 
a necháme na sporáku mírně ohřívat těsně pod bodem varu 20 minut a pak 
scedíme. Pije se 2 – 3x denně 1 šálek po doušcích před jídlem.

● Čaj (nálev) pro čistící jarní kůru: 1 díl natě čekanky + 1 díl natě 
pampelišky (Smetánky lékařské) + 1 díl máty, zalijeme vroucí vodou 
a necháme louhovat 15 minut. Pijeme 2 šálky neslazeného čaje denně 
2 – 3 týdny. Pro čistící účinek je potřeba pít dostatečné množství čisté vody, 
aby se tělo mohlo zbavovat škodlivých látek. Tato čistící kůra není vhodná 
pro malé děti ani pro těhotné či kojící matky.

Pro zdraví duše
Čekanka podporuje očistu a trpělivost k sobě i druhým. Abys přijal, 
co nejenom organismus žádá, je třeba věřit v dobro a lásce se otevřít; 
do zavřené láhve vodu nenaliješ.

Jak pěstovat a sbírat čekanku?
Kořen se sbírá od září do listopadu nebo na jaře. Nať čekanky se sbírá před
rozkvětem rostliny v červnu. Čekanka oživí svou něžnou modří každý
bylinkový záhon. Rostlinu pro léčení můžeme pěstovat ze semen, vysévaných
brzy na jaře nebo na podzim, nebo čekanku přesadit z volné přírody.

Pro získání salátové zeleniny se praktikuje zimní rychlení. V druhé půlce
podzimu vytáhneme opatrně rostliny ze země a odřízneme vršek rostliny 
na 1 cm. Ponecháme jen silné kořeny zkrácené na 20 cm. Kořeny na rychlení
uskladníme vodorovně do bedýnky se suchým pískem, rašelinou nebo 
pilinami na chladné tmavé místo, kde nemrzne. Pro rychlení pak vybereme
vždy pár kořenů, 5 – 6 jich dáme do květináče naplněného pískem, nad kořeny
má být ještě 1 cm písku. Květináč zalijeme a zakryjeme obráceným 
květináčem nebo krabicí. Uložíme do tmavé místnosti s teplotou 10 – 15 ºC,
do sklepa či kůlny, asi za 4 týdny vyrazí čekankové výhonky. 

Magdaléna Dobromila Staňková
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HOMEOPATICKÁ PORADNA

Co dělat, když mám zdravotní problém a ope-
race je nejvhodnější řešení? Hned mě napadá
spousta otázek, na které nám dává odpověď
homeopatie!

Jak se psychicky připravit?
Míra strachu je sice individuální, ale před operací
se bojí každý! Je to přirozené, ale můžeme si pomo-
ci homeopatikem Gelsemium 15 C - každopádně
večer a ráno před operací 5 granulí, pro 
„psychicky slabší jedince“ i týden před operací 
5 granulí večer. (Řídím se tím, jestli už na to 
myslím, mám z operace obavy…)

Bude se mi to dobře hojit?
V tom nám pomůže Arnica montana 15 C - lék
na všechny traumata, tedy i na to pooperační,
dávkuji 5 granulí večer před operací, v den 

operace rozředím 10 granulí do 1 litru 
neperlivé vody a dávám popíjet v průběhu 
celého dne. Dále minimálně 2x denně do vytažení 
stehů. Přidávám Staphysagrii 9 C - na hojení
řezných ran, v operační den přidám do vody 
k Arnice, pak také 2x denně 5 granulí do vytažení
stehů.

Jak zvládne mé tělo narkózu a odbourání 
„ jedů“, které se k uspání používají?
Já osobně jako anesteziolog doporučuji regionální
anestezii, pokud je to pro daný typ operace
vhodné. Ale pokud to nejde, nezoufejme, pomůže
Nux vomica 9 C 2x denně 3 granule po dobu 
10 dnů po narkóze, v operační den můžeme přidat
do vody k Arnice. Pokud se po operaci objeví
zácpa nebo nespavost, dáme Opium 15 C - to je
ale na lékařský předpis.

Zvládnu bolesti po operaci?
Na to pomůže Arnica montana - ale tu už tam
máme!

Pokud by se objevily po operaci komplikace,
neváhejte se obrátit na homeopata, ani v těchto
situacích nás homeopatie nenechá ve štychu!

MUDr. Zuzana Kornelová

Pravidelné rubriky
Návštěvníci se zájmem o homeopatii
Za posledních 60 minut: 428
Za posledních 24 hodin: 7 472
Za poslední týden: 51 882
Za poslední měsíc: 236 607
Celkem návštěv: 3 694 344
Počítadlo webu svethomeopatie.cz k 12. 4. 2017

Homeopatická pomoc před a po operaci

Neštovice! Jak na ně? Jaké léky je dobré mít
připravené v lékárničce pro případ, že je naše
dítě dostane? Můžeme udělat něco pro zmír-
nění obtíží, které jejich průběh provázejí?  

Pupínky. Po celém těle se synovi udělaly pupínky!
Vypadá to na neštovice. Začalo to teplotou, 
nestandardním chováním syna, bolestí hlavy 
a průjmem. Příznaky neštovic se však ještě chvíli
ukrývaly. Nenapadlo mě se zpočátku podívat 
„do vlasové pokožky“, kde se často vyrážka 
objevuje jako první. Druhý den se však na těle 
objevily drobné skvrny, které postupně přešly 
do puchýřků o průměru 3-6 mm. Neštovice 
se „vysévaly“ postupně, vzhled puchýřků 
se v průběhu nemoci měnil. Akutní fáze trvala
přibližně jeden týden. Nepříjemné puchýřky
pokrývaly synovo tělo asi 5 dní. Pak začaly 
zasychat, udělaly se na nich stroupky, které se 
postupně uvolňovaly.

Nejprve jsme bojovali s teplotou, pak jsem hledala
pomoc, jak zmírnit nepříjemné svědění, které
malého nutilo ke škrábání kůže, což jsem vnímala
jako problém. Obávala jsem se, aby se pupínky
nezanítily a nezůstaly mu na kůži jizvy.

