
ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Mgr. Martin Jelínek

O výživě těla i duše
Mgr. Martin Jelínek, lektor a autor řady kurzů a knih zabý- 
vajících se zdravou výživou a změnou životního stylu, je 
známý svým celostním přístupem ke zdraví, stravování 
a sportu. Absolvovala jsem několik jeho kurzů a všechny  
předčily má očekávání. Z informací získaných na kurzech  
stále čerpám ve svém pracovním i soukromém životě.

Jeden z vašich kurzů je zaměřen na výživu dětí. V dětství 
získáváme návyky na celý život a dětská obezita je  
v současnosti velkým společenským problémem. Co s tím?

Jediná schůdná cesta je naučit rodiče, jakým způsobem mají svým 
ratolestem nenásilnou formou zorganizovat život tak, aby v něm byl 
dostatek prostoru pro pravidelnou pohybovou aktivitu, a současně 
se sami vzdělávali v systému racionálního stravování. Dítě tráví 
přibližně polovinu dne ve škole, kde v naprosté většině případů 
nemají rodiče pod kontrolou, co všechno a v jaké kvalitě jí. Zbytek 
dne ale kontrolovat mohou, což bohužel ne vždy dělají. V podstatě 
můžeme rodiče rozdělit do tří supin. První se o kvalitu stravování 
vůbec nezajímá, jedná se o největší část celé populace. Druhá naopak 
řeší ve výživě každou „blbost“ a zadělává tak sama sobě i svým 
dětem na psychické potíže (ortorexii), ze kterých vznikají následně 
metabolické i zdravotní komplikace. Třetí skupina se naštěstí chová 
racionálně, přistupuje ke stravě skutečně rozumně a nic nepřehání.
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ÚVODNÍK

Začátek roku je čas, kdy bilancujeme. Vzpomínáme 
na uplynulý rok, na to co se nám povedlo, co naopak  
méně a hlavně v sobě nacházíme odhodlání ke změ-
nám, k novým začátkům. Často přitom víme, že jsou  
to jen „symbolické“ začátky, že ve skutečnosti  
půjde život dál tak jako v uplynulých týdnech. Snad 
se jen trošku zpomalí, dostane se zpět do normálu 
a nechá nám se opět po dnech přejídání, lelkování  
a vysedávání po návštěvách, nadechnout a najet  
do klidnějšího režimu všedních dnů.

Mnoho lidí si na začátku nového roku dává předse-
vzetí. U mě je to podobné. S otočením kalendáře  
na 1.1. se ve mně obvykle objeví jakýsi silnější  
pocit odhodlání změnit věci, ke kterým jsem se  
v klidu během roku nedostala, přestože jsem k nim 
byla odhodlána. Většinou ty věci souvisejí s osobní  
produktivitou a snížením stresu (i naše dnešního 
Okénko je v tomto směru pro vás jistým vodítkem). 

Počátkem každého roku mám vždy i nějaký nový 
tréninkový plán. V roce 2018 je to účast na Kláno-
vickém půlmaratonu, který byl před rokem mým 
historicky prvním, a protože mám neustálou potřebu 
zapojovat lidi do akcí, které mě nadchnou, dala jsem 
si už nyní na konci roku se svými dvěma kamarády  
cíl – natrénujeme spolu na tento skvělý závod!  
Cíl je jediný – udržet se v průběhu roku v kondici! 
A k tomu je nejlepší si dát nějakou metu a za ní  
si pak jít. Tyhle běhací mety mám pak ze všech  
nejradši. No ale mety nemám jen osobní, ale  
i pracovní. V naší redakci pro vás již nyní chystáme 
spoustu novinek, protože u nás den nikdy nekon-
čí, nápady neznají hranice a i když se snažím své-
mu týmu stále dokola říkat: „Přibrzděte na chvilku,  
prosím…“, je to marný, je to marný, je to marný ☺ 
My holky si prostě nedáme říct, protože jsme s vámi 
prostě rády! 

Přeji vám za celou naši 
akční redakci hodně zdraví  
a pohody v celém příštím 
roce. Zůstaňte pořád tak 
skvělí, jak vás v komu-
nikaci s námi vnímáme.  
Je nám s vámi moc fajn ☺

          Vaše 
          Lucka Nestrašilová



Máte nějaký tip pro maminky, které chtějí vařit svým  
dětem zdravě, ale ty to odmítají jíst?

