
Jak se v dnešní době staví lidé
k návštěvě v ordinaci psychia-
tra? Je naše společnost více tole-
rantní nebo stále přetrvávají
předsudky?

Lidé jsou dnes daleko lépe scho-
pni přijmout situaci, že půjdou 
k lékaři a budou mu vyprávět 
o svém duševním utrpení. Nebe-
rou to jako hanbu, ostudu. Na
jedné straně je společnost
otevřenější, na straně druhé 
křehčí, neb ztratila mnoho
pevných bodů – jako je například
rodina. Tradiční struktury jsou
v naší společnosti velmi oslabené.
Potřeba norem je pro člověka
přirozená a tak namísto zanika-
jících tradičních struktur sahají
lidé po různých „náhražkách“,
jako jsou například různé sekty
nebo i přísné diety.

Ve svých přednáškách často
mluvíte o závislostech „s dro-
gou“ a „bez drogy“, můžete 
tyto termíny našim čtenářům
vysvětlit? 

Když se kouknete na lidi na
ulicích, v metru, doma… Všichni
mají v rukou mobily, tablety atd.
Stal se z toho skutečný problém
společnosti. Existují dva typy
závislostí. Závislost na drogách,
alkoholu, tabáku a další a pak
jsou to závislosti „bez drogy“ 
– práce, internet, počítačové hry,
hrací automaty, kompulsivní naku-
pování a dokonce i sport. Když 
se všichni podíváme hluboko do
svých niter, jsme také tak trochu
závislí. Jedná se o celospolečen-
ský problém, je potřeba zjistit,
kde má tento problém své kořeny
nejen ve společnosti, ale i u kaž-
dého  konkrétního jedince.

Jak se vlastně stane člověk
závislým?

Je jasné, že závislost se nerodí
z toho, že má člověk chuť dát si
sklenici dobrého vína nebo si 
zakouřit cigaretu. Závislost se
rodí z úzkosti, ze stresu, 
z  frustrace a z  mnoha dalších
problémů. Když se snažíme 

dobrat pramene závislosti, je
potřeba pacienta znovu naučit
některé věci – rozhovory v rodi-
ně, sdílení, naučit ho, aby si našel
přátele, aby změnil práci či 
rozvíjel svou osobnost jiným
směrem, pomáháme mu najít
sport nebo jiný koníček.

Zaznamenáváte v  posledních
letech nárůst psychiatrických
pacientů?

Dění v dnešním světě je velmi
nepředvídatelné, tento fakt mimo
jiné zapříčiňuje zvýšení bazální
úrovně úzkosti ve společnosti.
Kdykoli můžeme být svědky 
bombového útoku. Zvykáme si 
na třetí světovou válku, která
nemá žádný tvar. Například po
atentátech v  Paříži akutní
úzkostné poruchy u lidí výrazně
přibyly. Ve Francii máme nyní
velmi dobře propracovaný systém
poskytnutí první pomoci. Při
atentátech jsou lidé rychle 
a dobrými metodami informováni
a je o ně dobře jak lékařsky, tak

psychologicky postaráno. Myslím
si, že bychom se měli více 
zamýšlet nad tím, aby se o tra-
gických událostech informovalo
náležitým způsobem. Když je 
informací mnoho, spíše to škodí,
je to reklama pro extrémisty, kteří
tyto strašné činy provádějí.
Pokud bychom tyto informace
nezveřejňovali, je pravděpo-
dobné, že by se proti nim snáze
bojovalo. Možná, že nejlepším
trikem v  boji proti radikálním
skupinám, je mlčení. Nechat
policii, armádu a kriminalisty
dělat svou práci. Domnívám se
však, že jako populace máme
dobrý základ. Lidé se umí
radovat. A to je jedna z našich
nejúčinnějších zbraní.

Odborníci vedou spory o tom,
jestli mezi dětmi a dospíva-
jícími přibývá úzkostných
poruch nebo jsou pouze více
viditelné?

Dříve se o těchto poruchách tolik
nemluvilo. Dnes se o nich mluví

Dr. Patrick Vachette, psychiatr, lektor klinické homeo-
patie, ve svém oboru úspěšně kombinuje hypnózu,
kognitivně komportementální metodu a homeo-
patickou léčbu. Díky těmto metodám se mu daří
výrazně snížit spotřebu psychofarmak u svých 
pacientů. Do Prahy ho jeho práce přivedla již v roce
1991, kdy přednášel o homeopatii českým lékařům.
Byla to jeho první přednáška o homeopatii 
ve Východní Evropě po pádu Berlínské zdi. 
Očekával, že na seminář přijde tak dvacet, třicet
lékařů. Bylo jich však 250, mnozí seděli v  poslu-
chárně na schodech! Od té doby procestoval celý svět,
sdílel své homeopatické zkušenosti s dalšími kolegy,
avšak Praha pro něj neztratila svou atraktivitu ani po letech. Letos s potěšením přijal pozvání Homeo-
patické lékařské asociace na Jarní homeopatický seminář, kde našim lékařům a lékárníkům přednášel
o možnostech homeopatie v léčbě závislostí a u úzkostných poruch.
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možná až moc. Myslím si, že svět
se zas tak moc nezměnil. Jediné,
co můžeme změnit, jsme my sami
a to prací na sobě. Zjednodušeně
řečeno: namísto toho, abychom
většinu času hodnotili a kriti-
zovali to, co říkají druzí (což
hraničí s pýchou), zabývejme se
raději vlastními problémy 
a postoji. V  kognitivně kom-
portementální metodě se hodně
pracuje se sebeúctou, sebevě-
domím, sebeláskou. Sebeláska
znamená přijmout se se svými 
dobrými i špatnými vlastnostmi.
Takový, jaký ve skutečnosti jsem.

Psychoterapie jako součást
péče o pacienta. Existují studie,
které potvrzují, že má mini-
málně stejnou účinnost jako
antidepresiva. Co si o tom mys-
líte?

U svých pacientů pracuji s rela-
xačními technikami. Pomáhají mi
různé pomůcky, jakož i například
různé mobilní aplikace, jejichž
pomocí můžu kontrolovat rytmus
dýchání. Když se naučíte správně
dýchat a máte panickou ataku,

při níž se dostanete na puls 150
tepů za minutu, snížím vám ve své
ordinaci srdeční rytmus během 
3 minut na 110 pulsů za minutu.
Mými oblíbenými aplikacemi
jsou Respiroguide a RespiRelax. 

Mnoho let se léčím homeopatií
a zjistila jsem, že u jakýchkoli
klasických léků mi stačí nižší
dávkování. Máte u svých 
pacientů zkušenost, že když
dlouhodobě užívají homeo-
patika, zvyšuje se tím citlivost
na klasické léky? 

S tím naprosto souhlasím. Paci-
enti (i celé rodiny), které se
pravidelně léčí homeopatiky,
mají mnohem nižší rezistenci 
na antibiotika. Když dám těmto
pacientům jako lék první volby
antibiotikum, zabere jim daleko
lépe než u pacientů, u nichž je 
antibiotikum podáváno častěji,
tedy i na banální onemocnění. 
Ti si vůči těmto lékům vytvářejí
rezistenci. Když se člověk léčí
homeopaticky, stává se citlivěj-
ším příjemcem ostatních medika-
mentů. 

Jaký je Váš názor na roli homeo-
patie v budoucnosti ve Vašem
oboru, v psychiatrii?

Homeopatie by neměla být 
považována za „alternativní“
medicínu, měla by být integro-
vána do klasické medicíny, měla
by být její rovnocennou součástí.
V  některých zemích se již 
pojem „integrativní medicíny“
zažil. Zejména v Jižní Americe.
Nedávno jsem byl na kongresu
s  názvem „Integrativní medi-
cína“ v  Bogotě a bylo tam 

600 lékařů! Lékařská fakulta 
v  Bogotě má navíc v  nabídce
seminářů možnost studia homeo-
patie, akupunktury, osteopatie.
Studenti si mohou tyto metody
zvolit jako svůj studijní obor. 
Je ale nutné zdůraznit, že homeo-
patičtí lékaři nejsou proti 
alopatické léčbě. Je směšně na 
to takto nahlížet. Jsme součástí
jedné medicíny, každý z  uve-
dených přístupů v  ní má své
místo, svůj přínos. 

Lucie Nestrašilová 

Sluneční a tepelný úpal
Sluneční úpal vzniká po dlouhotrvajícím se 
vystavení slunečním paprskům, následkem toho 
je zarudnutí kůže. Jde o přímé následky záření,
zatímco tepelný úpal vzniká delším pobytem 
v přehřáté místnosti, je tedy bez kožních změn.
Lidské tělo se nedokáže vyrovnat s teplotou 
okolí, přestává odvádět přebytečné teplo, 
dochází k selhání termoregulačních mechanismů.
Společným znakem jsou bolesti hlavy, zvýšená
teplota, někdy i zimnice, zvracení, dehydratace,
někdy i ztráta vědomí.

Kromě podání následujících homeopatických 
léků je třeba postiženého uložit do chladnější 
místnosti, uvolnit mu oděv a pomalu podávat
tekutiny.

Léky budeme vybírat dle klíčových příznaků:

● VELKÁ ŽÍZEŇ: Aconitum napelus - pokožka je 
suchá, horká, postižený se navzdory vyšší teplotě 
nepotí. Může být přítomen silný pocit ohrožení 
– strach.

● POCENÍ: Belladonna - červená tvář s velkým 
pocením, jsou pulsující bolesti hlavy, postižený 
má pocit "jakoby hořel", je citlivý na hluk a na 
světlo.

● BOLESTI HLAVY S TEPLOTOU A TŘESEM:
Gelsemium sempervirens - je přítomna vyšší 
teplota s třesem, červená tvář, postižený ale nemá 
žízeň. Bývají přítomny silné bolesti v zátylku, 
pocit svalové slabosti, časté je také dvojité 
vidění.

● BOLESTI HLAVY ZHORŠENÉ POHYBEM:
Bryonia - bolesti hlavy jsou zhoršeny i sebemen-
ším pohybem, postižený tak vyhledává úplnou 
nehybnost. Je přítomna výrazná žízeň, touha 
po pití velkého množství studené vody.

● KOŽNÍ PROJEVY: Apis mellifica - základní lék 
na postižení kůže po vystavení se slunci. Postižené 
místo je růžovo-červeně oteklé, s pocity horkosti, 
které jsou výrazně zlepšeny přiložením studeného 
obkladu. Vhodným doplněním tohoto léku je 
chladivý gel Dapis.

Všechny zde popsané léky užívejte v ředění 9-15 C,
4x denně 5 granulí, po úlevě postupně vysadit, 
jen 2x denně 5 granulí - ještě další den.

MUDr. Eliška Bartlová
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Slabost, únava 
a závratě u seniorů
Celková slabost u starších lidí je stav vyvolaný fyziologickými 
procesy, ale může se za ní skrývat i celá řada onemocnění 
(chudokrevnost, infekční choroba, deprese). Je-li závažnějšího rázu
a trvá-li déle, je nezbytně nutné vyhledat lékaře a nechat se vyšetřit. 

Závrať je důsledek stavu nedostatečného prokrvení mozkové tkáně 
a sníženým přívodem kyslíku do oblasti mozku. Příčinou závratí nebývá
výlučně porucha prokrvení mozku, ale i oběhové a srdeční problémy 
spojené s minerální nerovnováhou.