Co je dobré vědět, když vás navštíví neštovice…

Předně je důležité vědět, že příchod neštovic 
se ohlásí bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou 
přibližně 24-36 hodin před výskytem první 
neštovičky (většinou ve vlasové pokožce) a v této
chvíli začíná být pacient již infekční. Jelikož se
virus přenáší kapénkovou infekcí, izolujte své dítě
od jakéhokoli kolektivu. Pokud se někdo 
s neštovicemi ve svém životě ještě nesetkal, 
je 90% pravděpodobnost, že se při styku 
s nemocným dítětem (dospělým) neštovicemi
nakazí. Ve chvíli, kdy puchýřky zaschnou,
nemocný přestává být infekční. Inkubační doba 
od prvního kontaktu s nemocným je 14 až 21 dní.

Možná to bude znít divně, ale jsem ráda, že se 
u syna objevily neštovice ještě v předškolním
věku. U dospělých má totiž onemocnění těžší
průběh a častěji bývá provázeno komplikacemi
jako je zánět plic, mozku.

Jak si s neštovicemi poradit?

Především se obrnit trpělivostí. Po několika málo
dnech se dítěti uleví, do kolektivu však nesmí 
a tak vás čekají souboje u „Člověče nezlob se“,
skládání puzzle, hraní pexesa, čtení pohádek…
Důležité je udržet dítě v klidu a absolutně 
se vyhýbat slunci. Což je v případě, kdy dostane
dítě neštovice v letních měsících, velmi složité. 

Na zmírnění potíží můžeme přikládat mokré 
hypermanganové obklady. Po odloupnutí stroupků
ještě určitou dobu kůži hydratujte.

Významné místo při léčbě neštovic má i homeo-
patie. Její použití urychlí průběh nemoci, omezí
svědění a pomáhá proti vzniku a při hojení
jizviček, které po vyrážce přetrvávají.

Zeptali jsme se MUDr. Věry Budkové, jaké
homeopatické léky doporučuje v případě
onemocnění neštovic dětem, které navštěvují
její ordinaci:

V léčbě neštovic má homeopatie své neza-
stupitelné místo. V případě první pustulky, která
se může nejčastěji vyskytnout v oblasti vlasové
části hlavy za ušima, nad čelem - použijte 
lék Rhus toxicodendron 15 C - 5 granulí každých
30 minut (třeba i šest dávek - a možná se neštovice
již dále tvořit nebudou). Je dobré lék použít 
při prvním "pnutí" či svědění - stejným způsobem.
Důležité je ho podat okamžitě při prvních 
projevech onemocnění.

Pokud již máme plně vyseté onemocnění, 
doporučuji Rhus toxicodendron 15 C a Mezereum
9 C - oba léky až 4x 5 granulí denně po dobu 4-6
dnů. Onemocnění proběhne internzivněji, rychleji
a do úplného uzdravení. Jako prevenci jizev
můžeme přidat lék Antimonium tartaricum 9 C 
5 granulí denně každý večer po dobu erupcí.

Poznámka redakce: Homeopatické léky mohou být
prodávány ve formě granulí (kuliček), tablet,
sirupů nebo v alkoholovém roztoku. Rozpouštějí
se v ústech. Léky není vhodné užívat bezpro-
středně před jídlem a pitím nebo těsně po něm. 
Doporučován je časový odstup od jídla 
cca 15-20 minut. U kojenců a malých dětí se
homeo-patický lék rozpouští v malém množství
čisté (neperlivé) vody. Dítěti se podává buď 
po lžičkách, nebo postupně dítě vodu s lékem upíjí.

Lucie Nestrašilová, MUDr. Věra Budková

Neštovice
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    D.

Pravidelné rubriky

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Strach ze zkoušky

Pokud má váš školák (student) strach ze zkoušky anebo z písemky, vyzkoušejte opět BACHOVU 
KVĚTOVOU TERAPII. V tomto případě pomůže směs – ELM (stav přetížení v daný moment; 
aby se předešlo „oknu“) + LARCH (chybějící sebevědomí) + MIMULUS (strach)
Podle dalších projevů můžete do směsi přidat například: 
ROCK WATER – má strach, že nebude mít plný počet bodů
GENTIAN – rychle se vzdává, negativista
HONEYSUCKLE – má strach, protože minule se mu něco nepovedlo – lpí na té vzpomínce

Bachova květová esence CRAB APPLE

Pro studenta s vysokými požadavky na sebe sama, na puntičkáře, který si zakládá na přesném pořádku,
bude vhodná Bachova květová esence CRAB APPLE (Planá jabloň). Dítě typu Crab apple dbá na úpravu
oblečení, přehnaně se zabývá čistotou, je pečlivé i ve škole. Tato esence pomůže v případě znechucení
sebou samým a sebenenávisti, při přílišném zaujetí detaily, obsesním chování a nadměrném shledávání
chyb na sobě. Planá jabloň podpoří vnímání pozitivních kvalit, získání kontroly nad nežádoucími vzorci
myšlení a naučí vidět věci z nadhledu. Než aby se student (dítě i dospělý) zabýval zbytečnými detaily,
získá široký rozhled.

Náročný víkend 

Máte za sebou náročný víkend, cítíte se unaveně a nutně potřebujete vzpruhu a „něco“ proti únavě,
abyste mohli soustředěně pracovat?
Připravte si chutný džusík z ovoce a zeleniny, který vám pomůže proti ÚNAVĚ:
Rozmixujte mrkev, červenou řepu, zelené jablíčko, špenát ve vodě, přidejte citronovou šťávu 
a životabudič je připraven ke konzumaci. 

INSTAGRAM 

Víte, že nás nově najdete i na INSTAGRAMU? Zažili jste něco, co souvisí s homeopatií nebo zdravým
životním stylem? Přidejte ke svému postu #svethomeopatiecz a vyhrajte s námi! Co? Dozvíte se na
našem instagramovém profilu “svethomeopatiecz”!

NAPSALI JSTE NÁM

Ráda bych se podělila o své zkušenosti s homeopatií u ucpaných slznýho kanálků.  Dcerka 

na výtok z očí trpěla snad už od narození. Jakmile se jí spustila rýma, tak jí začalo téct 

i z očí. Po zkušenosti se starším synem, který měl podobné problémy jako miminko, jsem se

rozhodla přeskočit fázi antibiotických mastiček a čištění kanálků. Nakonec mu totiž pomohly

až homeopatika. To jsem, ale za tu dobu zapomněla, a měla jsem pocit, že mu to "přestalo

samo". K akci mě donutila až akutní situace, kdy se dcera vzbudila se slepenýma očima. 