Jeden zásadní – nepáchat žádné násilí, slovní ani emoční. 
Dítě je bytost, která se rychle vyvíjí, a každá situace, kterou 
v životě prochází, formuje jeho osobnost. Pokud rodiče 
způsobí, že si jejich dítě vytvoří v mysli jakoukoli negativní 
vzpomínku ve vztahu k jídlu, bude se postupně hromadit 
jeho odpor a riskujeme do budoucna vznik problémů na 
psychické i fyzické úrovni. Je potřeba jít cestou nejmenšího 
odporu, tedy vytváření pozitivního vztahu ke konzumaci 
kombinace potravin, o kterých víme, že by měly tvořit 
základ každodenního stravování. Tady neexistuje žádná 
konkrétní rada, vše stojí na principu kreativního přístupu 
rodičů k dětem. Je proto potřeba si položit otázku, jak moc 
jsme my – rodiče – kreativní a ochotní se vzdělávat nejen  
v oblastech racionálního přístupu k životu, ale především 
se vrátit zpátky do svého dětství a navázat se svými 
ratolestmi komunikaci na jejich úrovni vědomí. Když 
budete malému dítěti vysvětlovat, proč je důležité jíst 
tak, jak chceme, aby jedlo, nikdy nám nebude rozumět, 
vždy to vnímá jako útok na harmonii jeho reality. Nemá 
naše vzdělání, nerozumí pojmům a výrazům, které 
používáme. Dítě si chce hrát, je to jeho přirozenost.  
V oblasti stravování tak má význam hrát si s barvami  
v potravinách, vybudit zájem o společné nákupy a přípravu 
jídel, vzájemně se podporovat v aranžmá pokrmů na talíři. 
Mozek dítěte potřebuje neustálou aktivitu a přísun nových 
informací, hraním si zajistíte jeho zájem o stravování. 
Jakmile rodič pochopí, že jeho dítě ví mnohem lépe než on, 
co jeho tělo potřebuje, a napasuje se do role „dohlížitele“ 
a koordinátora, přestanou vznikat fatální rozpory. Toto 
všechno je podmíněno tím, že současně zajistíme, aby 
dítě nemělo přístup k přebytku technologicky a chemicky 
upravených potravin, které obsahují aditiva z kategorie 
ochucovadel a zvýrazňovačů chutí. Problém je v tom,  
že tyto látky z pozice svojí síly velmi rychle vytvoří určitou 
formu závislosti a člověk (platí to pro dospělé i děti) tak 
přestane vnímat přirozenou chuť z běžných potravin.

Škola zdravého vaření je dalším vaším projektem. 
Když nevím, co uvařit, ráda se tam inspiruji recepty 
i krásnými fotografiemi. Nejsou to ale jen návody, co 
a jak připravit, součástí receptu je i popis vlastností 
surovin.

Všimněte si, že žijeme v době, kdy téměř každý „kecá“  
do výživy. Prostě co člověk to názor. Objevuje se stále více 
pořadů o vaření, dnešní doba je tomu nakloněná. Praxe 
ale ukazuje, že výživáři mají většinou problém navrhnout 
systémy stravování, které jsou konzumovatelné, kuchaři 
naopak neřeší nutriční stránku jídelníčku. V projektu  
www.skolazdravehovareni.cz se snažím slučovat obě  
profese dohromady – tedy připravit recept, který lahodí  
oku a je dobře dostupný, a současně jej i vyhodnotit  
v oblasti jeho charakteristik. To znamená, jakým 
způsobem může ovlivňovat naše metabolické pochody. 
Taková činnost mi dává smysl.
 
Závodně jste sportoval a stále jste aktivním 
sportovcem. Prozradíte nám svůj recept na to, jak 
se udržet ve zdraví, kondici a pohodě?