Moje tipy:

● Arnica montana 9 C – tento lék užijte, pokud máte pocity rozbolavělosti, 
stavy slabosti i po minimální tělesné zátěži, špatné spaní s pocitem 
příliš tvrdého, nepohodlného lůžka. Častý je také pocit nedokrvených 
končetin.

● Phosphorus 9 C – člověk se rychle zaktivizuje, ale stejně rychle se unaví, 
chybí vytrvalost i při malé zátěži. Je zvýšená dráždivost všech smyslů, 
větší potřeba tepla a spánku, mohou být ranní průjmy. Závratě 
se zhoršují venku, po jídle a večer.

● Phosphoricum acidum 9 C – pomáhá léčit ranní závratě, kdy má člověk
pocit, že při vstávání padá.

● Kalium carbonicum 9 C – lék na únavu a vyčerpání především 
u statnějších jedinců – posiluje srdeční činnost a dýchání, působí proti 
plynatosti a otokům. Užijte také, máte-li bolest v kříži, bolesti zad 
v noci. Působení tohoto léku velmi posílí pohyb na čerstvém vzduchu. 
Tento homeopatický lék můžete využít i v období rekonvalescence 
po chřipkovém onemocnění, pokud přetrvává únava a dechová slabost.

Dávkování všech výše uvedených homeopatických léků: 5 granulí 
2x denně ráno a večer nebo v okamžiku největší únavy.

MUDr. Eliška Bartlová

Domácí olej po opalování

Letní sluníčko dovede být velmi silné nejen u moře, ale i v našich středo-
evropských podmínkách. Je proto dobré kůži po pobytu na slunci ošetřit.

Nám se doma osvědčil olej po opalování, který si vyrábím sama podle 
receptu z knihy Valerie Ann Worwood – Aromaterapie a éterické oleje.

Jako základ použijeme:
70 ml mandlového oleje, 30 ml sezamového oleje, 10 kapek levandule
5 kapek heřmánku, 1 kapku bergamotu, 2 kapky geránia

Tímto olejem můžeme potírat jak kůži spálenou od sluníčka nebo
nepoškozenou, pouze vystavenou slunečním paprskům. Olej je vhodný 
i pro děti. Kromě toho, že krásně a jemně voní, tak kůži hojí a podporuje
její přirozené zhnědnutí.

Doporučuji olej vtírat do kůže po sprchování. Pokud aplikujeme olej na
suchou kůži, tak se vytváří mastný a nepříjemný film a pocit suchosti kůže.
Při aplikaci na mokrou pokožku se olej velmi rychle vstřebá, kůže 
je vláčná a působí přirozeně a zdravě.

Doporučuji olej uchovávat v lednici. Tím se zabrání žluknutí oleje a navíc
na rozpálenou a horkou kůži je aplikace chladného oleje velmi příjemná.

PharmDr. Jana Strieglerová

Uprostřed léta přidávám další článek
o homeopatickém léku, bez kterého
bych se asi neobešla. Apis patří 
mezi homeopatika, které mám vždy 
v příruční lékárně a i doma má své
čestné místo v kuchyni, aby byl vždy
po ruce!

Jednak jsme v naší rodině všichni „chutní“ a komáři a ovádi se na nás jen hrnou,
takže selže-li prevence (Ledum palustre 15 C pravidelně), pak si s vytvořenými
pupenci dobře poradí právě Apis mellifica. Mám pocit, že jed z hmyzu je čím dál
toxičtější, pupeny větší a léčba delší. V takovém případě doplňuji Apis o natírání
Dapis gelem, což je výborná kombinace.

Na Apis nedám dopustit ani v počátcích běžných katarů (zánětů dýchacích cest),
kdy dochází v první fázi k otoku sliznice. Tělo si zkrátka tvoří podmínky pro pro-
cesy imunitních reakcí. Je to správná reakce a s Apisem vás v počátečních stádiích
takového onemocnění nebudou tolik pálit sliznice. Bude se vám i lépe dýchat 
a smrkat. 

V pohybovém systému je to podobné. Ať už se jedná o akutní úrazy s velkým
otokem, nebo o aktivaci chronických potíží, otok je v určité míře přítomen vždy.
Mít Apis po ruce znamená mít velkou výhodu!

Přeji krásné letní dny.
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Na dovolenou 
vždy s Apisem!
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Co do homeopatické lékárničky na cesty?
S létem je neodmyslitelně spjato cestování – ať už na prázdniny k babičce,
nebo k moři, které nemáme. Trpíte-li vy nebo vaši blízcí při cestování 
některou z dále zmíněných obtíží, můžete si letos zkusit pomoci homeo-
patickými léky.

Cestovní horečka

Cestovní horečkou to pro některé lidi začíná. Děti (a vlastně nejen ony) 
mohou užít lék Coffea cruda 15 C, podáváme ho 2–3 dny před cestou na noc
5 granulí. Je to lék na nespavost z radostného očekávání, kdy jsme doslova
natěšeni na něco nového, neobvyklého, úžasného a kvůli tomu se nám nedaří
usnout.

Na nervozitu z cesty, například do nějaké neznámé destinace nebo pro ty, 
co se bojí třeba letadla, budou užitečné léky Gelsemium sempervirens 15 C
či Argentum nitricum 15 C, podávané 1–2x denně před cestou. Gelsemium 
je lék na stavy paralyzující trémy s vnitřním třesem, obavami, bolestmi
hlavy v zátylku a potřebou nutkavého a častého močení, což může doprovázet
i pocit únavy a tělesného i duševního vyčerpání, kdy se dotyčný cítí 
jako omráčený. Lék Argentum nitricum 15 C je opět lékem trémy 
a nervózního očekávání, který ale charakterizuje neklid s neustálým
pobíháním sem a tam, průjmem a zvracením a chutí na sladkosti.

Nevolnost při jízdě autem

V těchto situacích může být užitečný některý z následujících léků:

● Cocculus indicus 9 C je lékem na nevolnost spojenou se závratí, 
která se zhorší pozorováním okolí a pachy, zlepší se teplem. Postižený 
je celkově ospalý a malátný a na případnou otázku mu chvíli trvá, 
než vlastně odpoví.

● Tabacum 9 C je stav, který se přirovnává k první vykouřené cigaretě, 
jenž charakterizuje bledost, nevolnost, slinění a bušení srdce. Tyto potíže 
se zlepší zavřením očí a pobytem na čerstvém vzduchu.

● Ipecacuanha 9 C je lékem pro ty, kteří při jízdě autem trpí neutuchajícím 
zvracením, po němž se jim vůbec neuleví a špatně je jim pořád, k tomu 
hodně sliní, ale nemají pocit žízně. I přes vydatné zvracení mají čistý jazyk 
bez povlaku.

● Petroleum 9 C – pokud se vašim ratolestem dělá špatně již jen z pachu 
auta a benzinky.

Dávkování: Příslušné homeopatické léky podáme nejlépe již večer 
a ráno před cestou a pak podle intenzity potíží i opakovaně během cesty 
po 5 granulích.

Potíže při letu letadlem

Zde je excelentním lékem Borax 9 C, který pomáhá na nevolnost vyvolanou
pasivním pohybem shora dolů, jako je např. vzlet či přistání nebo propadání
letadla. První dávku 5 granulí podáme před nástupem do letadla a další podle
intenzity potíží.

Pro cesty do dalekých a exotických destinací je užitečným lékem opět 
Cocculus indicus 15 C, který pomůže zmírnit tzv. jet lag, tedy únavu 
a nespavost danou velkým časovým posunem. Nejvhodnější je podávat tento
lék alespoň 2–3 dny po příletu 2–3x denně po 5 granulích.

Zažívací potíže

Zejména při cestách za exotikou můžou nejednoho cestovatele potkat 
nepříjemnosti s úpornými průjmy. Povětšinou za nimi stojí nevalná hygienická
úroveň dané destinace, ale mohou se vyskytnout prakticky kdekoliv. 
Obraz gastroenteritidy infekčního původu nejčastěji odpovídá obrazu 
léku Arsenicum album 9 C, kdy je vyvolávajícím faktorem zkažené 
jídlo či špatná voda. Postiženého sužuje vyčerpávající průjem a zvracení, 
které pálí jako žhavý uhlík, a stolice i zvratky mají odporný, až mrtvolný 

zápach. Nemocný pociťuje velkou slabost, má silnou žízeň na malé 
doušky studené vody a celkově mu dělá dobře teplo ve všech formách. 
Tento lék lze použít i preventivně již při cestě do nějaké problematické 
destinace a tam jej užívat 1–2x denně 5 granulí. V případě léčebného 
použití jej podáváme nejlépe 5 granulí po každé stolici. Dobrý doplňkem 
tohoto léku je lék China rubra 9 C jako lék rekonvalescence při dehydrataci 
z průjmů.

Poštípání hmyzem a jinými zvířaty

S nepříjemným hmyzem se můžeme setkat i na dovolené v zahraničí. 
Nejčastější problémy přináší komáři a jejich štípance. Lék Ledum 
palustre 9−15 C můžeme použít jednak na zmírnění poštípání komáry,
mouchami, blechami atd., ale je možno jej použít i jako homeopatický 
repelent vůči komárům. Krom komárů může být tento lék užitečný 
i při bolestech po kontaktu s mořským ježkem, kdy je okolí vpichu bledé 
a jakoby necitlivé. Lék Lachesis mutus 9−15 C je velmi užitečný po 
požahání medúzou, kdy jsou na kůži jasně patrné modročervené skvrny 
a kdy si postižený stěžuje na silné bolesti, které pociťuje jako výboje 
elektrického proudu.

Zmínili jsme jen část potíží, se kterými se na cestách můžete setkat. Přibalením
zmíněných homeopatik do cestovní lékárničky budete připraveni jim čelit.
Přejeme vám však především, ať se vám jakékoliv zdravotní problémy 
na cestách vyhnou.

MUDr. Jaroslav Čupera

Naše mladá slepice 
je unavená velice.
Kladla vejce pod růže,
Teď už snášet nemůže,
Proto nespí, třese se,
že už vejce nesnese.
Aby byla zase fit
Gelsemium musí mít.

MUDr. Kateřina Formánková 
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ZDRAVÍ V KUCHYNI
Vaříme na dovolené
Vyrazili jsme na dovolenou k moři – do Chorvatska. Máme
to tam moc rádi. Není to daleko, moře je tam nádherné, pro
šnorchlování a potápění jako stvořené. Pronajali jsme si
malý apartmán od místní paní a vaříme si sami.

Děti jsou ještě malé a koupání a hraní u moře jim vyhovuje ze všeho nejvíc.
My s manželem jsme sice akční, ale víme, že tahat v horku děti po památkách
a národních parcích není rozumné. To si užijeme až vyrostou a projeví samy
zájem. Snažíme se proto najít v lenošení u moře svá pozitiva a udělat si to
tak, aby to i pro nás bylo příjemné. Já  chodím brzy ráno běhat a cvičit - dokud
ještě není teplo. Když mám svoje "potřeby" splněné, mile ráda strávím celý
den s dětma u vody.

Vaření je moje velká radost. Každou dovolenou to vylepšuji a přitom 
zachovávám své pravidlo: vařit jednoduše, zdravě, barevně a vyváženě. 
Z domu vezeme základní suroviny jako čočku, rýži, těstoviny... 
Na místě nakupujeme čerstvou zeleninu, ovoce a ryby.