Dle briskní rady MUDr. Evy Kettmannové jsme nasadili Silicea 9C a Pulsatilla 9C a lokálně

potírali koloidním  stříbrem. Už druhý den bylo patrné zlepšení a po týdnu problémy zmizely

úplně. Nyní je to již více než měsíc a ač už jsme prodělali další rýmu, objevil se výtok jen 

minimálně (v tomto případě mi byla doporučena Silicea 30C jednorázově).

Ing. Tereza Kutínová, programátorka
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Pravidelné rubriky

FAQ - PTÁTE SE NÁS NEJČASTĚJI

Akné
Akné je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se objevuje nejčastěji na
obličeji, na ramenou, na horní části hrudi a na zádech. Projevuje se puchýřky
nebo pupínky, které mohou být někdy bolestivé. Lze i v případě akné pomoci
homeopatickými léky?

Dotaz čtenáře: 
„Dobrý den, obracím se na Vás s otázkou, jestli homeopatika můžou léčit akné.
Dlouhodobě jsem brala antikoncepci a neměla jsem žádnou potíž. Teď jsem léky
vysadila a pleť mám hodně špatnou, přestože jí věnují pravidelnou péči. Používám
českou přírodní kosmetiku, relativně kvalitní dekorativní kosmetiku. Dodržuji 
principy zdravé výživy: minimum mouky, mléčných výrobků, nekořením, sladké
omezuji... Homeopatika používám při nachlazení, pravidelně na dovolené 
při slunění a pomáhají mi. Proto mě napadlo, jestli existují i nějaká na problémy
s pletí.“

Na dotaz odpověděla zkušená lékařka, odbornice v homeopatii, 
MUDr. Věra Budková:

„Dobrý den, akné je velmi dobře řešitelný problém, bude však dobré znát i Váš tzv. konstituční typ. Doporučila bych v tuto dobu následující homeopatické
léky a v případě, že popíšete svoji „osobnost“, vybraný lék završí a zlepší potíže dlouhodobě.

Začněte tedy těmito léky a uvidíme, jak se věci dále budou zlepšovat. Případně vyhledejte lékaře-homeopata osobně, či znovu napište:

● SELENIUM 15 C − 2x denně 5 granulí léku,
● HEPAR SULFUR 15 C − 2x denně 5 granulí léku.
Oba léky Vám pomohou zlepšit hnisání a sníží sklon k tvorbě žlutavých pustul.

● PULSATILLA 30 C − 10 granulí jednou či dvakrát týdně (například středa a neděle). V případě, že míváte hormonální dysbalanci, skony ke žlutavému
zabarvení boláků, jste citlivá na uzavřené místnosti, míváte sklony k plačtivosti a nemáte ráda utěšování.
Lék, který detoxikuje po užívání hormonální antikoncepce, je:

● THUYA OCCIDENTALIS 15 C – užívejte 5 granulí jednou denně večer.

Takto užívejte po dobu potřebnou ke zlepšení. Změnu byste měla pocítit do dvou týdnů. Pokud tomu tak bude, užívejte léky i nadále až do úplného zhojení,
zlepšení.

Přeji pozitivní homeopatickou zkušenost.“

Vypadávání vlasů
Padání vlasů je normální proces. Avšak jen do doby, kdy si všimneme jejich
většího úbytku. Za nadměrné padání vlasů se považuje více než 100 vlasů
za den. Příčin je mnoho – nedostatečný příjem vitamínů a minerálů 
ve stravě, hormonální změny, stres a zdravotní potíže...

Dotaz čtenáře: 
„Dobrý den, chtěla bych se zeptat na problém s vypadáváním vlasů. Tvoří se
mi ložiska ve tvaru mincí na různých místech, větší i menší, nejvíc na temeni,
nevím, zda tento problém může souviset s tím, že jsem teď po 20měsíčním kojení
celkově vyčerpaná a dost ve stresu. Vždy mi zabírala vlasová výživa, ale nyní
je vypadávání celkově intenzivnější. Děkuji za radu, s homeopatií mám ty nejlepší
zkušenosti a věřím, že má řešení i na tento problém. Přeji Vám krásný den.“

Na dotaz odpověděla MUDr. Věra Budková, zkušená lékařka, odbornice 
v homeopatii:
„Dobrý den, myslím, že Vám nyní pomohou následující homeopatické léky,
které používejte po dobu potíží, minimálně šest týdnů:

● PHOSPHORICUM ACIDUM 15 C – 3x denně 5 granulí léku,
● SELENIUM 5 C – 2x denně 5 granulí
● SEPIA 15 C – 4x týdně 5 granulí (pondělí, středa, pátek a neděle).

Přeji pozitivní homeopatickou zkušenost.“
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Kvasinková infekce neboli kandidóza je poměrně častým problémem žen
i mužů a postihuje orgánové systémy – kůži, sliznice dýchacích,
pohlavních, trávicích orgánů, močové cesty atd. Původci těchto 
obtíží – kvasinky – žijí všude kolem nás, neustále nás obklopují a stejně
jako je náš organismus vystaven virům či bakteriím, je vystaven 
i kvasinkám – abychom tedy neonemocněli, musíme se všem ubránit,
musíme mít silný imunitní systém.

Zní to velmi jednoduše. Když si ale uvědomíme, co všechno naši imunitu
ovlivňuje, pochopíme, že je silný imunitní systém v dnešní době spíše
výjimkou. Nezáleží jen na genetické zátěži (ještě před pár lety se 
na „genetiku“ svalovalo až 60% nemocí – dnes víme, že je to podstatně méně.
Genetická zátěž nás ovlivňuje jen asi z 20%, a i to lze způsobem života změnit.
Závisí i na stresu (ve stresu nám několikanásobně klesá obranyschopnost) 
a dalších vnějších faktorech – zdraví matky v těhotenství, očkování, 
klimatické podmínky, užívané léky, pohyb a samozřejmě strava.

A o ní bych jako nutriční poradce chtěla psát. I když si myslím, že stěžejní 
informace ví asi každý. Klasická léčba kvasinkové infekce většinou probíhá
pomocí antibiotik, které opravdu umí kvasinky zničit. Je to ale podobné jako
s léčbou infekcí bakteriálních. Pokud nebude imunitní systém silný a neporadí
si s infekcí sám, jsou antibiotika jen krátkodobým řešením – po jejich vysazení
se patogeny – kvasinky, bakterie – vrátí. Když víme, že velká část našeho 
imunitního systému sídlí ve střevě, jsou antibiotika někdy kontraproduktivní,
protože silně narušují rovnováhu střevních bakterií a tím oslabují imunitní 
systém. V dnešní době je naštěstí samozřejmostí současné užívání antibiotik
a „pro“ i „pre“ biotik (ty první jsou přímo střevní bakterie, ty druhé jsou 
jejich potravou).