Recept na kondici je jednoduchý – každý den jíme, pijeme, 
dýcháme, spíme… Pokud cokoli z toho zanedbáme nebo 
zaženeme do extrému, odkloníme se od rovnováhy. Naše  
tělo to vnímá stejně i u pohybové aktivity, která by  
z pozice přirozenosti dané přírodou měla být každodenní. 
Proto sportuji každý den, nehledám v tom nic složitého, 
ani jakékoli výmluvy. Pokud to se sportem nepřeženeme  

a nezničíme si zdraví, máme možnost se udržovat v kondici  
navždy. Celý život se pohybuji ve sportu. Díky tomu znám 
lidi, kteří i ve svých devadesáti letech běhají maratony.  
Někteří s pravidelným sportováním začínají v šedesáti, 
sedmdesáti, dokonce i osmdesáti letech. Je to pouze  
o přístupu. Recept na pohodu je také jednoduchý.  
Je potřeba směřovat všechny svoje aktivity k rovno- 
váze, nic nepřehánět, platí to i o stresových faktorech.  
Aktivně každý den pracuji s myslí, medituji, studenti  
mě dokonce „přinutili“, abych tato témata zařadil do  
kurzů. Recept na zdraví je už složitější. Do hry vstupuje  
genetika a řada dalších faktorů, kde ne všechny máme pod 
kontrolou s možností je řídit. Záleží i na tom, jak pojem 
„zdraví“ definujeme. Osobně se na něj snažím nahlížet 
holisticky a vnímám jej jako „schopnost přizpůsobit  
se situaci“. Tento přístup mě nijak neomezuje ve snaze 
tuto schopnost trénovat a posilovat, což je celoživotní 
proces – stejně jako je tomu u pohybové aktivity.

Spousta lidí, pracovně velmi vytížených a streso-
vaných hledá pomoc v podpůrných látkách a stimu-
lantech (kofein, energy drinky, cukr, fast food…). 
Dostat se z tohoto kruhu je někdy velmi těžké.  
Co byste pro začátek poradil?

Pokud se dostaneme do začarovaného kruhu této formy 
závislosti, je potřeba začít omezovat rizikové potraviny 
či konkrétní látky postupně. V podstatě to těžké není, 
vyžaduje to pouze vůli k systematičnosti. Homeostatické 
samoregulační systémy našeho těla mají naprosto 
úžasnou schopnost udržovat potřebnou rovnováhu, je 
pouze potřeba jim to umožnit. Skutečně velkou komplikací 
v jejich činnosti a snažení jsou jakékoli drogy, které 
posouvají fungování systémů v našem těle do extrému. 
Jakmile je přestaneme konzumovat, organismus si už 
poradí sám. Faktem je, že po nich zůstane v mysli prázdný 
prostor, protože mají přímou souvislost s produkcí emocí. 
Pokud nemáme dostatečně silnou vůli na to, abychom 
celý proces transformace zvládli bez abstinenčních 
příznaků, vyplácí se hledat takové jejich alternativy,  
o kterých víme, že zdaleka nemají natolik škodlivý vliv 
na zdraví. Ke kofeinu a energy drinkům jsou to například 
ginkgo biloba nebo některé adaptogeny, k cukru pak 
některá náhradní přírodní sladidla (stevie, polyoly).  
U fastfoodového stravování hledání možností, jak přejít 
na racionální způsob stravování s preferencí kvalitních 
surovin a zajištění silných a výrazných chutí pokrmů, 
které budou simulovat tvorbu podobných emocí, jaké 
vznikají při konzumaci fast foodu.

Některé vaše kurzy se nezabývají jen výživou těla,  
ale i duše. Mám na mysli kurzy Síla myšlenky  
a Meditace pro začátečníky.

Už od svého dětství jsem trávil vždy nejvíce volného času 
v přírodě, zajímalo mě, jak vše funguje. Toto dalo základ 
celostnímu způsobu uvažování, který rozvíjím dodnes  
a na němž stavím i systém vzdělávání. Oddělovat výživu  
od psychosomatiky a způsobu myšlení v podstatě 
znamená, že násilně vypínáme ty části svého mozku, které 
za vnímání toho, co se děje na úrovni vědomé i podvědomé 
mysli, zodpovídají. Je to nešťastné, potlačujeme tím 
vlastní evoluční vývoj. Pokud se chcete naučit správně 
vnímat vztahy mezi tím, co a jak jíme, a vlastním zdravím, 
není možné z této rovnice vynechat duchovní stránku 
naší bytosti. Je pouze otázkou úhlu pohledu a vlastního 
přístupu, jak jednotlivé informace prezentujeme, tedy jak 
dalece hledáme spojení mezi vírou a věděním. V situaci, 
kdy toto víte, ale záměrně neprezentujete v rámci výuky, 
jste pokrytec a lhář. A já nechci být pokrytec ani lhář.
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Homeopatika neškodí (Tomáš Kravka / www.mindbridge.cz)

„Homeopatické přípravky pomáhají,“ tvrdí 72 % žen ve věku 18–60 let. Muži jsou o účinnosti homeopatik 
přesvědčeni v menší míře (57 %). Není to jen proto, že by homeopatika a homeopatickou léčbu znali 
méně než ženy. I mezi „muži znalci“ je více těch, kteří o homeopatikách pochybují. Vyplývá to z výzkumu 
MindBridge Consulting v dospělé populaci ČR 18–60 let.    