U vody bývá velký hlad a proto je třeba dobře volit to, čím děti krmíme. Jinak
se budou neustále dožadovat nějakého jídla. Já se při přípravě jídel ráda řídím
modelem Zdravého talíře od Margit Slimákové. Jde o velmi praktickou 
a přitom jednoduchou pomůcku, jak zachovat vhodné poměry základních
živin a přitom mít pestrý, vyvážený a bohatý jídelníček. I děti se s tímto 
modelem naučily velmi dobře pracovat a pokud nemají pestrý talíř, 
tak hlásí "nechybí nám na talíři ještě něco?"

Zde je několik mých postřehů ze zdravého stravování:

● Dostatečné množství čerstvého ovoce a zeleniny – slouží jako zdroj 
tekutin, vitaminů, enzymů a antioxidantů, které chrání naše tělo zevnitř 
proti agresivním slunečním paprskům (volným radikálům).

● Ovoce podáváme vždy na lačno, tedy před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. 
Pokud jíme ovoce dohromady s jídlem, dochází ve střevech ke kvašení. 
Dětem říkám, ať si vzpomenou, jak to vypadá v sudu, když děda kvasí 
majč na pálení slivovice. Tak to pak vypadá také v břiše.

● Bílou mouku nahradíme celozrnou. Polysacharidy – složené cukry se v těle
tráví postupně a nezpůsobují kolísání hladiny krevního cukru. Trávením 
polysacharidů tedy zajistíme, že není tak brzo hlad a nemáme nekontrolo-
vané chutě na sladké. Také tím šetříme slinivku břišní, která při zpracování 
složených cukrů uvolňuje inzulín postupně. Po požití jednoduchých cukrů 
musí slinivka uvolnit velké množství inzulínu naráz a dochází k rychlému 
poklesu cukru v krvi. Velmi brzy však následuje pocit hladu a nutnost sníst 
něco sladkého. Navíc inzulín je tukotvorný hormon, takže pokud slinivku 
často dráždíme konzumací sladkostí, postupně si ve vlastním těle 
ukládáme tukové polštáře.

● Bílkoviny jíme častěji rostlinného původu. Maso je vhodné jíst 2–3x týdně. 
Trávení živočišných bílkovin je pro tělo náročnější a dlouhodobější proces 
a tělo více zatěžuje. My máme velmi oblíbenou červenou čočku, která je 
rychle uvařená a nemusí se jako jediná z luštěnin dopředu namáčet a dodá 
tělu kvalitní bílkoviny. Ostatní luštěniny je třeba dopředu namočit a vodu 
několikrát vyměnit a pak vařit nejlépe s přídavkem majoránky, saturejky 
nebo mořské řasy, které sníží nežádoucí účinky nadýmavých látek, které 
jsou v luštěninách obsaženy.

● Klíčené potraviny (mungo fazolky, čočka, pohanka, řeřicha, vojtěška, 
slunečnicová semínka...) jsou velmi kvalitním zdrojem čerstvých enzymů, 
které mají také silné antioxidační účinky. Jejich pravidelný příjem bysme 
zejména v letních měsících měli dodržovat. Klíčení je velmi jednoduché: 
surovinu namočíme na několik hodin ve vodě (můžeme i přes noc) a pak 
vodu slijeme a vložíme do temna (můžeme zavřít do skříně nebo přikrýt 
talířkem). Semínko pro své naklíčení potřebuje tmu, tím se klíčení urychlí. 
Pak už jen 2x denně proplachujeme vodou a zase vrátíme do temna. 
Do dvou dnů máme krásné klíčky. V lednici dochází vlivem chladu 
k zástavě růstu klíčků, takže je to ideální místo pro uchovávání 
už naklíčených semen. Na klíčení nepotřebujeme ani speciální nádoby, 
postačí jen miska nebo plastové sítko (pozor – kovové vlivem vlhkosti 
reziví).

Moje tipy na rychlé a jednoduché vaření:

● Když vařím luštěniny, navařím jich vždy více než potřebuji a zbytek dám 
do lednice na další den. Nemusím je pak denně namáčet a dlouho vařit.

● Také celá zrna (pohanka, jáhly, špalda, kamut...) vařím ve větším množství 
ve velkém hrnci a vždy odebírám jen pro aktuální potřebu, zbytek vydrží 
i 2-3 dny v lednici.

● Beru sebou tyčový mixér. Máme velmi oblíbené zeleninové omáčky 
(cibule, cuketa, rajčata, česnek + bylinky) a mladší syn rád preparuje 
kousky cibule a cukety. Rozmixováním se vyhnu nepříjemnému 
dohadování u jídla.

● Opravdu netrávím v kuchyni celou dovolenou, teplý oběd nebo večeře 
mi nezabere víc jak 25 minut (pokud mám v lednici v zásobě navařené 
a naklíčené luštěniny a obiloviny)

Naše oblíbené a rychlé recepty:

● Karbanátky
Zde se dají velmi dobře zužitkovat zbytky z kuchyně (uvařená luštěnina, 
jáhly nebo jiná obilovina, cibule, česnek, sůl, bylinky...). Vše smíchám 
dohromady a rukama tvořím placičky, které osmažím na pánvi. Pokud 
směs na karbanátky nedrží dobře pohromadě, přidám trochu celozrnné 
mouky nebo ovesné vločky (dobře nasáknou tekutinu).
Opražené karbanátky dobře vydrží v lednici do dalšího dne, nebo nechám 
v lednici část směsi a další den je na pánvi jen opražím. Když změním 
přílohu (jednou brambory, pak těstoviny, rýži...), rodina nepozná, že jíme 
něco,  co už bylo včera.

● Palačinky a lívance
Celozrnnou mouku (pohankovou a špaldovou) rozmíchám s vajíčkem 
a vodou do konzistence palačinkového těsta a na pánvi smažím. Pokud 
chceme zvýšit množství bílkovin, můžeme přidat konopný protein 
v prášku. Po takových palačinkách nebudeme mít zaručeně dlouho hlad.
Do těsta na lívance přidám kefír nebo podmáslí. Výsledné lívanečky jsou 
pak více "načechranější". Potíráme domácí marmeládou, povidly a sypeme 
mákem nebo semínky.

● Ovesná kaše k snídani
Večer namočíme vločky do vody a ráno stačí ohřát nebo přivézt k varu. 
Každý si pak ochutí dle chuti medem, oříšky, strouhaným kokosem, 
čokoládou, semínky, sušeným ovocem... Děti si rády zdobí svůj talíř samy. 
Zjistila jsem, že když si každý nachystá a ochutí kaši, jak chce, tak ji i bez 
řečí sní. Jen u mladšího syna musíme regulovat množství medu, má totiž 
mlsný jazýček:)

● Kokosové mléko
Na dovolené je náročné připravovat a vařit např. špaldové nebo ovesné 
mléko. Proto volím jednoduchou a rychlou variantu – kokosové mléko. 
Večer namočím strouhaný sušený kokos do vody a ráno tyčovým mixérem 
rozmixuji. Výsledkem je velmi příjemný a lahodný nápoj, který se dá pít 
jen tak nebo použít na přípravu kaše, palačinek nebo smoothie (stačí 
s kokosem rozmixovat banán nebo jiné ovoce). Kokos má navíc chladivé 
účinky a proto je zvlášť v létě vhodné.

Přeji Vám krásnou dovolenou.

PharmDr. Jana Strieglerová
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Víte, že … 
Homeopatický lék Nux vomica výrazně zrychluje DETOXIKACI organismu? 
Tento lék zároveň zmírňuje působení různých toxických látek a je vhodný při řešení potíží, které
jsou důsledkem přemíry:
● alkoholu (kocovina) a jídla (nevolnost, zvracení, říhání, bolestivé hemeroidy),
● kávy (neschopnost se uklidnit),
● tabáku (bolesti hlavy, rýma po pobytu v zakouřeném prostředí),
● léků (např. zvracení po narkóze, problémy se zažíváním po léčbě antibiotiky apod.),
● stimulačních prostředků, drog aj.
Lék lze užít i v prevenci – před operačním zákrokem, před dráždivým či objemným jídlem a pitím.

ZDRAVÍ ZE ZAHRÁDKY

Pampeliškový odvar
Tento recept jsem před lety našla v článku od pana Pavla Váni a od té doby každé jaro
připravujeme pampeliškový odvar. Je výborný jako prevence nemocí, hlavně chřipky 
a pokud nějaký bacil přece jen tělo oslabí, tak působí jako skvělý ,,nakopávač”.

Natrhám plný koš pampeliškových květů a dám je do hrnce s vodou. Vaří se asi 45 min, pak
nechám 1 hodinu vyluhovat a přecedím. Do vzniklého odvaru nasypu cukr (já moc s cukrem
nekamarádím, takže dávám asi 1 kg cukru na 5-6 litrů odvaru. Pan Váňa doporučuje cukru
mnohem víc). S cukrem ještě odvar povařím a pak nalévám do horkých sklenic, zavíčkuju
horkým víčkem proláchnutým slivovicí a postavím na víčko. Pokud si nejsem jistá, že to
dobře drží, tak vytáhnu zavařovací hrnec a vše zavařím. Jistota je jistota.

Odvar pak používáme tak, že trochu odvaru zalijeme horkou vodou (nebo čajem) a vymač-
káme citron. Je to neskutečná dobrota. Preventivně pijeme 1x denně, pokud je nachlazení, 
tak zvýšíme příděl na 2-3x denně. 

PharmDr. Jana Strieglerová

Mrkvička
„Když sníš tu mrkev, naučíš se pískat!“ říkávala mi babička, když jsem byla malá.
Přestože mi mrkvička moc chutnala a jedla jsem ji ráda, dodnes pískat moc
neumím… Ale to nevadí, mrkev má i jiné benefity, než je pískání!

Mladá mrkvička chutná dětem, když si ji mohou samy vybrat přímo ze země. Patří mezi
první zeleninu, kterou nabízíme miminkům. A proč by ji měli konzumovat i dospělí?

Mrkev je bohatá na vitamíny (například C, D, E, K) a minerály (hořčík, vápník, železo).
Důležitý je zejména betakaroten, ze kterého si tělo vyrábí vitamín A.

Měli bychom vědět, že konzumace mrkve:

● dopomáhá zdravému vývinu zubů i očí,
● snižuje hladinu cholesterolu v krvi,
● zlepšuje trávení a podporuje peristaltiku střev,
● pomáhá při migréně,
● tlumí potíže při zánětlivých onemocněních kloubů a šlach a
● detoxikuje.

Odborníci doporučují spíše tepelně upravenou mrkev, protože je v lidském těle lépe stravitelná a betakaroten se účinněji vstřebá. I syrová mrkev má pro nás
blahodárné účinky. Pravidelné pití mrkvové šťávy v těhotenství někteří bylináři doporučují jako jednu z cest k lehkému porodu. Jedna syrová mrkev denně
dle výzkumů pomáhá předejít rakovině pankreatu.

Ajurvéda považuje mrkev díky její sladké chuti za zeleninu snižující vátu a mírně zvyšující pittu a kaphu. Z kořenové zeleniny je jako jedna z mála považovaná
za sattvickou (sattva je kvalitou rovnováhy a harmonie). Tradiční čínská medicína mrkev také doporučuje, ale pouze tepelně upravenou.

Mrkev oceníme zejména v zimě – je dobře skladovatelná, tudíž ji máme k dispozici i po chladné období roku.