U chronických kvasinkových infekcí ale nemá antibiotická a antimykotická
terapie příliš velký úspěch – tuto zkušenost má po dlouhodobé a opakované
klasické léčbě bohužel hodně klientů. Dobrou zprávou ale je, že i „urputné“
kvasinkové infekce lze vyléčit, i když je to mnohdy zdlouhavé. Pacienti 
s chronickými kvasinkovými infekcemi jsou ale většinou trpěliví a velmi 
dobře se s nimi pracuje, protože už ví, že jim nic jiného než tzv. režimová
opatření nepomůže. Základem takových opatření jsou obecně známé 
zásady – dostatek spánku, dostatek aktivního odpočinku (ale i občasné
sladké nicnedělání), pitný režim, přiměřený pohyb a samozřejmě
stravování.

Dietní omezení jsou poměrně přísná – omezení sacharidů. Ve většině případů
„stačí“ vysazení jednoduchých cukrů a bílé mouky. To znamená 
žádné sladkosti, žádné pečivo (jen opravdu celozrnné – a to u nás koupit
skoro nelze), bílá rýže a těstoviny, omezení brambor (občas jsou povolené
brambory vařené ve slupce a uvařené „na skus“ – ne rozvařené), kukuřice
a výrobků z ní, omezení ovoce na jednu porci denně a ne příliš přezrálého 
a sladkého. Z počátku se to jeví jako přísná dieta, ale zůstává spousta potravin,
které lze konzumovat – maso, mléko, vejce, celozrnné těstoviny, celozrnná

rýže, pohanka, jáhly, ovesné vločky, quinoa, luštěniny, zelenina. Po vymizení
potíží lze některé sacharidy „vrátit“ zpátky, většinou je to ale jen ovoce,
pololoupaná rýže nebo těstoviny z tvrdé pšenice. Podíl jednoduchých 
cukrů, včetně výrobků z bílé mouky, by ale neměl být nikdy vysoký. 
Doporučený poměr mezi jednoduchými a složenými sacharidy (celozrnné 
potraviny, zelenina, luštěniny) je 1:4 (tzn. 20% jednoduchých a 80% složených
cukrů).

Jsou ale případy, kdy ani taková dieta nemá žádaný efekt, takové klienty jsem
už také měla. Pak je bohužel nezbytné striktní vysazení všech sacharidů, 
i když to je jen na omezenou dobu – většinou stačily 3 týdny, kdy se vysazují
všechny sacharidy kromě těch v zelenině, tedy všechny přílohy i luštěniny.
Není to vůbec jednoduché, ale jiné cesta není. Poté, co vymizí akutní potíže,
se celozrnné přílohy (vločky, pohanka, jáhly) a luštěniny mohou do jídelníčku
opět zařadit.

Velmi vhodná je kombinace výše uvedených doporučení s terénní homeo-
patickou léčbou – posílí nejen funkci imunitního systému organismu, ale 
i jeho detoxikačních orgánů, což je považuji také za nezbytné.

Potravinové doplňky doporučované proti kvasinkových infekcím jsou většinou
kombinací probiotik, vitaminů a minerálů pro posílení imunitního systému.
Do určité míry jsou účinné, ale i zde se bez dietních opatření neobejdeme.

A jedna poznámka na závěr: některé léky, např. hormonální antikoncepce,
mohou významně přispívat ke vzniku chronických kvasinkových infekcí.

Ing. Ludmila Pszczolková

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Dieta při kvasinkových infekcích

Pravidelné rubriky

RYCHLÉ ZPRÁVY:

10. 4. SVĚTOVÝ DEN HOMEOPATIE 
Zákon podobnosti: Homeopaticky ředěný lék může nemocného vyléčit tehdy, když stejná látka ve vyšší koncentraci u zdravého člověka vyvolává podobné příznaky,
jakými trpí nemocný… Jedním z prvních, kdo ho zformuloval, byl v 5. století před n. l. Hippokrates, otec moderní medicíny. Zákonem podobnosti se ve středověku
zabýval např. také lékař a alchymista Paracelsus, ovšem první, kdo ho zasadil do nového kontextu a na jeho základě vytvořil celou metodu homeopatie, byl německý
lékař Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Jeho zásluhou je to, že z něčeho, co bylo vlastně známo už dávno, vypracoval rozsáhlou a účinnou terapeutickou metodu... 
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ZDRAVÁ VÝŽIVA

Proč pít vodu s citronem?
Když pravidelně každé ráno vypijete sklenici teplé vody s čerstvou šťávou z citronů, budou se dít
zázraky. Vyčistí se vám pleť, nastartujete svůj metabolismus a dopřejete tělu takový malý "detox". 

Teplá voda se doporučuje z prostého důvodu. Studená voda je pro organismus silným teplotním šokem,
který je stejně vyčerpávající, jako stresové situace.

Proč pít teplý citrusový nápoj hned ráno a nalačno?
● Odkyseluje tělo - myslíte, že je to vtip? Jak může kyselý citron odkyselovat tělo? Ano, je to tak. Citron se považuje za nejvíce alkalickou potravinu, 

při jehož pravidelné konzumaci upravuje pH tak, aby naše tělo nezatěžovalo. 
● Posiluje imunitní systém - díky vysokému obsahu antioxidantů a vitaminu C, jsou citrony velmi prospěšné pro správnou funkci a posílení imunitního 

systému, obzvlášť v období častého výskytu infekcí horních a dolních cest dýchacích.
● Urychluje hubnutí - citrony obsahují pektinovou vlákninu, která dokáže nastartovat metabolismus. Je prokázané, že citronová voda napomáhá při shazování 

přebytečných kilogramů.
● Zlepší hojení - kyselina askorbová udržuje v kondici všechny pojivové tkáně, kosti a chrupavky. Vitamin C je také známý pro své protizánětlivé účinky, 

proto je vhodný při rekonvalescenci po úraze či nemoci.
● Zklidní žaludek - voda s citronem pomáhá s mnoha zažívacími problémy jako je pálení žáhy, zácpa nebo žaludeční nevolnost. Podporuje činnost jater při 

produkování žluči, která je nezbytná pro dobré zažívání.
● Pečuje o dásně - čerstvá citronová šťáva, která se aplikuje na dásně, pomáhá zastavit krvácení a mírnit bolest zubů. Stejně tak je výborná v boji se špatným 

dechem. Spolehlivě s vodou funguje jako prevence proti paradontóze.
● Čistí pleť - denní konzumace vody s citronem zajistí pravidelný přísun vitaminu C, který omlazuje a prozáří pleť. Všechny antioxidanty bojují s volnými 

radikály, především z UV záření nebo toxinů, kterých je v životním prostředí víc než dost. Kromě toho můžete vodu s citronem aplikovat přímo na malé 
jizvičky na obličeji nebo na stařecké skvrny.