Necelé dvě pětiny Čechů homeopatika někdy v životě vyzkoušely. I zde převládají ženy. Zatímco mezi muži je 27 % těch,  
kteří sami homeopatika alespoň jednou zkusili, u žen je to celá polovina (51 %). Vlastní zkušenost roste s dosaženým 
věkem respondenta, podobně je na tom i samotná znalost pojmu „homeopatická léčba“.

Na každé dvě ženy, které vyzkoušely homeopatika na vlastní kůži, připadá jeden muž, který udělal 
totéž. Kromě toho platí, že muži, pokud homeopatické přípravky využili, je využívají statisticky 
méně často než ženy. Jinými slovy, pokud ženy vyzkoušely homeopatika, vracejí se k nim častěji 
než muži. Dále se ukázalo, že ženy, které homeopatika vyzkoušely, výrazně častěji než muži 
homeopatika také doporučují svým blízkým (89 % z nich vs. 49 % mezi muži, kteří homeopatika 
vyzkoušeli). Studie však nezkoumala, nakolik toto chování mohlo souviset například s frekvencí  
a druhem onemocnění, kterým byli jednotliví respondenti vystaveni.

K měření: Výzkum proběhl v září 2017 na reprezentativním vzorku populace 18–60 let z hlediska 
pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, n=1 000
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Jsem absolventkou několika vašich kurzů. Byla jsem 
mile překvapena, když jedna kapitola byla věnovaná 
homeopatii. Jakou roli u vás hraje homeopatie?

Vystudoval jsem přírodní vědy, nemalá část mojí mysli je 
tak postižena tímto konvenčním vzděláním a přístupem  
k hodnocení reality. Pokud bych chtěl přistupovat  
k homeopatii ryze vědeckým způsobem, musel bych se 
chovat jako skeptik. Tedy zařadit se do davu té části 
lidstva, jež posuzuje fungování světa na základě pravidel 
diktovaných doktrínou moderní vědy, která je postavena 
na principu zpochybňování. Vědci mají samozřejmě 
ze svého úhlu pohledu – tedy snahy o skutečné vědění 
bez jakýchkoli náznaků víry, domněnek a vnitřního 
přesvědčení – pravdu, protože vše s výjimkou vědecky 
prokázaných faktů není možné označit jako vědecky 
pravdivé. Celá potíž je ve vnímání reality, tedy úrovně 
vědomí, na které se jako pozorovatelé nacházíme. 
Pokud budu brát v potaz pouze mechanistický přístup  
k přírodním vědám, nikdy se nedoberu skutečné pravdy. 
Já se snažím hodnotit realitu celostně, tedy z různých 
úhlů pohledu. Vždy tak, aby moje mysl byla otevřená  
a kladla si otázku „proč a jak je to možné“ místo vědecky 
preferovaného zpochybňování, o kterém se tvrdí,  
že je hybnou silou vědeckého pokroku, ve skutečnosti 
ale vede pouze k omezenému vnímání skutečnosti. Jsem 
nesmírně vděčný za to, že mě neplatí žádná instituce  
a nejsem závislý na žádné vědecké autoritě. Živím se sám 
a odpovídám pouze sám sobě. Z této pozice si můžu dovolit 
uvažovat svobodně a nebát se jakéhokoli lynčování. Když 
vidím, že něco funguje, část mojí mysli odpovědná za víru 
má radost a racionální část mojí bytosti dotovaná energií 
víry začne ihned pátrat po tom, proč a jak to funguje.  
U homeopatie nevidím žádný důvod, proč by se mělo jednat 
o podvod, jak prezentuje moderní věda. Vysvětlení leží  
na úrovni kvantové fyziky. Jakmile člověk pochopí význam 
a smysl pojmu „informace“, měla by jeho mysl přestat 
produkovat nesmysly typu „není to možné“, „nefunguje 
to“ či „je to podvod“. Protože se jedná o kvantovou fyziku,  
se kterou pracujeme především na teoretické úrovni, 
jelikož vědci v současné době ještě nezvládají provádět 
výzkumy v této oblasti s hmatatelnými důkazy, je potřeba  
se více orientovat na práci s filozofií ve vědě. Věda jako  
taková vznikla z filozofie, ne každý vědec si to dnes  