Pokud jste dostali chuť na tuto krásně zbarvenou zeleninu, možnosti její přípravy jsou téměř neomezené: syrová se používá do různých salátů, dušená, 
napařovaná i pečená zaručí chutný voňavý a zdravý oběd nebo večeři. Dokonce ji najemno nastrouhanou můžete přidat do těsta na oblíbenou buchtu… 

Mgr. Andrea Dovalová
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HOMEOPATICKÁ PORADNA

Také si v autobuse nemůžete číst, nebo se 
dívat z okénka po straně? Díváte se nanejvýš
tak dopředu, na nějaký pevný bod v autobusu,
nebo prostě zavíráte oči a počítáte do milionu,
abyste „tam“ už byli? Ano, cestování autem 
či autobusem u některých lidí umí pořádně 
podráždit smysly a následně i žaludek.

Pak je potřeba mít po ruce některý z následujících
léků a podávat 5 granulí třeba po půl hodině až do
zlepšení.

● Cocculus indicus 9 C je určen na nevolnost 
s ospalostí a malátností. Typicky potíže začnou
náhlým opakovaným zíváním a vyústí ve zvra-
cení. Sledování okolí vše jen zhoršuje, stejně 
jako například pach jídla. Stav se lepší teplem.

● Tabacum 9 C je lékem na náhlou nevolnost se 
zblednutím, slabostí, studenou a opocenou 
kůží, zvýšeným sliněním a bušením srdce. 
Zlepšení přichází při zavření očí nebo
s čerstvým vzduchem.

● Ipecacuanha 9 C je přípravek, který lze apliko-
vat v případě nevolností s intenzivním 
sliněním, které se nezlepší ani po vyzvra-
cení. Postižení netrpí pocitem žízně a mají 
navzdory intenzivnímu zvracení čistý jazyk.

● Borax 5 C je lék na potíže, které vyvolává 
prudký pohyb shora dolů. S tím se můžeme 
setkat při jízdě z kopce, při propadání letadla 
nebo také během cestování po moři. Kromě 
toho bývá dotyčný velice citlivý na náhlé 
zvuky.

A co na mořskou nemoc?

Tento problém je způsoben intenzivním 
podrážděním vegetativního nervového systému,
konkrétně statoakustického aparátu vnitřního
ucha. Děje se tak vinou pohybů lodi. Potíže se
mohou jako určitá forma cestovní horečky objevit
už před cestou. Občas přetrvávají v průběhu
výletu, ale u citlivých jedinců se s nimi lze setkat
i po skončení plavby.

● Preventivně se hodí Ignatia amara 9 C, kterou 
je dobře začít podávat několik hodin před 
vyplutím. Je to vlastně lék obav z neznáma, 
které jsou provázeny pocitem knedlíku 
v krku.

● V průběhu cesty pak bývají nejčastěji potřeba 
již popsané léky Cocculus indicus 9 C či 
Tabacum 9 C. Tyto dva přípravky se případně 
mohou střídat každou hodinu.

● V případě mořské nemoci, která se dostaví 
na velmi neklidném moři, je samozřejmě 
možné předchozí dva preparáty doplnit 
Boraxem 5 C.

V posledním článku z této série se dočtete, jak
homeopaticky vyzrát na průjem a jiné potíže se  
zažíváním.

Pravidelné rubriky
Návštěvníci se zájmem o homeopatii
Za posledních 60 minut: 451
Za posledních 24 hodin: 8 716
Za poslední týden: 50 371
Za poslední měsíc: 214 774
Celkem návštěv: 4 133 782
Počítadlo webu svethomeopatie.cz k 21. 6. 2017

Homeopatické rady na cesty - na nevolnost lze vyzrát

Čas prázdnin se blíží. Měli bychom tedy počítat
s tím, že nás na dovolené mohou potkat i méně
příjemné věci než je slunce, moře a pláž. 

Řešení pro „těžké nohy“

Cestování na dovolenou, dlouhé stání či sezení,
pěší túry. To vše může vyprovokovat či zhoršit
žilní nedostatečnost na dolních končetinách.
Zprvu se jedná čistě o funkční problém, ale ten
může přerůst do skutečného onemocnění – tím
jsou křečové žíly. Potíže zahrnují pocit těžkých
nohou, pálení, otoky zejména kolem kotníků a samo-
zřejmě i rozšířené žíly či přímo varixy. Potíže
vyvolává nebo zhoršuje teplo, delší nehybnost,
obezita, těsná obuv či oblečení. Významným 

faktorem je pak i hormonální antikoncepce. Ta zvy-
šuje riziko vzniku žilní trombózy a následné plicní
embolie, což už jsou velmi závažná onemocnění.

Která homeopatika pomohou?

● Hamamelis virginiana 5 C je lék na rozšířené 
žíly citlivé na dotek, kdy se i po malém 
dotyku snadno tvoří modřiny. Potíže 
zhoršuje teplo a zlepšuje odpočinek. Účinek 
tohoto preparátu dobře doplňuje Pulsatilla 9 C. 
Ta se hodí při pocitech těžkých nohou, které 
jsou jako mramorované a chladné. Potíže se 
horší v teple a chůzí. Pokud je tvorba modřin 
velmi výrazná, může pomoci Arnica montana 
9 C, která má také ochranný vliv na cévní stěny.

● Aesculus hippocastanum 5 C lze nasadit při 
výraznějším pocitu městnání, kdy si pacient 
stěžuje na pocit bolestivého napnutí žil. Stav 
se zhoršuje při stání a v teple, lepší se studenou 
sprchou.

● Vipera redi 9 C je vhodná pro osoby, které 
mají pocit, že by napjaté žíly mohly 
prasknout. Nohy mívají oteklé a potížím 
ulevují zvedáním končetin do vyvýšené pozice.

Jet lag

Pásmová nemoc se objevuje tehdy, když při 
cestování překonáme pět a více časových pásem
během jednoho dne. Tím dojde k narušení nor-
málního denního biorytmu. Častěji se s tímto jevem
setkáváme při putování směrem na východ, opačnou
trasu snášejí cestovatelé většinou lépe. Potíže
zahrnují neschopnost usnout, noční či předčasné
probouzení a ospalost během dne. Následně se
mohou dostavit i výkyvy nálad, jako jsou podrá-
žděnost, úzkostnost a deprese, a snížená fyzická 
i duševní výkonnost. Nejlepší léčbou bývá prevence.
S jet lagem lze bojovat tím, že se přizpůsobíte již
před odletem. Posunete si hodinky směrem k času
obvyklému v dovolenkové destinaci a zabezpečíte
vhodný režim světlo–tma. Po příletu je dobré vyhnout
se delšímu spánku během dne, vynechat na několik
dní kávu a alkohol. Přizpůsobit se lze i stravou – je
lépe jíst proteinová jídla ráno a sacharidová večer.

● Cocculus indicus 15 C je nejčastěji indikovaný 
lék při těchto potížích. Řeší ospalost 
s podrážděností i určitou nevolnost. Je 
vhodné jej začít užívat již během letu. Pokud 
potíže přetrvávají, pak užívat 3–4x denně.

Těžké nohy a jet lag
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Pravidelné rubriky

HOMEOPATICKÁ PORADNA

Ať už horečka souvisí s akutním onemocněním, či klimatickými 
změnami během cesty, dokáže vysoká teplota zkazit i velkou část 
dovolené.   

Dobře vybraný homeopatický lék ale umí nemocného dostat velmi
rychle do pohody. K hlavním preparátům patří následující:

● Aconitum napellus 15 C je přípravek na vysokou horečku 
provázenou suchou kůží a intenzivní žízní.

● Belladonna 9 C pomáhá při vysoké teplotě spojené s horkostí, 
zarudlou kůží a intenzivním pocením.

S ohledem na cestování, zejména do teplých krajin, je vhodné myslet 
i na další typ léků.

● Dulcamara 9 C je vhodná nejen na potíže z vlhka, ale je to i důležitý 
lék při prudkém ochlazení propoceného těla. To může nastat 
například po vstupu z horka do chlazených prostor, v přespříliš 
klimatizovaných dopravních prostředcích či při jízdě v autě 
se staženými okénky.

● Rhus toxicodendron 9 C se ordinuje tehdy, když jsou vysoké horečky 
spojené s bolestmi svalů. Nemocný sebou neustále hází a převaluje 
se v posteli, protože kvůli bolestem nemůže najít správnou polohu. 
Má chuť na studené nápoje, nicméně jakmile se napije, hned 
se rozkašle.

● China rubra 9 C není přípravek určený přímo na horečku, ale 
napomáhá obnově tělesných sil a iontové rovnováhy po horečkách 
a intenzivním pocení. To je v horkých letních destinacích velmi 
důležité. Dávkování je 3x denně 5 granulí.

Léky na horečku podáváme v množství 5 granulí po hodině, se zlepšením
stavu interval mezi aplikací prodlužujeme.

Horečka na cestách

RYCHLÉ ZPRÁVY:

Thajská vláda používá homeopatii proti horečce dengue 
Poté, co hlášení z provincie Sing Buri vykázalo při nedávné epidemii horečky dengue nejnižší výskyt onemocnění mezi obyvatelstvem, zvažuje thajské 
ministerstvo zdravotnictví použití homeopatické profylaxe pro celé Thajsko.
Ve vládním prohlášení se uvádí, že tato nízká incidence je důsledkem pokusu, během něhož byl jako preventivní opatření proti horečce podáván školním dětem
homeopatický lék Eupatorium perfoliatum. V současné době Thajsko plánuje provádět pilotní studie v sedmi dalších provinciích a budou-li výsledky testů podobné,
zváží zavedení programu v celé zemi. Generální inspektor (E.L.: u nás by to byl asi hlavní hygienik - možná by to chtělo funkci nějak upřesnit, třeba aspoň generální
inspektor ministerstva zdravotnictví) uvedl, že homeopatie je bezpečná, levná a používá se v mnoha jiných zemích.

Další informace: homeopathyplus.com.au/thailand-government-uses-homeopathy-for-dengue-fever/ Překlad: Mgr. Eva Leňová

HOMEOPATIE NA CESTY
MUDr. Eliška Bartlová

Vážení cestovatelé, 

přinášíme vám homeopatické rady a doporučení 

jako námět pro zkvalitnění vašich cest – blízkých i těch dalekých. 

Rady pro všechny věkové kategorie – pro cesty za odpočinkem, 

dobrodružstvím, sportovními výkony i poznáním…

Vydává: Homeopatická lékařská asociace (HLA), o.s.

Brožurka je k dispozici ke stažení na www.svethomeopatie.cz 

v sekci "Homeopatie" – Knihy a brožurky. 
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Zdroj: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Pravidelné rubriky

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Jak na hmyzí štípance?

Využíváte prodloužený víkend na pobyt v přírodě? Pak jste jistě nezapomněli na příruční "homeo-
lékárničku" do baťůžku. Pokud si vás hmyz nadmíru všímá a nezapomíná nechat nějaký ten štípanec,
bude se vám hodit:
Apis mellifica – otok, pálivá, bodavá bolest, obtíže se zmírní studeným obkladem
Belladona – zarudnutí, bolestivost, horkost v místě bodnutí
Ledum palustre – bledá, chladná kůže, mramorová kresba v místě bodnutí. 
(Požívá se i preventivně proti poštípání komáry)
Pomůže i levandulový olej, tea tree olej, Dapis gel, plátky nakrájené cibule...
O vhodném homeopatickém léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem - homeopatem.