● Dostatečná hydratace - mnoho lidí si neuvědomuje, že je organismus po dlouhé noci dehydrovaný. Dehydrovaný organismus vede ke zhoršení funkcí 
organismu, ke stresu, zácpě a únavě. Velká sklenice s čerstvou citronovou šťávou dodá potřebné množství tekutin a dobře nastartuje organismus na dlouhý 
a náročný den. Zároveň ze svého těla vyplavíte toxiny, které se usadily v trávicím traktu během noci.

● Čistí krev - citronová voda funguje jako čistič krve. Vitamin C krev ředí, čímž se stává vhodnou prevencí proti trombóze. Svými silnými účinky bojuje 
proti vysokému cholesterolu a následnému usazování v tepnách.

● Působí močopudně - pomáhá vyplavit nežádoucí látky z těla, jelikož zvyšuje frekvenci močení. Díky pravidelnému vyplachování bakterií a toxinů s těla 
nevědomky bojujeme i s artritidou.

● Dýchací problémy - voda s citronem ulevuje od problémů s dýchacími cestami. Pomáhá s alergiemi a působí příznivě na astmatické potíže. Navíc jako 
přírodní antibiotikum chrání sliznice před infekcí.

● Detoxikace organismu - ranní teplá voda by se podle některých měla stát pravidelným rituálem. Zejména pro detoxikaci organismu má voda s citronem 
stejný efekt, jako pro někoho první hrnek kávy, pročistí střeva tak rychle, že se budete divit.

NÁŠ TIP: Ideální je, když je voda teplá. Naše nutriční poradkyně Ludmila Pszczolková dokonce doporučuje, aby byla voda tak horká, jak jen ji dokážete
vypít. Použijte velkou sklenici, do které vymačkejte půlku čerstvého citronu a dolijte vodou.

Pokud nejste na tento rituál zvyklí, začněte pozvolna malou sklenicí a postupně dávku vody zvyšujte. Uvidíte, že i chuťově je dobrá a brzy se budete divit, 
co s vámi obyčejná teplá voda s citronem dovede a rádi se na ní stanete závislí. 

Lucie Nestrašilová

Pravidelné rubriky

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je homeopatia najrýchlejšie rastúcim a druhým najviac používaným systémom liečby
vo svete. Odhaduje sa, že celosvetovo využíva homeopatiu približne 600 miliónov ľudí vo viac ako 80 krajinách sveta, pričom viac ako polovica
z nich ju uznáva ako štandardnú metódu liečby.

Štvrtina Európanov sa lieči homeopaticky

Viacero krajín vrátane Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie alebo Belgicka začlenilo homeopatiu do systému zdravotnej starostlivosti a preplácajú
ju štátnymi zdravotnými poisťovňami. Homeopatické lieky používa 20 – 25 percent Európanov a vzdelanie v homeopatii absolvovalo približne
45 000 lekárov v Európe. Iba v Nemecku zabezpečuje vzdelávanie v homeopatii až 31 vzdelávacích inštitúcií. Tri nemecké homeopatické
nemocnice poskytujú služby prostredníctvom lekárov homeopatov. Podobné nemocnice existujú aj v iných štátoch Európy. V Rakúsku je ich
sedem, v Španielsku dve, vo Veľkej Británii štyri a vo Francúzsku dve, kde zároveň sídli Boiron, najväčší výrobca homeopatických liekov na svete.

Zdroj: www.aktuality.sk

ŠANCE PRO VÁS - OKÉNKO DO DOMU!ŠANCE PRO VÁS - OKÉNKO DO DOMU!
Dostalo se vám do rukou naše tištěné OKÉNKO a chcete, aby bylo vaším pravidelným společníkem? Zaregistrujte se k jeho odběru na našem
webu www.svethomeopatie.cz v rubrice Homeopatie/Okénko do Světa homeopatie. A každé 2 měsíce bude nové Okénko u vás. To vše ZDARMA!
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OKÉNKO DO LÉKÁRNY:

Střevní virózy - homeopatie v lékárně
Máme tu jaro a s ním bývá v dětských kolektivech (hlavně školkových)
spojen větší výskyt střevních viróz. Jde o virové onemocnění trávicího
traktu, které se projevuje hlavně zvracením, nevolností, nechutenstvím 
a průjmy. Může být doprovázeno zvýšenou teplotou nebo horečkou, bolestí
hlavy a celkovou únavou. Je to také vysoce nakažlivé onemocnění, 
které se velmi rychle šíří nejčastěji právě v dětských kolektivech. Takto
nakažené dítě pak může doma nakazit zbytek rodiny.

Základem léčby je dieta, podávání tekutin a velmi uleví homeopatická léčba:

Arsenicum album 9 C – podává se při průjmech nebo pokud je příčinou
zkažené nebo těžké jídlo.

Nux vomica 9 C – zvracení, nauzea (pocit na zvracení), bolesti břicha. Působí
detoxikačně a pomáhá zbavit trávicí systém toxických bakterií a virů.

China 9 C – působí na vodní hospodářství v těle a zabraňuje dehydrataci
– ztráty tekutin při zvracení, průjmech nebo nadměrném pocení u horečky.

Dávkujeme 3-5x denně 5 granulí pod jazyk. Čím akutnější a výraznější jsou
příznaky, tím častěji podáváme. Můžeme také vytvořit koktejl – do 2 dcl vody
rozpustíme od každého 10 granulí a popíjet.

Pokud po prodělané viróze přetrvávají příznaky únavy, malátnosti a vyčerpání,
podáváme ještě několik dní až týden China 9 C 2x denně 5 granulí 
na rekonvalescenci.

PharmDr. Jana Strieglerová

Pravidelné rubriky

STATISTIKY, ČÍSLA, STUDIE:

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

Studie autorů Tveiten D., Bruset S. měla za cíl zjistit, zda homeopatický
lék Arnika v ředění D30 vykazuje účinky na bolestivost svalů 
a poškození svalových buněk po zaběhnutí maratonu u běžců.