bohužel připouští a respektuje jako fakt. Pokud by homeo- 
patie byla skutečně podvodem, jak tvrdí vědci, a opírala se  
pouze o placebo efekt, nemohla by fungovat u dětí, zvířat  
a už vůbec ne u rostlin. V tomto směru nerozumím 
vědcům, proč se chovají tak krátkozrace a často i hloupě, 
když přehlížejí naprosto základní fakta. Pro samé stromy 
nevidí celý les. Homeopatie má u mě zvláštní místo, 
protože nepracuje s živinami či konkrétními látkami, ale 
jejich informačním potenciálem. Člověk, který vnímá  
fungování přírody holisticky, tedy respektuje její 
newtonovské a současně i kvantové zákony, se nemůže 
stavět k homeopatii zády.

Napsal jste několik knih s různou tématikou – od Půstu  
po Řeč těla. Témata vám přináší sám život?

I tak by se to dalo říct. Psaní knih neplánuji, vždy to při-
chází jako informace, která se objeví v mysli a postupně 
zesiluje svůj hlas až do okamžiku, kdy moje ego přestane 
protestovat a já definitivně sednu ke psaní. Z malé části 
to souvisí i s mým vlastním vývojem. Stejně jako všichni 
ostatní i já procházím životem tak, že sbírám zkušenosti. 
Některé z nich prezentuji v knihách, zbytek pak v kurzech, 
kde podléhají studijnímu systému tak, abych informace 
nejen předal, ale především studenty něco naučil.

Na čem zrovna pracujete a jaké období prožíváte? 
Můžeme se těšit na nějaký nový kurz či knihu?

Poptávka ze strany studentů mě přinutila začít vytvářet 
ucelený systém vzdělávání v oblasti výživy mysli, který 
doplní sbírku kurzů zabývající se výživou těla. Stávající kurz 
„Síla myšlenky“ bude obohacen o dvojici měsíčních kurzů 
„Meditace pro začátečníky“ a „Meditace pro pokročilé“,  
na které pak budou navazovat další. Kromě toho připrav-
ujeme spuštění mých kurzů i v anglickém jazyce. Stále 
větší počet zájemců (Čechů i Slováků) se do kurzů hlásí  
ze zahraničí, zmíní to mezi svými známými, a tak se  
množí žádosti o možnost studia v cizích jazycích. Začneme 
s angličtinou, postupně budeme přidávat další jazyky.
 
Děkuji za rozhovor. 

PharmDr. Jana Strieglerová

STATISTIKY, ČÍSLA, STUDIE:
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 HOMEOPATICKÁ PORADNA

Stres v zaměstnání
Stres nás pronásleduje všude. V zimě, v létě, 
dokonce i o víkendech a na dovolené. Snad nejvíc  
pod tlakem se cítíme v práci. Je možné podpořit zvlá-
dání zátěžových situací homeopatickými přípravky?    

„Dobrý den, mám velmi dobré zkušenosti s homeopatickou 
léčbou u svých dětí, a proto bych se ráda zeptala, zda je  
nějaká možnost užívat homeopatika při stresovém zaměst-
nání. Lehko podléhám stresu, všechno hodně prožívám. 
Jsou dny, kdy se cítím hrozně vyčerpaná, a poslední dny 
mě bolí často hlava. Vařím si před spaním meduňkový 

čaj, který mě dobře 
naladí, ale druhý den  
začne vše nanovo: 
práce, děti a domá-
cnost. Jsem hodně 
náladová a rozhodí 
mě maličkosti. Jsou  
nějaká homeopatika 
na zklidnění, uvolně-
ní a navození dobré 
mysli?“

Na tento dotaz odpověděla tvář naší poradny psy-
chologa – Mgr. Alice Joši Lapišová:

„Dobrý den, rozumím Vašemu dotazu. Myslím si, že 
homeopatie a alternativní terapie je pro Vás vhodná. 
Nicméně v případě, že chcete svůj stav skutečně  
efektivně a dlouhodobě řešit, bude nejlepší vyhledat 
homeopata osobně a začít s terapií zvolenou pro Vás 
na míru. To není v možnostech internetové poradny.  
Co ale můžu udělat, je dát vám několik univerzálních tipů  
k vyzkoušení:

● PHOSPHORICUM ACIDUM 30 C – 5 granulí 1x denně,

● MAGNESIUM (např. Magnesium 300+),

● AROMATERAPIE – doporučuji zakoupit kvalitní esen- 
 ciální olej RŮŽE. Přivonět si podle potřeby, kdykoliv  
 během dne, když budete pociťovat napětí.