Nespavost a špatné zažívání v těhotenství

Pokud těhotnou maminku trápí nespavost a špatné zažívání, naše porodní asistentka Bc. Romana
Gogelová doporučuje: „…dejte pozor na dávky jídla v těhotenství. Je lépe když jsou dávky 
menší a častější. Pokud se jedná o těžkost po jídle použijte lék Nux vomica 9 C 2x denně 
5 granulí – můžete užívat i déle. Na nespavost zkuste MEDUŇKOVÝ ČAJ nebo homeopatický 
lék Sedalia.“

Fenykl proti kašli 

Fenykl obsahuje velké množství silic. Ze semen se připravuje čaj proti bolestivému nadýmání, pomáhá
i při žaludečních a střevních obtížích. Tlumí kašel, uvolňuje hleny v průduškách a má i antimikrobiální
účinky. 
Máme pro vás jeden tip: když děti delší dobu pokašlávají, velmi dobře účinkuje podávání drceného
semínka 3x denně v množství „na špičku kulatého nože“. 

INSTAGRAM  #svethomeopatiecz 

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

Dobrý deň prajem, touto cestou Vás chcem požia-

dať o zverejnenie poďakovania pôrodnej asistentke

p. Romanke Gogelovej za jej trpezlivosť, cenné rady

a ochotu poradiť. Je mi až ľúto, že takúto osôbku

nemáme u nás na Slovensku. Chcem sa poďakovať

aj Vám za to, že poskytuje takúto homeopatickú

poradňu, je to na nezaplatenie :) Prajem Vám všetko

dobré, nech sa Vám darí a nech sa homeopatické

povedomie čo najviac rozširuje medzi ľudí. Krásne

veľkonočné sviatky plné pohody a lásky. 

Katka zo Slovenska :)

Dobrý deň, pozdravujem Vás z Nitry.Som pravidelným návštevníkom stránky"svethomeopatie.cz", a ďakujem pekneza cenné rady, ktoré som si tam prečí-tala. 

Mgr.  Soňa Kozárová

Děkuji vám moc za odpověď i za
poradnu, jistě pomáhá mnoha
lidem, kteří si nevědí rady. 

Hezké dny,  Adéla Beranová
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FAQ - PTÁTE SE NÁS NEJČASTĚJI

Tréma před vystoupením
Tlak v žaludku, třes a pocení rukou, bušení srdce, červenání, roztřesený
hlas. Tyto pocity zažíváme v napjatých situacích, jako je zkouška, 
vystoupení nebo důležité jednání. Jedním slovem máme trému. 

Obecně lze trému popsat jako strach z nejisté budoucnosti, obavu 
z neúspěchu nebo veřejného selhání. Trémě lze předcházet vícero způsoby:
na situaci se co nejdůsledněji připravit, vzpomenout si na již dosažené
úspěchy, soustředit se na výkon, ne na příznaky trémy, nevěnovat pozornost
strachu ostatních, zintenzivnit soustředění (dýchání, procházka…). Pomoci
mohou i vhodně vybrané homeopatické léky.

„Dobrý den, paní doktorko, hraji na housle a violoncello a již dlouhou dobu
se snažím vyrovnat se s nervozitou před sólovým vystoupením. Vždy mne
začne bolet břicho a ruce se mi začnou potit a třepetat, takže je moje cvičení
naprosto zbytečné, protože většinu skladeb nezahraju podle představy. Také
mám před sebou přijímací zkoušky na vysokou školu a maturitu, z čehož
jsem rovněž nervózní. Jediný rozdíl je, že se ještě zakoktávám a začnou mi
vypadávat slova. Mohla byste mi, prosím Vás, poradit, co bych proti tomu
mohla udělat, nebo jaká homeopatika bych si měla opatřit?“

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

„Dobrý den, nervozita s neklidem, který se trochu zlepšuje pohybem, je lék Argentum nitricum 30 C – preventivně už v předvečer zkoušky a opakovaně
během dne, kdy je zátěž. Pokud je v popředí vnitřní třes a pocit, že jste paralyzovaná, nemůžete se hnout z místa a máte v hlavě vymeteno, je lepší lék
Gelsemium 30 C ve stejném dávkování. Léky můžete v případě potřeby i kombinovat.“

Potíže s usínáním
S přechodnou nespavostí se setkal snad každý z nás. Pokud se nám klidný spánek vyhýbá, může to způsobit nejen větší únavu a nesoustředěnost,
ale také podrážděnost a emoční rozkolísanost.

Dotaz čtenáře: 
„Dobrý den, prosím o radu, jaký homeopatický přípravek pořídit v případě nespavosti. Manžel má dlouhodobě potíže s usínáním. Nyní déle jak měsíc v kuse.
Opakuje se to poněkolikáté v roce. Potíž je ve strachu z nespavosti. Myšlenky na to, že neusne, způsobí bušení srdce a ještě větší nervozitu. Občas pomáhá
změna místa na spaní – jiná místnost. Bylinky a doplňky nepomáhají. Spánková hygiena je dodržena. Ráno je nevyspaný, podrážděný, velmi unavený. 
Hůř se soustředí v práci. Nyní má více starostí, úkolů, které musí stihnout a zařídit.“

Na dotaz odpověděla lékařka-homeopatka MUDr. Kristina Potúčková.

„Dobrý den, manžel toho má hodně, naprosto rozumím, je v bludném kruhu, nespavost, únava, přetížení, stres... Děláte vše, co je ve Vašich silách. Ráda Vám
poradím a bude lépe.

Na přetížení a bušení srdce:

● Nux vomica 15 C – 5 granulí 2x denně,
● Aurum metallicum 15 C – 5 granulí 2x denně.

Na vyčerpání přidejte:

● Phosphoricum acidum 15 C – 5 granulí 2x denně.

Výborné jsou Bachovy esence na nespavost, kdy se člověku ženou myšlenky 
a nemůže starostmi usnout – Rescue. Před usnutím manželovi připravte
konopný čaj. Manžel by měl též doplnit hořčík, který tělo při stresu 
ztrácí – ideálně MAGNESIUM 300+. Doba je sice uspěchaná, ale ať manžel
vypustí, co vypustit lze, a udělejte si společně čas na procházku či aktivně 
vyplňte strávený čas.“

Pravidelné rubriky
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Jsou jednoduché na přípravu, lahodí našim chuťovým pohárkům, pro
bohatost vitamínů jsou hitem po celý rok, dodávají našemu tělu energii!
Jsou však ideálním nápojem pro každého a pro každý den?

Není pochyb o tom, že čerstvé šťávy (fresh džusy) jsou zdravé a že je jejich
pití lepší než konzumace chemicky zpracovaných sladkých ovocných nápojů,
které jsou navíc předtím, než se dostanou ke svému spotřebiteli, uloženy 
ve skladech obchodů i několik měsíců!.

Čerstvé šťávy mají pro naše tělo přínos z mnoha důvodů:

● poskytují tělu minerální látky, vitamíny, esenciální mastné kyseliny, 
sacharidy a proteiny

● přispívají ke zlepšení energetické hladiny
● jsou dobré pro pleť
● posilují imunitní systém
● posilují kosti

Přes všechny výhody, které čerstvé šťávy nabízejí, jsou však určité skutečnosti,
které bychom o nich měli vědět. 

Je dobré pít čerstvé šťávy každý den?

Není. Hlavní zdrojem tekutin by měla být jednoznačně voda!
Vždy je také lepší, když konzumujeme ovoce a zeleninu v jejich přirozené
podobě. Ptáte se proč? Protože většina čerstvých šťáv obsahuje cukr! Tím se
zvyšuje množství cukru ve stravě, což kaloricky zatěžuje náš organismus.

Uvedu příklad. Když máme najednou sníst celé granátové jablko, nebo tři,
čtyři pomeranče, dá nám to velkou práci. Avšak velkou sklenici čerstvé šťávy
vypijeme během několika sekund a úplně zapomeneme počítat kalorie. Takže,
pokud každý den vypijete dvě porce ovoce šťávy, měli byste se v ideálním
případě vzdát své večeře.

Na druhou stranu je pití čerstvých šťáv snadný způsob, jak zkonzumovat dvě
porce ovoce denně, což je ideální doporučená denní dávka. Je však nutné, 
abychom měli kontrolu nad množstvím cukru, který je do šťáv přidáván. 
Optimální je pít čerstvé šťávy bez cukru a bez soli. I přesto, že nám taková
šťáva bude chutnat o něco méně, může být například kyselá (jako třeba 
pomerančová šťáva), postupně se však dá na tuto jinou chuť zvyknout.

Nejlepší volbou dne by mohla být šťáva z mrkve, jablka a zázvoru.
Mrkev je sladká, ale má nižší obsah kalorií a o polovinu méně sacharidů 
než ovoce. Výborným nízkokalorickým pitím je šťáva z celeru.

Jsou čerstvé šťávy vhodné pro děti?

Pokud dětem nabídneme místo vody šťávu, může to u nich vyvolat průjem.
Velmi častá konzumace čerstvých šťáv nebo džusů může u dětí rovněž
napomáhat k návyku na sladkosti, některým může způsobovat alergie. Nejen
z toho vyplývá, že dětem by měly být tyto nápoje podávány jen v rozumné
míře. Ovoce bychom jim měli dávat v jeho přirozené podobě a jejich hlavním
zdrojem tekutin by měla být voda. I přesto však platí, že pití čerstvých šťáv 
je lepší než pití sodových nápojů.

Tipy, jak udělat z čerstvých surovin ty nejlepší šťávy!

● ovoce a zeleninu vždy umyjte – i bio produkty mohou obsahovat 
nevhodné bakterie!

● odšťavňujte i stonky a listy zeleniny, protože mají vysoký obsah vitamínů 
a minerálů

● čerstvou šťávu vypijte do půl hodiny po její přípravě, jinak by se mohlo 
stát, že působením vzduchu zoxiduje a získá kyselou chuť

● pokud si musíte šťávu připravit předem, uchovejte ji v chladu a v dobře 
uzavřené nádobě. Svou denní porci si můžete případně zmrazit, avšak 
vypijte ji okamžitě po jejím rozmrazení.

● šťáva z citrusových plodů obsahuje bílý povlak – což je v pořádku, jsou 
to zdraví prospěšné bioflavonoidy

● pokud do nápoje přidáte citronovou šťávu, zachováte její přirozenou 
barvu a snížíte možnost oxidace jejích základních živin

● pokud chcete zhubnout, pijte zeleninové šťávy, protože obsahují méně 
kalorií než šťávy z ovoce

● máte-li citlivý žaludek nebo syndrom dráždivého tračníku, ujistěte se, 
že je šťáva zředěna s vodou (tři díly šťávy na jeden díl vody).

Lucie Nestrašilová

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Jsou "fresh džusy" ideálním nápojem?

Pravidelné rubriky

Tipy na rychlé a svěží freshe!
Melounový drink

Složení - 3 hrnky melounu (umyté a nakrájené na malé kousky), cukr
(podle chuti – nejlépe bez cukru), 3 lžíce sušeného odstředěného mléka,
kostky ledu.

Postup – vše smíchejte dohromady. Připravený nápoj nalijte do sklenice,
přidejte kostky ledu a podávejte.

Kromě toho, že vám melounová šťáva poskytne energii, vodní meloun
rovněž zpomaluje stárnutí, snižuje příznaky ztráty zraku, bojuje proti
onemocnění srdce, snižuje riziko rakoviny. Meloun totiž obsahuje 
antioxidanty. To znamená, že jedna sklenice melounového drinku
nejen, že uhasí vaši žízeň, ale má také celou řadu příznivých účinků
na zdraví.