Tato studie probíhala v Oslu v letech 1990 a 1995, zúčastnilo se jí 82
maratonských běžců ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených
pokusech (běžci ani autoři během studie nevěděli, kdo dostal Arniku 
a kdo placebo, granule měly stejný tvar i barvu).

Běžci dostávali dvakrát denně, vždy ráno a večer, pět granulí Arniky
montany D30 nebo placeba. S podáváním se započalo večer před mara-
tonem, pokračovalo v den závodu a po následující tři dny. Maratonci
hodnotili bolestivost svalů na vizuální analogové škále. Před závodem a
po něm se měřily svalové enzymy, elektrolyty a kreatinin, které svědčí
o míře poškození svalových buněk.

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

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14587684 Překlad: Mgr. Eva Leňová
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Jak nelenošit, když máte sádru?

Pravidelné rubriky

Vězte, že můžete cvičením podpořit hojení své zlomené ruky nebo nohy.
Co dělat, když máte sádru? Má zde své místo i homeopatie? 

Hojení nekomplikované zlomeniny trvá v průměru 3-6 týdnů. Nejdříve 
se kolem kostí v místě zlomeniny vytvoří malý svalek, do kterého se pak 
ukládá vápník. Proto je vhodné dbát v tomto období na dostatečný přísun
vápníku ve stravě.

V období akutní poúrazové bolesti, které trvá obvykle 2-3 dny je vhodné
končetinu polohovat do zvýšené polohy. Vleže na zádech to znamená 
podložení končetiny se zlomeninou tak, aby byla vzhledem k vašemu tělu 
nejvýš, pokud možno podložená, neměli byste ji v této pozici aktivně držet.
Od prvních dnů můžete také provádět cévní gymnastiku, která působí jako
prevence tvorby sraženin v krevním oběhu. Po úrazu většinou více ležíte 
a dochází tak ke zpomalení krevního oběhu. Na rukou můžete opakovaně
sevřít pěst a povolit, nebo provádět kroužky v zápěstí. Na nohou pak střídavě
propínat a přitahovat špičky, nebo také kroužit v kotníku. Vše v rychlejším
tempu. Takto cvičte na nepostižených končetinách. Na končetině, kde je sádra
cvičte klouby, které fixovány nejsou.

Pokud již končetina v klidu nebolí, můžete začít se cvičením v představě.
Je-li to možné, lehněte si na rovnou podložku na záda a zkontrolujte si, zda
ležíte rovně. Váš organismus bude mít tendence zlomenou končetinu vyřadit
v představě z vašeho tělesného schématu a často se stane, že zůstává položená
více od těla. Proto si polohu vždy zrakem překontrolujte. A když nemůžete
pro bolest nebo typ zlomeniny ležet na zádech, vyjděte z polohy, která
nevyvolává bolest. Vzpomeňte si na všechny pohyby, které jste mohli 
s končetinou dělat, když jste neměli sádru a v mysli je několikrát opakujte.

Velmi výhodné je také cvičení s druhostrannou končetinou. Na volné 
končetině provádějte postupně pohyby ve všech kloubech všemi směry a opět
si představujte, že cvičíte oběma končetinami.

Protože budete zřejmě v období se sádrou více odpočívat, nezapomeňte 
upravit svůj denní kalorický příjem. Méně pohybu znamená méně 
energetického výdeje! Nebudete pak muset po sejmutí sádry řešit váhový
přírůstek.

Hojení zlomeniny můžete podpořit také užíváním homeopatických
přípravků.

ARNICA MONTANA 9 C
● v období sádrové fixace i v období rehabilitace 5 granulí 3x denně

CALCAREA PHOSPHORICA 5 C
● v období sádrové fixace 5 granulí 3x denně

SYMPHYTUM 5 C
● v období sádrové fixace 5 granulí 3x denně

Doplněním terapie sádrovou fixací o cvičení a homeopatika můžete předejít
komplikacím a dostat se rychleji opět do formy.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

RYCHLÉ RADY:

Těhotenství
Mírnější projevy vám pomůže zvládnout aromaterapie. Na začátku 
těhotenství se zvyšuje citlivost čichu, aroma olejíčky jako léčba běžných
těhotenských neduhů se přímo nabízí. Nechte se vést vlastní intuicí.
Těhotenství je mimochodem nejvhodnější období v životě ženy k rozvoji
vlastní intuice. Všem ženám doporučuji, aby jí dali prostor a věnovali více
pozornosti. Zpátky k olejíčkům: během I. trimestru vám poslouží především
čerstvé a lehké vůně citrusů (zvlášť grapefruit), dále neroli, coby "olej první
pomoci". Vhodný je i bergamotový a mátový olejíček. Mějte lahvičku 
s olejíčkem s sebou i v práci, v jídelně a při nákupech v supermarketu!

Z homeopatik vám doporučujeme vyzkoušet kombinaci:
SEPIA 15 C – 1 dávka (5 granulí) ráno nalačno
+ 
COCCULINE - 5 tablet rozpustit ve 2 dcl čisté neperlivé vody, nalít 
do malé PET láhve a popíjet během dne při potížích

V případě, že nedochází během léčby nevolnosti k úlevě, je možné po konzultaci s lékařem-homeopatem vybrat intenzivnější homeopatickou léčbu. 
Pokud jsou však nevolnosti prudké, vyčerpávající a vedou k dehydrataci, je třeba neprodleně kontaktovat lékaře!

MUDr. Eva Kettmannová
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VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Aby trávení 
nebylo trápení
Citlivé trávení a špatná střevní peristaltika jsou velkým problémem
především u starších psů. Sama u řady svých geriatriků zaznamenávám,
že úderem seniorského věku nemají jen oběhové či kloubní potíže, ale
právě i potíže při trávení.

Pejskovi po krmení různě škrouhá v žaludku, dost často jsou střeva přeplněna
plyny, pes je nesvůj, má bolení. Často jsou přítomny i komplikace spojené 
se zvracením nestrávené potravy či průjmy.

Nejdůležitější je kvalitní, vyvážená a pro seniory přizpůsobená strava – o tom
si někdy napíšeme zcela samostatné povídání, dnes jen uvedu, že je třeba se 
poradit buď s vaším veterinárním lékařem, či zkušeným chovatelem znalým
specifik výživy. A samozřejmě je velmi přínosné krmení rozdělit do několika
dílčích dávek denně, tak aby se zažívací trakt namáhal co nejméně.