Přeji brzké zlepšení.“

Už je to tu zase. Zima je krásné období, ale nejlépe 
někde na horách. Pro lidi ve městě je to období 
inverze, smogu a viróz.     

Takže mé první doporučení je: Pokud můžete, vyjeďte 
na hory! Je to jedno jestli na lyže, boby nebo jen tak se 
projít. I když se to z města zdá, že počasí je „že bys ani 
psa nevyhnal“, na horách to vypadá jinak.

S malými dětmi rozhodně nenavštěvuji supermar-
kety, lékárny, a když to není nezbytně nutné, ani pediatra. 
Toho bych doporučila pouze, pokud má dítě horečku déle 
než 3 dny nebo je dehydratované. Má-li horečku 1−2 dny  
a přijímá tekutiny, je to pravděpodobně viróza a pediatr 
vám moc nepomůže. Až od 3. dne je vhodné zjistit 
CRP (ono to tělu nějakou dobu trvá, než tento protein 
jako reakci na bakteriální nákazu vytvoří) a podle něj pak 
případně nasadit antibiotika.

Jako prevenci svým pacientům doporučuji Oscillococcinum  
1x týdně 1 dózu, a pokud máte pocit, že na vás něco leze,  
pak 2−3x denně po dóze. Dětem, které jsou náchylné  
k virózám, k tomu dávám Silicea 15 C 3x týdně 5 granulí 
(po, st, pá), Sulfur iodatum 15 C 3x týdně (út, čt, so)  
a denně lžíci rakytníkové šťávy (kupuji ve zdravé výživě).

Co dělat, když viróza již vypukne?

V první řadě lehnout do postele! Uvařit kotel bylinkového 
čaje (já střídám lípu se zázvorem).

Oscillococcinum je nejdůležitější – dávám i 5x denně (mini- 
málně 3x denně po 3 dny). Pokud už máte s homeopatiky  
zkušenosti, je možné vybrat z monokomponentních  
léků – Aconitum, Belladonna, Gelsemium, Bryonia, China, 
Ferrum phosphoricum.

Osvědčilo se mi 
u dětí teplotu ne-
snižovat – jestli- 
že je do 38,5 °C,  
jsem v klidu, 
podávám pouze 
h o m e o p a t i k a .  
Při vyšší teplotě 
dělám zábaly. 
Dříve jsem dělala zábal trupu, v poslední době jsem si 
oblíbila zábal nohou. Pozor, zábaly je možno provádět 
pouze, není-li oběh centralizovaný – to znamená, 
pokud má člověk horké ruce a nohy! Když teplotu 
farmakologicky tlumíme, bereme tělu jeho zbraň v boji 
s infekcí. Většinou pak infekt trvá mnohem déle! Jestliže 
necháme děti projít teplotou, nemusíme je pak násilím 
honit do postele, teplota je tam hezky udrží.

Musím ještě zmínit, že nemocné dítě by se nemělo cpát 
sladkostmi, „protože chudáček nemá chuť k jídlu, tak aby 
aspoň něco snědl“. Pokud pije, tak mu 1−3 denní hladovka 
opravdu neublíží. Vhodné je uvařit vývar, polévku miso 
nebo jiné lehké jídlo. Až bude mít chuť, tak si dá.

Také se často setkávám s tím, že odpočinek na lůžku 
znamená, že je dítě celý den na tabletu nebo mobilu. Hrát 
hry není odpočinek! Povoluji většinu dne pouze knihu, 
výborné jsou audioknihy, nejlepší je čtení od maminky. 
Je-li nemocné dítě, udělejte si na něj čas, poležte  
s ním, povyprávějte si, udělejte to, na co jindy není čas. 
Pokud stonáme my sami, pak si uvědomme, proč nemoc 
přišla, kde by bylo třeba udělat změnu, ubrat… Naše 
tělo je chytré, tak mu důvěřujme, nechme si od něj  
poradit!