Šťáva z mrkve, okurky, celeru a jablka

Složení - 2 salátové okurky, stonky celeru, kousek zázvoru, hrst petržele,
kousek jablka nebo citrusových plodů

Postup – zeleninu řádně umyjte a smíchejte dohromady. Šťávu podávejte
vždy čerstvou. 

Sklenici ovocné nebo zeleninové šťávy tělo velmi snadno stráví. 
Po jejím vypití jde přímo do útrob vašeho těla. Pití čerstvých šťáv je
ideálním způsobem jak okamžitě získat energii.
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ZDRAVÁ VÝŽIVA

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

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

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

Normální 40letá žena vysoká 165 cm a vážící 65 kg by měla podle uvedeného vzorce bazální metabolismus 5 800 kJ. Když se ovšem podíváte na některé diety,
setkáte se i s doporučeným denním příjmem 4 500 kJ. Co se ale stane, když bude člověk takto hladovět? Kromě toho, že bude hladový, nervózní a vystresovaný?
Tělo musí přežít, a tak se naučí šetřit – zpomalí metabolické pochody, aby nespotřebovalo tolik energie. A zpomalený metabolismus je na světě! Podobně se
naučí organismus reagovat i v případě, kdy mu nedopřejete dobrou snídani nebo když málo spíte. To jsou hlavní a asi nejčastější příčiny vzniku zpomaleného
metabolismu.

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

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

Bude tedy třeba se naučit:
● pravidelně jíst (v menších porcích, zdravé potraviny a nezapomínat na snídaně),
● být zdravě aktivní (nejlepší aktivitou v každém věku je chůze, alespoň 40 minut denně, klidně to může být i „rozkouskováno“; máte-li sedavé zaměstnání, 

najděte způsob, jak se minimálně 1 krát za hodinu postavit a protáhnout nebo udělat několik dřepů; k tomu je nutné přidat kardio aktivity – rekreační běh, 
kolo, plavání),

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

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

Ing. Ludmila Pszczolková

Pravidelné rubriky

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

HORKÁ NOVINKA!

Ve Švédsku, po dlouhé době, mohou konečně lékaři a lékárníci svobodně léčit pomocí homeopatie... Doposud to bylo tak, že lékař, který
předepsal svému pacientovi homeopatický lék, riskoval ztrátu licence. Verdikt nedávno proběhlého soudního procesu s lékařem, který porušil
zákon a předepsal svému pacientovi homeopatický lék, zněl: "Předepsání homeopatického léku bylo ve prospěch zdraví pacienta a lékař byl
zproštěn obžaloby. Díky tomuto verdiktu došlo následně k přehodnocení zákazu a nově mohou švédští lékaři a lékárníci svobodně studovat 
a provozovat tuto šetrnou metodu."

Elixír života prominentov

V súčasnosti sa tradičná prírodná medicína teší širokej popularite aj medzi svetovými hviezdami. K jej najznámejším priaznivcom patrí napríklad
Paul McCartney, Cindy Crawford, Monica Belucci či Jennifer Aniston. Tina Turner podľa vlastných slov vďačí za svoj život zmene stravovania
a homeopatii. Liečba pomáha zdolávať ochorenia aj známym športovcom. K jej zástancom patrí napríklad David Beckham. Najrýchlejší svetový
šprintér Usain Bolt dokonca navštevuje homeopata od šestnástich rokov.

Zdroj: aktuálne.sk
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Pravidelné rubriky

Zdroj: MUDr. Eva Kettmannová

STATISTIKY, ČÍSLA, STUDIE:

Rádi bychom vás seznámili s výsledky průzkumu, při kterém byly
reprezentativnímu vzorku obyvatelstva v Německu předloženy otázky
týkající se homeopatických léků – jak jsou jim známy, zda je používají
a co si o nich myslí?

Průzkumu se zúčastnilo 1503 osob starších 16 let.

V souhrnném pohledu jsou homeopatické léky pojmem pro 94 % dotazo-
vaných bez rozdílu věku a pohlaví.

60 % účastníků průzkumu se již homeopatickými léky léčilo. To je 
o 7 % více než v roce 2009. Mezi těmi, kteří se léčí homeopatickými léky,
výrazně převažují ženy a lidé s vyšším dosaženým vzděláním.

Dvě pětiny respondentů homeopatické léky nepoužilo, nebo o tom neví.
Pouze 12 % z celkového počtu respondentů odmítá možnost léčby 
homeopatiky, 6 % není rozhodnuto, pro 8 % by tato léčba přicházela v úvahu
a 14 % by se rozhodovalo podle situace.

Zajímavé jsou údaje za západní část Německa, kdy známost homeopatických
léků vzrostla ze 76 % dotazovaných v roce 1975 na 95 % v roce 2014. Mezi
roky 1970 a 2009 se četnost využívání homeopatických léků více 
než zdvojnásobila (24 % dotazovaných v roce 1970 ve srovnání 
s 64 % v roce 2014).

Jak lidé popisují homeopatické léky? Podle účastníků průzkumu homeo-
patické léky:

● téměř nemají vedlejší účinky (65 %),
● jsou zvlášť dobře snášeny (51 %),
● se velmi dobře hodí pro děti (45 %),
● se snadno používají (43 %) a
● měly by se používat jen po předepsání lékařem nebo kvalifikovaným 

léčitelem (23 %).

Následující přehled ukazuje potíže, při kterých přinesly homeopatické
léky pacientům úlevu:

Nachlazení, chřipkový infekt ............................................................... 56 %

Posílení imunitního systému, prevence nemocí ................................... 30 %

Píchnutí hmyzem, sluneční úpal .......................................................... 24 %

Bolesti hlavy ........................................................................................ 22 %

Problémy s trávením ............................................................................ 21 %

Nespavost ............................................................................................. 19 % 

Žaludeční obtíže, žaludeční vředy ....................................................... 19 %

Nervozita .............................................................................................. 18 %

Kožní problémy a nemoci .................................................................... 16 % 

Bronchitida ........................................................................................... 16 %

Vyčerpání a únava ................................................................................ 15 % 

Alergie, např. senná rýma .................................................................... 14 %

Lehké spáleniny, malé rány .................................................................. 14 % 

Zranění při sportu ................................................................................. 13 % 

Posílení po nemocích ........................................................................... 13 % 

Ženské problémy .................................................................................. 13 % 

Součástí výzkumu byla i otázka, jakou cestou se respondenti dostali 
k homeopatické léčbě. V 67 % případů jim ji poradila rodina, přátelé a známí.
Na dalších místech pacientům doporučil homeopatický lék jejich lékař 
(53 %) nebo lékárník (37 %). Téměř třetina dotazovaných čerpala informace
z novin, televize a z internetu. Čtvrtina dotazovaných o homeo-
patikách slyšela nebo četla již tolik dobrého, že si je nechala předepsat. 
16 % respondentů raději volí homeopatika, protože má strach z vedlejších
účinků chemických léků. Desetina účastníků průzkumu nesnášela jiné léky,
nebo jim tyto léky nepomohly, proto vyzkoušeli homeopatické léky.

Další dotaz mířil na uživatele homeopatik. Ti v 48 % případů uvádějí, že jim
v léčbě pomohla. U 39 % nepomohla vždy. V 9 % nepomohly homeopatické
léky vůbec, 4 % dotazovaných uživatelů homeopatik se k této otázce
nevyjádřila.

Závěrem se autoři průzkumu ptali na budoucnost homeopatik. Více 
než třetina dotazovaných očekává, že význam homeopatických léků 
v budoucnosti poroste. U přesvědčených uživatelů homeopatik je toto číslo
ještě vyšší (45 %).

Průzkum, s jehož výsledky jste se právě seznámili, provedl Dr. Steffen 
de Sombre a jeho tým z Institutu pro výzkum veřejného mínění Allensbach
v květnu a červnu roku 2014. Institut pro výzkum veřejného mínění 
Allensbach (Institut für Demoskopie Allensbach), založený v roce 1947, 
patří k renomovaným institucím s širokým polem působnosti od průzkumu
trhu, přes analýzu médií, sociální výzkum a výzkum veřejného mínění 
k aktuálním politickým otázkám až po odborné posudky pro právní praxi.

Překlad: Mgr. Helena Procházková

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!

Homeopatické léky v číslech!
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Bolesti zad

Pravidelné rubriky

Dříve lidi bolely záda z těžké práce, bylo to fyziologické a odpočinek 
to většinou spravil. Dnes už je vše jinak, těžkou práci za lidi naštěstí 
sice vykonávají stroje, ale bohužel bolestí zad přibývá. Je to způsobeno
sedavým zaměstnáním a nedostatkem pohybu.

Problém začíná již u dětí ve škole. Většinu času stráví na židli, v horším
případě u počítače. Mnoho dětí pak pokračuje doma u počítačových her,
popřípadě na sociálních sítích. Běhání venku „za barákem“ už není in. A kdo
nemá Facebook, jako by nebyl. Rodiče jsou pak rádi, že dítě je ochotno chodit
alespoň na nějaký sportovní kroužek a že se hýbe. Jenže většina sportovních
klubů je velice úzce zaměřená – tenis, hokej apod. Trenéři vyžadují výkony 
a výsledky již od malých dětí – ve věku, kdy by si měly hrát a užívat si.
Tréninky 3krát i vícekrát týdně jsou spíše pravidlem, a bohužel, i když mají
trenéři všechny možné trenérské zkoušky, o tom, jak by měl být veden trénink
z hlediska fyziologie, většinou nic netuší.

To je tedy situace a jak z toho ven? Vyžeňte děti ven, domluvte se se sousedy,
aby děti měly venku kamarády. Ukažte jim, že je zábava vylézt na strom, 
vybudovat si venku bunkr, hrát si na indiány. Udělejte s nimi dobrodružnou
cestu na průzkum potokem. Domluvte se s přáteli na výlet, na kolo. V partičce
se i „nudný výšlap s rodiči“ lépe snáší.

Co se týká sportovních kroužků, podívejte se, jak je vedený trénink, pokud
se vám něco nelíbí, promluvte s trenérem diskrétně bez přítomnosti dětí. 
Je dobré zařadit jednou týdně plavání jako kompenzační sport. Chůze 
se také počítá - takže, pokud to jde - do školy, ze školy a na tréninky hezky
pěšky. U starších dětí, které se věnují závodnímu sportu, zajděte preventivně
k fyzioterapeutovi.

V poradně mi přibývá dětí, které přijdou s „bloklými zády“. 
Většinou je to vedlejší nález a krční páteř. Pokud pacient souhlasí, píchám
akupunkturu - většinou ušní, pokud ne - nabízím nalepení semínek na stejné
body, pacient má pak za úkol si ucho masírovat.

Samozřejmě přidávám homeopatika. Výborně se mi osvědčily tyto homeo-
patické léky:

● Magnezium phosphoricum 6D 3 tbl. – rozpustit v horké vodě a ještě horké 
vypít, v akutní fázi i 5krát denně.

● Lachnantes 15 C – na krční páteř, pokud je hlava stočena k jedné straně.

● Actea racemosa 15 C – pokud je spojeno se srdečními příznaky (levo-
stranné bolesti v prsou, svírání krku a zad).