Z homeopatie je řada léků, které mohou těmto obtížím předcházet nebo je
alespoň zmírnit.

● Lékem číslo jedna je především pro geriatriky Carbo vegetabilis, který 
je vázaný receptem, a tak se o jeho používání musíte poradit s homeopatem. 
Nicméně je u starých, zpomalených jedinců výborným lékem nejen na 
srdeční činnost, ale právě i na střevní peristaltiku – je to takový „nový pohon“ 
pro unavený organismus.

● Při plynatosti, jaterních problémech a citlivém žaludku nebo jeho 
překyselení a následném zvracení může pomoci Lycopodium clavatum 
v potenci 9 C – a nejlépe po každém jídle.

● Thuya occidentalis je dalším lékem, jenž podávám zejména u psích stařečků, 
kteří jsou zatíženi i velkým množstvím léků – např. na srdce, odvodnění, 
atd. S přemírou léků je samozřejmě spojena i žaludeční přecitlivělost – je to 
velmi účinný lék právě na borborygmy – neboli pocity přeplněného žaludku, 
škrouhání a kručení v břiše.

Petra Sumeráková

Pravidelné rubriky

Detoxikace fenky s dlouhotrvajícími
zvýšenými hodnotami jaterních parametrů
Stále se opakující zvýšené hodnoty některých jaterních parametrů,
občasné říhání a plynatost, občas jasná čirá krev na povrchu pěkné, 
formované stolice a jakási ospalost u jedné z mých fen mě vedly 
k rozhodnutí, že ji zkusím detoxikovat a její organismus trošku 
„nakopnout“ a nasměrovat tím správným směrem. Fenka byla 
samozřejmě veterinárně vyšetřena a kromě zmiňovaných hodnot krve
nebyl diagnostikován žádný jiný závažný problém.

Prvním lékem byl Carduus marianus (známý jako ostropestřec mariánský) 
v ředění 9C, který jsem podávala vždy ráno před jídlem v množství 5 granulí
přímo do tlamky. Tento lék má schopnost regenerovat jaterní parenchym 
a slouží i k podpoře trávení. Druhým lékem byl pak Fucus vesiculosus 
(jde o druh hnědé chaluhy, která v sobě obsahuje velké množství jodu a tím 
i zvyšuje činnost štítné žlázy) v ředění 15C.

Mezi dalšími monokomponenty, které jsem ještě do celkového „obnovování“
organismu použila, byla samozřejmě má oblíbená Arnica montana, která 
podporuje celkové hojení. Střídala jsem ředění 9 a 15C a podávala jsem 
ze začátku 2x denně a po cca 5 dnech už jen 1x denně.

Dále jsem podávala 1x denně Lycopodium clavatum 9C spolu s Chinou 9C,
která výborně podpořila příjem tekutin, protože má fenka poměrně málo pila.

Od každého má fenka doužívala 2 balení. Musím říct, že trávení i stolice 
se velmi dobře upravily, krev zcela zmizela a plynatost a únava ustoupily. 
Ještě nás čeká kontrola krve.

Ing. Jana Dytrychová
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Mám doma 3 sportovce – manžela a dva syny. Sportují venku i v tělocvičně a jako máma
se tak setkávám s někdy nevábně vonícím obsahem jejich batůžků – propocenými
teniskami.

Kupovali jsme speciální silikagelové pytlíky do bot, ale ty obsahují syntetické vůně, které
nám vůbec nevoněly, spíše naopak dráždily naše čichové buňky.

Moje kamarádka mi poradila domácí výrobu voňavých vložek do bot. Vkládají se do
obuvi po vyzutí a absorbují do sebe vlhkost, zápach a naopak ze sebe vydávají vůni a působí 
dezinfekčně. Hned jsem se pustila do výroby a z výsledku jsem velmi nadšená. Proto bych
se s Vámi o tuto praktickou radu také ráda podělila.

Postup:

Potřebujeme obyčejnou krystalickou sodu (koupí se v drogerii za pár korun), esenciální
olejíčky s antibakteriálním, protizánětlivým, dezinfekčním a osvěžujícím účinkem
(šalvěj lékařská, levandule, rozmarýn, citron, máta peprná, grapefruit, tea tree...) a sušenou
nať levandule, šalvěje nebo rozmarýny.

Do mísy nasypeme sodu (na jeden pár bot asi 500 g) přimícháme natě (můžeme použít jen
jeden druh, dva druhy nebo kombinaci všech tří natí). Je dobré řídit se svým pocitem a tím,
co nám voní a je nám příjemné. Směs sody a sušených natí zakápneme esenciálními ole-
jíčky – opět je možnost kombinovat všechny nebo jen některé. Na 500 g sody použijeme
od každého druhu esence asi 5 kapek. Pokud použijete méně druhů esencí, počet kapek
zvyšte).

Rukama dobře promícháme a výslednou směs plníme do bavlněných pytlíčků nebo
vyřazených ponožek (věřím, že v každé domácnosti jsou lichožrouti a že o nepoužitelné
liché ponožky nebude nouze:-) Ponožku je třeba dobře utěsnit (zavázat na uzel nebo zašít).

Pro ty, kteří rádi šijí na stroji je možnost ušít obaly na směs z plátna nebo netkaného textilu
a výsledné vložky budou vypadat jako ty kupované. Takové pytlíčky si pak každý člen rodiny
může fixou na textil podepsat nebo pokreslit a používat pro svoje boty jen ty svoje pytlíčky.

TIP na domácí deodorant:

Další možnost a alternativa voňavých pytlíků do bot je domácí výroba deodorantu ve spreji.
V malém množství (2-3 ml) lihu (vodka nebo domácí slivovice) rozpustíme esenciální 
olejíčky a doplníme do rozprašovače vodou. Důkladně protřepeme a stříkáme do bot nebo
i na pokožku chodidel. Tady pozor! Pokud budete aplikovat i na kůži, nedoporučuji dávat
rozmarýn dětem a těhotným ženám. Podporuje kontrakce svalů.

Přeji příjemné a voňavé tvoření...
PharmDr. Jana Strieglerová

Jak vyzrát na propocenou obuv?
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TIPY Z NAŠICH PŘEDNÁŠEK
Připravte se na jaro včas. Vyhněte se jarní únavě!
Dny se prodlužují, světla přibývá, sluníčko svítí
častěji a už se pomalu začínáme těšit na jaro. 
Pojďme se tedy podívat na to, co můžeme pro sebe
a své tělo v jarním období udělat.