MUDr. Zuzana Kornelová

Jak na chřipku a jiné virózy?
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Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

     Stres 

Stres nás provází na každém kroku. S potížemi, které vznikly v dů-
sledku přetížení organizmu, může pomoci homeopatický lék ARGENTUM 
NITRICUM. Tento lék je vhodný pro pacienty náchylné k onemocnění  
v období plném změn, zátěže, na konci jara a na začátku léta. Pomáhá 
také s léčbou stresových průjmů, bolestí hlavy se závratí (v důsledku 
stresu a nejistoty). 

Mnozí lékaři-homeopati doporučují tento homeopatický lék v období 
zkoušek a před pohovorem do nového zaměstnání.

    Úzkost, únava, smutek 
Pokud vás smutek v temnější části roku zasáhne, když máte za sebou  
a před sebou hromadu práce, anebo když fyzicky onemocníte, objevuje  
se u vás úzkost, velká únava, zmatenost, sklíčenost, sebelítost  
a strach – a tyto stavy jsou často spojeny i se zimomřivostí, bude pro 
vás vhodným lékem CALCAREA CARBONICA. Tento lék je hodný zejména  
pro spolehlivé, pracovité jedince, kteří se námahou rychle vyčerpají.

O vhodném léku, ředění a dávkování se poraďte se svým lékařem- 
-homeopatem.

    Ekzém 
V chladném období se u někoho objevuje ekzém nebo se zhorší projevy 
ekzému. 

Ruce jsou popraskané, někdy krvácí, mohou se tvořit i krusty, kůže  
vypadá jako by byla špinavá. Potíže se zhoršují v chladu a stav se  
zlepšuje v teple… 

Pokud se „váš ekzém“ chová takhle, zkuste lék PETROLEUM.
Pozor – k léčbě chronického ekzému je nutné vyhledat pomoc  
lékaře-homeopata.

    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”!

www.mojearnika.cz

Arnika - moje
hojivá pomocnice

NOVINKA

Naše redakce pro vás připravila sérii videí 
s tipy a radami při léčbě různých obtíží! 
Aktuálně na homepage našeho portálu. 

Videa budeme pro vás postupně doplňovat!

videa na www.svethomeopatie.cz!



Majoránkový čaj pro těhulky
Tip pro „nachlazené“ nastávající maminky od naší porodní asistentky 
Romany Gogelové! Je výborný – bylinkový...

V případě nachlazení pijte hodně tekutin (3-4 litry denně). Tekutiny jsou  
základ, odplavují toxiny z organismu. Můj tip je majoránkový čaj. Pijte ho  
nejlépe po ránu a během dopoledne – budete po něm odkašlávat.

Příprava:
2 polévkové lžíce obyčejné sušené kuchyňské majoránky přelijte 1 litrem vroucí 
vody, louhujte max. 5 minut, sceďte. Poté přidejte hojně medu a citrónu.

Nezapomínejte na konzumaci vitaminu C – kyselé zelí, jablíčka, citróny. 

Co nejdříve si vezměte Oscillococcinum – 1 tubu po 6 hodinách (3 dávky),  
poté další 3 dny 1 tubu. V případě teploty kontaktujte ošetřujícího lékaře.

Bc. Romana Gogelová

ZDRAVÍ V KUCHYNI:
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Na Tři krále o krok dále...
Starý rok je za námi a my se můžeme těšit na pře-
kvapení, která nám přinese ten nový...

Cítíte také napětí a zvědavost? Každý rok na začátku 
ledna si prohlížím nový kalendář a vychutnávám si jeho 
prázdné stránky. Rozjímám nad tím, jak asi bude vypadat 
za rok. Co všechno bude napsáno na jeho stránkách? 
Kolik bude setkání s přáteli, kolik oslav, kolik radostných 
a kolik smutnějších dní... Abychom si mohli hned na první 
stránce „udělat fajfku“, naplánujme si tříkrálové setkání. 
Tímto dnem končí vánoční období a my si tak můžeme 
spolu s blízkými více uvědomit, co všechno jsme mohli  
o svátcích prožít. Kdysi byl tento svátek posledním 
možným dnem ke koledování. Děti si určitě rády zazpívají 
i známou koledu My tři králové... A když jim dovolíme se 
za krále převléct, o zábavu je postaráno. Jako pohoštění  

můžete zkusit upéct TŘÍKRÁLOVÝ KOLÁČ. Je to plněný 
koláč z křehkého těsta, ve kterém je ukrytý „poklad“. Ten, 
kdo dostane kousek koláče s ukrytým pokladem, se stává 
králem a bude ho štěstí provázet po celý rok.