● Colocynthis 15 C – u dětí je blokáda někdy způsobená nějakým nepří-
jemným zážitkem ze školy, ztrapnění ze stran učitele nebo spolužáků, 
pak tento lék udělá dobrou službu (pokud pomáhá poloha v klubíčku 
a teplo)

● Staphysagria 15 C – méně často

Co se týká bederní páteře, s tou se setkávám většinou u dospělých. 
Z psychosomatického hlediska je to vždy přetížení – „prostě si toho naložil 
na svá záda moc“. K magneziu zde přidávám jeden z těchto léků:

● Nux vomica 9 C (15 C) – lék pro přepracované manažery, ale i jiné profese, 
snadno se rozčílí, rádi jí, popíjejí alkohol a užívají kávu a jiná stimulancia, 
budí se kolem 3-4 hod. a nemohou znovu usnout, honí se jim hlavou 
pracovní věci, užívají i hodně analgetik.

● Cuprum metalicum 9 C – dominujícím znakem je křeč, svalové křeče, 
člověk hodně výkonný, často astmatik.

● Bryonia 9 C – častý lék na začátku léčby, pacient vyžaduje naprostý 
klid, každý pohyb ho bolí, bolestivé místo si často zpevní (pomáhá 
bederní pás).

● Hypericum perforatum 15 C – pokud jsou bolesti prudké, šíří se 
po nervové dráze jako elektrický výboj.

● Kalium carbonicum 9 C – většinou pro ženy po porodech, potratech, záda 
a nohy vypovídají službu, vhodný také pro starší tělnaté kardiaky.

● Dioscoreum 15 C – pokud je úlevová poloha v hyperextenzi neboli 
záklonu páteře.

● Rhus toxicodendron 15 C – lék vhodný, pokud se po rozhýbání bolesti 
lepší, vždy přidávám k rehabilitaci.

Pokud již problém se zády máme, je velice důležitá rehabilitace, zejména
cvičení s fyzioterapeutem a následně doma, abychom předcházeli dalším
bolestem. Zkuste různé formy cvičení – jóga, SM systém apod. Sami si 
najděte, co vám bude vyhovovat, ale hlavně cvičte!

MUDr. Zuzana Kornelová
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VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Když psa bolí záda
Znáte to jistě sami – jaké to je, když vás bolí záda a nemůžete se bolestí
ani pohnout. Bolesti páteře u psů mohou plynout z mnoha různých
důvodů a nejedná se pouze o staré jedince nebo jezevčíky (kteří 
jsou nejznámější, co se problémů s páteří týká). Důvodem může 
být i třeba prochladnutí, promočení, úraz či mnohé růstové 
abnormality. Projevy jsou také různorodé – od strnulosti, velké
bolestivosti a naříkání psa, po úplnou paralýzu anebo pokulhávání 
na různé končetiny.

V případě výše uvedených symptomů je naprosto nezbytné vyhledat 
veterinárního lékaře, který musí pečlivě psa vyšetřit a zhodnotit stav, léčbu 
i terapii. V případě mladých či hyperaktivních zvířat nedoporučuji dávat příliš
silné léky proti bolesti, neboť se jim uleví a oni pak nejsou v klidovém režimu,
který je velmi důležitý.

Klasické léčbě můžeme samozřejmě pomoci i homeopatií a psu ulevit od bolesti
a velmi často také zkrátit dobu nezbytné léčby.

● Lékem první volby u páteře je Arnica 15 C – to je zkrátka zlatý grál 
a lékem na všechna traumata a bolestivost, podávejte po dobu obtíží 5 granulí 
3x denně.

● Pokud záda bolí jako následek přetažení, například po dlouhé a náročné tůře 
či psích sportech a stav se zlepšuje po mírném rozpohybování – podávejte 
Rhus toxicodendron 15 C 2x denně 5 granulí.

● Pokud je diagnóza stanovena jako ,,uskřípnutí“ v oblasti páteře, 
můžete podávat Hypericum perforatum 9 nebo 15 C – dle potíží 
5 granulí 2-3x denně.

● Při bolestech vyvolaných náhlým ofouknutím, průvanem nebo strachem, 
kdy sebou pes nečekaně škubl, je na místě lék Aconitum napelus 15 C.  
Aconitum podejte i v případě úrazu, když pes odněkud spadne nebo ho srazí 
auto a je tam podezření na poranění páteře, pokud pes bolestivě naříká, 
můžete navíc pomoci RESCUE ESENCÍ, která je na tyto ,,šokové situace“ 
dokonalá.

Petra Sumeráková

Pravidelné rubriky

Hojení pánevního dna u feny
Každého chovatele to jednou potká. Nikdy jsem se nesetkala u své feny s císařským řezem, zato velmi často s kastracemi. Ovšem i císařský řez mě
poprvé potkal. Nebylo to nic příjemného a bylo vidět, že i pan doktor nebyl nadšený, že se mu štěně nepodařilo vybavit z porodních cest ručně,
přestože již dle sona bylo dávno mrtvé. Zkoušel všechno možné, ale bylo pro mou fenu obrovské, a tak byl císařský řez nevyhnutelný. Fena byla
navíc velmi vyčerpaná od náročného tlačení, které bylo bez efektu několik hodin.

Fenka se tedy ocitla na sále a za chvilku jsem ji měla v náručí zpět, už při vědomí. Celá se třásla a byla velmi slabá a zmatená. Ihned jsem podala po narkóze
Opium 15 C spolu s Arnikou montanou 9 C a Hypericum perforatum 15 C. Má oblíbená Arnika je navíc opravdu úžasná na celkové hojení a rychlejší 
rekonvalescenci. Měla jsem vše připravené ve stříkačce a po malých dávkách jsem feně dávala do tlamky každých 15-20 minut už hned v ordinaci u veterináře.
Fena se poměrně velmi rychle vzbudila a začala jevit zájem o zbylá štěňata.

Když jsme dojely domů, nechala jsem fenku vyvenčit. Všimla jsem si, že je
stále velmi slabá, motala se a třásla se. Po náročném porodu a císařském řezu
je to samozřejmě pochopitelné, ale chtěla jsem jí více ulevit a urychlit její
rekonvalescenci, aby měla sílu se postarat o štěňátka. Uložila jsem fenku se
štěňaty do porodny a přiložila štěňátka ke strukům. Mléko se příliš netvořilo 
a štěňata plakala, byla neklidná a lezla po porodně. Fenka z toho byla nervózní.
Podala jsem jí Lac caninum 5 C a zhruba po třetím podání a mé snaze, aby
všechna štěňátka byla přisátá na strucích, jsem uviděla, že fena začíná mléko
pouštět a štěňata pijí, i když zatím jen krátce. S každým dalším podáním se ale
frekvence ejekce prodlužovala, štěňata se cítila více komfortně a fena byla již
klidnější a odpočívala.

Fence jsem tedy podala vzhledem k tomu, že měla poměrně velkou ztrátu
tekutin a velmi po porodu zhubla, Natrum muriaticum a Chinu v ředění 15 C,
které jsem občas prostřídala i vyšším ředěním 30 C. Podávala jsem 2x i vícekrát
denně. Na celkovou podporu využití a vstřebávání minerálů u kojící feny jsem
podala Calcareu phosphoricu v ředění 5 nebo 9 C.

Nesmím opomenout výborné homeopatikum na hojení pánevního dna po
porodech, císařském řezu a jiných operačních zákrocích a tím je Bellis perennis.
Používám ho v ředění 15 C. Přidala jsem potom i Calcareu fluoricu 15 C a to
2x denně. POZOR - Calcarea fluorica se nesmí podávat dřív než po vyndání
stehů!!!

Ing. Jana Dytrychová

noviny C18 v2 kor2_Sestava 1  20.06.17  8:47  Stránka 15



Pravidelné rubriky

OKÉNKO DO LÉKÁRNY:

Jarní rýma - homeopatie v lékárně
I když venku svítí sluníčko a jaro láká ven, jarní počasí může být ještě zrádné.
Hlavně děti často odhodí čepici a bundu a výsledkem může být rýma.

Jako první pomoc po prochladnutí podáme Aconitum 9 C a prohříváme tělo teplým
bylinkovým čajem. Pomůže i napaření nohou.

Skvělým pomocníkem při rýmě je nosní konvička – několikrát denně propláchneme
teplou vodou se solí. Proplachy také působí jako prevence zánětu dutin. U lidí alergických
na jarní pyly se doporučuje proplach nosu vždy, když přijdou z venku. Sliznice se tak
očistí od mechanických nečistot a pylů, které se dýcháním dostanou do nosu. Pravidelné 
proplachování pak snižuje příznaky pylových alergií. U alergiků se mi také osvědčilo
vytřít nos před cestou ven přírodním nosním olejem. Olej udělá na sliznici ochrannou
vrstvičku, přes kterou alergeny a pyly pronikají mnohem hůře než přes nechráněnou sliznici.
Nejjednodušší způsob aplikace nosního oleje je kápnout jednu kapku na malíček a ten
pak strčit do nosu. U školkových dětí se pravidelným používáním nosního oleje před 
cestou do školky snižuje četnost rým a nachlazení, která jsou pro předškolní věk typická.
Nosní olej zvyšuje imunitu nosní sliznice.

Homeopatika vhodná při rýmě:

● Alium cepa 9 C – vodnatá rýma s dráždivým sekretem, který odírá kůži pod nosem. Zlepšuje se na čerstvém vzduchu.
● Nux vomica 9 C – kýchání po ránu, ucpaný nos v noci. Citlivost na průvan.
● Arsenicum album 9 C – dráždivý výtok, který se lepší v teple.
● Euphrasia 9 C – červené oči a zánět spojivek spojený s rýmou.
● Kalium sulfuricum 15 C - hustý žlutý až hnisavý sekret, který může dráždit.
Dávkujeme dle akutnosti 2-5x denně 5 granulí nechat rozpustit v ústech.

Polykomponentní přípravek Coryzalia je vhodný pro všechny fáze rýmy (vodnatá i zahuštěná). Jeho výhodou je, že nemusíme sledovat, v jaké fázi rýmy
se zrovna nacházíme. Coryzalia je vhodnou součástí každé domácí lékárničky. Čím akutnější příznaky jsou, tím častěji podáváme (i každou hodinu).

U lidí alergických na pyly se doporučuje užívat Pollens 15 C a Poumon histamine 15 C (ob den střídat) jako prevence vzniku alergických potíží.

PharmDr. Jana Strieglerová

RYCHLÉ RADY:

Drobné úrazy
● Nejprve ránu vyčistěte – omyjte ji proudem 

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

● Ránu vydezinfikujte dezinfekčním roztokem 
● Při otevřených ranách nejdříve zastavte 

krvácení a ošetřete ránu, teprve potom volte 
lék.

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

Homeopatická první pomoc

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

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

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

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

● Ledum palustre 9 C  – spolu s Arnikou dopo-
ručujeme na rychlejší vstřebání monoklů
kolem očí. Tento lék je vhodný u drobných 
i závažnějších bodných ran. Dávkování jako 
u předcházejícího.

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

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

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

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

Redakce
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PORADNY ODBORNÍKŮ:

Poradna porodní
asistentky

Homeopatická
poradna

Rehabilitační
poradna

Nutriční
poradna

Veterinární
poradna

Poradna
psychologa

Léto je příležitost, kdy si naše ratolesti rády zařádí se svými kamarády. A když mají
navíc důvod k oslavě narozenin, svátku či "jen" oslavy setkání po mnoha měsících,
vrhnou se na maminku a prosí, aby jim připravila tu nejlepší oslavu!