V dřívějších dobách lidé v průběhu roku zažívali 
období hojnosti i nedostatku (neúroda, přírodní
pohromy...). Ctili tradice a stravu přizpůsobovali 
lidovým zvykům (40 dnů půstu před Velikonocema 
a půst před Vánocema) a také tomu, jaká byla úroda
a jejich možnosti. Občas mám pocit, že v dnešní době
máme hody každý den. Nikdy v historii lidstva
nebylo tolik jídla a sladkostí, jako máme dnes.

Je prokázáno, že nejčastější příčiny nemocí 
jsou stres a stravovací návyky. Až 80% financí 
ze zdravotnictví jde na léčbu chronických onemoc-
nění, jejichž příčinou je nejčastěji sedavý život, 
málo pohybu, jídlo, stres a kouření. Chronické
onemocnění se může rozvíjet mnoho let (i desítky), 
z čehož vyplývá, že už v dětském věku se mohou
rozvíjet návyky, které se pak v dospělosti mohou 
projevit jako chronické onemocnění.

Jaro je symbolem znovuzrození, přívalu nové energie,
tvořivosti, vývoje a růstu. Elementem jara je dřevo.
V rámci vývoje člověka je jaro obdobím nitro-
děložního vývoje, porodu a dětství. V rámci dne 
představuje ráno. Orgány jara jsou játra (příjem 
a zpracování energie) a žlučník. V jarním období
je třeba tyto orgány stravou podporovat a čistit.
Strava v období jara by měla být lehká 
a dobře stravitelná. Chuť jara je kyselá a ideální
úprava stravy je napařování a krátké vaření.

Často se setkáváme s pojmem jarní únava. Pociťu-
jeme ji jako nedostatek energie, únavu, malátnost 

až nezájem o dění kolem nás. Místo chuti vyrazit ven
nebo s přáteli máme myšlenky zalézt do postele.

Příčiny jarní únavy:

● nedostatek sluníčka v zimě (nedostatek vitamínu D
– vede k rozvoji deprese)

● nedostatek čerstvé stravy (enzymy, vitamíny, 
minerály, nadbytek masa a živočišné stravy)

● málo pohybu (snížená aktivita srdečně-cévního 
systému)

Jak si poradit s jarní únavou?

● Pitný režim (pijeme více než máme žízeň a tak aby 
barva moči byla jako voda – ne žlutá).

● Strava bohatá na enzymy (klíčky, kvašená 
zelenina – pickles, lisované šťávy z ovoce 
a zeleniny – hlavně červená řepa).

● Zelené natě – vojtěška, řeřicha (pěstujeme doma 
za oknem – na vatě nebo v květináči).

● Snížení živočišné stravy (maso, mléčné výrobky 
a vejce) na 2-3x týdně.

● Pohyb na čerstvém vzduchu (procházky, nordic 
walking, kolo, běh...).

● Spánek (nejdůležitější je spát dostatek hodin 
do půlnoci – to je nejhlubší fáze spánku). Je lepší 
jít brzy spát a dříve vstávat než naopak. Tělo je 
mnohem více zregenerované.

● Klíčené potraviny – v klíčku je obrovský růstový 
potenciál, vysoký obsah enzymů, které podporují 
metabolismus, dodávají energii. Klíčením se 
obsah živin, vitaminů a enzymů násobí. Klíčíme 
čočku, pohanku, mungo, vojtešku alfalfa, 
řeřichu... Klíčíme ve tmě a pak uchováváme 
v lednici (zastaví se růst klíčků). Pozor na plísně 
– 2x denně proplachovat!

● Zelené natě volně rostoucích bylin – obsahují 
důležité fytochemikálie, vitamíny, antioxidanty 
a měly by se na jaře stát součástí našich každo-
denních stravovacích návyků. Sbíráme mladé 
lístky kopřiv, sedmikrásek, pampelišek, jitrocele, 
kostivalu, medvědí česnek. Nejlepší je jíst přímo 
za čerstva – posekáme a sypeme či jakékoli jiné 
jídlo (polévka, rizoto, pomazánky...). Můžeme 
hrst mladých natí prolisovat s ovocem a zeleninou 
do čerstvého freshe nebo rozmixovat do smoothie.

● Kopřivová očistná kůra – obsahuje velké množství 
železa a podporuje krvetvorbu. Hrst mladých 
kopřiv rozmixujeme s vodou (0,2-0,5 l dle chuti 
někdo má rád víc zředěné nebo naopak víc 
koncentrované). Výslednou zelenou kaši přece-
díme přes plátno nebo sítko a zelenou vodu hned 
pijeme. Pokud se nechá delší dobu stát, tak 
dochází k oxidaci. Tuto kůru užíváme maximálně 
14 dní. Doporučená dávka pro dospělé je jedna 
sklenice denně. Kopřivový nápoj mohou pít i děti 
nebo těhotné ženy. U dětí dáváme menší množství 
– adekvátně k věku.

PharmDr. Jana Strieglerová

Jaro je tu a to je čas, kdy se více než kdy jindy pohybujeme
v přírodě. Je to příjemné, ale tyto chvilky v sobě 

skýtají i potenciální nepříjemnosti… 

Jedním z nich je bodnutí hmyzem. Mezi často zmiňované
prostředky, které zmírní nejen následky bodnutí hmyzem, 

ale i požahání kopřivami, popálení po kontaktu s dráždivými
látkami (skelná vata, saponát...) nebo zklidní zánět v místě 
injekčního vpichu (třeba po očkování) či pomůže při léčbě

neštovic patří Dapis gel. Jedná se o čistě přírodní šetrný gel,
který by neměl chybět v žádné domácí lékárničce.

SOUTĚŽ 
S námi Dapis gel nyní můžete vyhrát!

Stačí, když odpovíte správně na soutěžní otázku:

"Dapis gel má dvojitý účinek, víte jaký?”

a pak už jen počkáte, zda budete vylosováni 
a DAPIS GEL poputuje právě k vám.

Nabízíme vám 3 možnosti:

a) zklidňuje svědění a ulevuje od bolesti a pálení
b) způsobuje svědění a zvyšuje bolest

c) nemá žádné účinky

Odpovědi na soutěžní otázku zasílejte na e-mail redakce: 
ivana@svethomeopatie.cz. Uzávěrka soutěže je 31.5.2017.

Ceny do soutěže věnoval výrobce Dapis gelu, 
společnost BOIRON CZ.
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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.
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