Maminka odolává, vysvětluje, ale pak v srdíčku "vyměkne" a jak uvidí v kalendáři 
prázdnou odpolední kolonku, dětem oslavu odsouhlasí. Druhý den toho pak lituje, protože
to byl jediný den, kdy se mohla trochu nadechnout. Ale co maminka slíbí...

Po obvolání maminek kamarádů následuje další otázka dětí: "A co jim, mamko,
připravíme?" A maminka začne plánovat. Protože je uvědomělá a zbyl v ní ještě drobek
pudu sebezáchovy, nechce mít dům plný dětí s hyperaktivitou vyvolanou přemírou cukru
a barviv, přemýšlí, jak děti nalákat na trochu zdravější a přesto chutnou variantu pohoštění.
Na stole tedy nebude chybět:

● Mísa plná ZELENINY. Dětem se líbí kytičky ze syrové mrkve, na kolečka nakrájená 
okurka, paprika, cherry rajčátka i salátové listy zakápnuté trochou umeocta. 

● Velký talíř plný OVOCE mizí velmi rychle - hlavně tehdy, když je z ovoce vyskládaná 
mandala.

● COOKIES - často je pro dětské návštěvy peču. Jsou dětmi oblíbené. Někdy je dělám 
i v bezlepkové verzi (záleží na "složení" pozvaných kamarádů).

● Děti mají rády i ČOKOLÁDOVÉ KOŠÍČKY, které připravíme z kvalitní hořké 
čokolády. Do cukrářských košíčků připravíme semínka, oříšky, hrozinky, burizony, 
které pak zalijeme rozpuštěnou čokoládou a necháme ztuhnout.

● Každá dětská i dospělácká návštěva ví, že u nás na stole určitě nebude chybět 
FOCACCIA. Peču ji tenkou a pak ji lámu na malé kousky, které pak děti jedí 
s luštěninovou pomazánkou (chutná skoro "jako chipsy"). Na nedávné oslavě u nás 
měla úspěch pomazánka, kterou jsem připravila ze špenátových lístků, česneku, 
olivového oleje a uzeného tofu - vše jsem umixovala dohromady.

● Aby nechybělo i něco "syntetického", v nabídce obchodů lze koupit i kukuřičné tortilla 
chipsy, dokonce se najdou i nesolené. Podávám je rovněž k pomazánkám. 
Z luštěninových pomazánek a kváskového chleba lze připravit alternativu ke klasickým 
chlebíčkům. Pokud budou hezky barevné, budou pro děti lákavé. Z těsta na kváskový 
chléb můžete upéct i šnečky plněné luštěninovou pomazánkou.

● Dětem chutnají i různé placičky - z rýže, červené řepy a čočky, z pohanky s mrkví 
a fazolí, z jáhel a cizrny...

● Opečené plátky tofu jsou také výborným kouskem "do pusy" - bílé tofu nakrájejte 
na tenké plátky, nechte je marinovat ve směsi z olivového oleje, soli, koření (kari, 
bazalka, česnek, chakalaka, garam masala - podle chuti) a pak opékejte z obou stran.

● Nikdy se u nás nesmí zapomenout na čokoládovou bábovku ze špaldové mouky. 
● A když není čas na pečení, stačí místo sušenek z bílé mouky a se ztuženým tukem, 

dětem nabídnout sušenky máslové z celozrnné mouky...

Krásnou oslavu všem! Maminkám i pár okamžiků klidu a dětem, ať jsou šťastné bez ohledu
na to, jestli jim maminka oslavu doma připraví nebo ne.

Mgr. Andrea Dovalová

Plánujete dětskou oslavu?
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Dovolená představuje pro mnoho z nás čas odpočinku, klidu, sezení,
hodování... V našem případě má však slovo dovolená naprosto opačný 
význam. Auto naložené k prasknutí - kola, bosu, skládací fitness žebřík, 
fotbalový míč, tenisové rakety, ping pongové pálky... a vyrážíme!

Hned jak dorazíme do hor, zakoupíme ihned obvykle místní cyklomapy 
a vyptáváme se starousedlíků na ty nejvrchovatější cyklotrasy v okolí. Můj muž
se totiž vyžívá v kopcovitých terénech. Když jsme na poslední dovolené omylem
sjeli z plánované trasy a jeli jsme 30 km po rovině, byl z toho tak otrávený 
(my se synem nadšení), že ho první prudké stoupání udělalo tak šťastným, že jsem
si následující dny dávala pozor, abychom již z cesty ani „náhodou“ nesjeli...

U chatky vykládáme auta (do jednoho se ve čtyřech přes všechno to náčiní 
nevejdeme) a vypadáme, jak když jsme přijeli na měsíční sportovní soustředění.
Náš běžný den začíná cvičením (bosu, žebřík,...), následuje horská vyjížďka 
na cca 3-4 hodiny, pak pobyt v bazénu, pozdní oběd, následuje turnaj 
v ping-pongu, tenise, případně minimálně dvouhodinový fotbalový zápas... 
Na večeři není čas, den zakončujeme 3 hodinovou bitvou ve hře zvané Activity.
Když se kolem desáté večerní snažíme zahnat děti do postele, tváří se jako, 
že už je nemáme rádi... Proč? Můžou za to nejspíš geny! Náš nejmladší je bohužel
celý po mně! Neunavitelný, neumí se zastavit a musí být neustále v akci. 
Když někdo druhý řekne STOP, upadne do hlubokého smutku a cítí se býti 
nešťasten... Není nad to vědět, že přesně tohle má po mně a uvědomit si, jak těžké
je občas asi soužití mých blízkých se mnou.

No ale protože je naše dovolená opravdu velmi „výživná“, nikdy mi v kufru
nechybí lékárnička první pomoci. Co nikdy nechybí v té naší – adrenalinové?

● Arnica montana – základní lék pro všechny sportovce! Já osobně si beru svou 
dávku hned po ránu, pak i během dne a večer před spaním. Nevím, jak bych 
jinak ten zápřah s mými sportovci zvládla. A to jsem celkem trénovaná. 
Dětem dávám dávku Arniky jen v případě, kdy vím, že už toho mají dost...

● Aconitum napellus – pro případ šoku. Původně jsem měla v úmyslu použít 
tento lék pro případ, že by se některé dítko zranilo a dostalo z toho „hysterák“. 
Ono ale i takové píchnutí vosou může způsobit u určitých jedinců podobu šoku. 
Nakonec se mi tento zázrak hodil pro našeho malého soutěživce. Když totiž 
prohrál zápas v ping pongu zhroutil se! Aconitum bylo ideální volbou.

Dovolená?

● Nux vomica – můj zachránce. Kdykoli jedeme na dovču, častěji než kdy jindy 
konzumujeme věci, které běžně nejíme. Zaprvé je dost často problém najít 
v místě dovolené vhodnou restauraci, kde opravdu dobře vaří a když už se nám 
takovou najít podaří, vychutnáváme si výjimečně klasická česká jídla... 
Jenže to se příliš nelíbí mému zažívání. Nux vomicu mám tedy vždy po ruce, 
po 2-3 dávkách, které si vezmu krátce po požitém jídle se mé trávení srovná.

Naše letošní dovolená se pomalu chýlí ke konci. Adrenalin, který nás žene 
každým dnem vpřed, nám pomalu ubírá energii a já už se pomalu začínám těšit
do práce - až si odpočinu☺Ale i když jsme vždy fyzicky nadmíru unaveni, přesto
bych způsob trávení naší dovolené za nic nevyměnila. Krásné léto všem.

Lucie Nestrašilová

Náš žilní systém
v létě?
Jednoduchou pomocí jsou homeopatické léky. Je třeba je nasadit tzv. na celou
letní sezonu. Jejich výhodou je pozitivní účinek na všechny věkové kategorie
pacientek.

Můj tip:

Calcarea fluorica 5 C – 5 granulí každé ráno a homeopatický lék 
Arnica montana 9 C – 5 granulí každý večer doporučuji nasadit už na počátku
prázdnin (ideálně v červnu) a pokračovat do konce srpna.

Tato kúra uleví unaveným nohám a v kombinaci se střídavými koupelemi lýtek
(střídavě studená a teplá voda ke konci sprchování, vždy zakončit co nejstudenější
vodou) působí velmi blahodárně.

Mám skvělé ohlasy nejen od babiček-zahradnic, ale i od aktivních sportovkyň.
Také těhotné maminky si nemohou vynachválit úlevu.

Nezapomínejte ani na podpůrný efekt rutinu na kvalitu cévní stěny.
Ten je obsažen zejména v pohance, takže ji zařaďte do letního jídelníčku alespoň
dvakrát týdně.

MUDr. Ilona Ludvíková
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ REDAKCE
Když slunce vyjde ve správný den...
Sobota, konečně krásný letní den. Jistě není
náhoda, že po chladných dnech přišel právě v čase,
kdy se opět po roce sešel tým Světa homeopatie. Tým
plný žen, které pro Vás web připravují, opečovávají
jej, ženy, které Vám radí v našich poradnách, sdílí
zkušenosti ze svých ordinací i životů v podobě
článků a které jsou s Vámi den co den na našich 
sociálních sítích.

Přála bych Vám tu energii cítit, vnímat...

Tentokrát jsme si udělaly společensko-vzdělávací
den. Nejprve jsme společně prožily skvělý seminář
na Bachovy esence. Obohatily jsme své znalosti 
o možnosti využití „bachovek“ u dětí (většina z nás
má 2-4 děti, takže příběhů spojených s esencemi 
bylo nepřeberné množství a hodně jsme se u nich 

i nasmály). Vše jsme krásně propojovaly i s homeo-
patií a doplňovaly zkušenostmi z praxe pracovní 
i osobní. V podvečer jsme se procházkou na sluníčku
přesunuly do naší oblíbené prvorepublikové 
Národní kavárny na Národní 11, kde jsme si vychut-
naly skvělé menu místního šéfkuchaře, které našemu
týmu ušil přímo na míru. V pohodové přátelské 
atmosféře jsme pak několik dlouhých hodin diskuto-
valy nad tím, co vše bychom pro Vás mohly nachys-
tat, sdílely své nápady a hlavně si vzájemně užívaly
pozitivní energii, která sálala z nás všech. Jsem velmi
pyšná na náš tým, protože jsou všichni prostě
jedineční a skvělí a já pevně věřím, že to z našeho
Světa homeopatie cítíte... Díky, že jste s námi, 
my jsme s Vámi moc rádi

Lucie Nestrašilová

SOUTĚŽ 
S teplým počasím přichází i zvýšený počet úrazů.

Jaký homeopatický lék se vyrábí 
z byliny zvané Prha chlumní 

a je nazýván homeopatickým "Áčkem"?

Nabízíme vám 3 možnosti:

a) Arnica montana
b) Nux vomica

c) Argentum nitricum

Správné odpovědi zasílejte e-mailem do neděle, 30.7.2017 
na adresu ivana@svethomeopatie.cz. 

Vylosujeme tři z vás, kteří správně odpoví 
na naši soutěžní otázku. Odměnou pro ně pak bude

kniha HOMEOPATIE A SPORT! 

A jako bonus získá každý z výherů 
limitovanou edici našich redakčních hrnečků. 

noviny C18 v2 kor2_Sestava 1  20.06.17  8:47  Stránka 19



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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