Potřebujeme:

320 g hladké špaldové mouky
1 polévkovou lžíci cukru
trochu soli
220 g másla
vodu
oloupaná a nastrouhaná jablíčka
skořici
(med)
poklad – například fazoli nebo keramickou ozdobu 
(kometu, hvězdu...)

Postup:

Z mouky, cukru, soli a másla uhněteme těsto. V případě, 
že je těsto příliš tvrdé a husté, přidáme trochu studené 
vody. Těsto rozdělíme na dvě části. První vyválíme  
a vložíme do dortové formy. Na těsto vsypeme jablíčka, 
posypeme skořicí. Pokud máme kyselejší jablíčka, 
přidáme i trochu medu. Nezapomeneme vložit POKLAD! 
Na jablíčka položíme vyválenou druhou část těsta a kraje 
spodní a vrchní vrstvy spojíme (přitlačíme).
Pečeme na 180 °C do zlatova.

TIP: 

Když nahradíte špaldovou mouku pohankovou a kukuřičnou 
(nebo bezlepkovou směsí), budete mít koláč pro celiaky.
Koláč můžeme ozdobit korunkou z papíru.

Hodně štěstí a zábavy při hledání POKLADŮ po celý rok.

Mgr. Andrea Dovalová



Do nového roku s přesličkou pro zdravé ledviny
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V období zimy jsou nejaktivnějším orgánem těla 
ledviny, souvisejí také se stavem močového ústrojí, 
ale i sluchu, kostí a vlasů. Ledviny jsou sídlem 
strachu a moudrosti, jejich kondice ovlivňuje životní 
sílu, vynalézavost a rozhodnost. Ledviny i močové 
ústrojí mohou lehce onemocnět od země, dopřáváme 
jim proto nejen teplé oblečení a dostatek tekutin, 
ale občas i zahřívací koupel nohou s některými  
z vonných olejů.
  
Podle východní medicíny je leden obdobím močového  
měchýře a únor obdobím ledvin, podle orgánových 
hodin je časem ledvin 17.-19. hodina a močových 
cest 15.-17. hodina. Kolem 17. hodiny je také nejúčinnější 
pít pročišťující ledvinové čaje, jak dobře vědí Angličané se 
svým tradičním čajem o páté.

Přesličku pro léčbu močových cest doporučoval v Německu  
farář Kneipp a u nás Páter Ferda, který úspěšně léčil své  
pacienty pitím čajů a koupelemi z několika našich nejbě-
žnějších léčivých bylin a zábalů z běžně dostupných 
potravin jako je tvaroh a cibule. Podle Ferdy dokáže 
přeslička dokonce vyplavovat z těla usazené těžké kovy 
jako je rtuť a hliník.

Opakované záněty močových cest zejména u žen často 
souvisí s pocitem ublížení, který v sobě uvnitř nosí  
a nemají odvahu k uskutečnění změny k lepšímu ve 
svých vztazích. Nevyřešené vztahové problémy se mohou 
projevit onemocněním ledvin a močových cest. Pomůže 
nám vnitřní ztišení, prosba za odpuštění, a snaha odpustit 
všem i sobě a tím se osvobodit od závistí, nenávistí a všech  
negativních emocí. Přeslička má své místo i mezi ženskými  
bylinami a pomáhá ženám zpevnit nejen v tělesné oblasti 
ale přeneseně i v emocionální. Podporuje ženy v období 
velkých životních proměn v dospívání i v přechodu.

Pro zdraví duše

Své útočné i obranné hroty zavčas zruš a nahraď smyslem 
pro porozumění a rukou nataženou ke smíru, využij pomoc 
druhých.

Přeslička rolní

je vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Na jaře vyrůstají 
nejprve světlé jarní lodyhy, které jsou bílé až narůžovělé 
a na konci mají výtrusný klásek s pylem. Tyto lodyhy brzy 
uvadnou a pak teprve vyrůstají ze stejného oddenku letní 
zelené lodyhy hojně větvené, vypadají jako malý strome-
ček. Přesliček u nás rostou tři druhy: přeslička rolní,  
bahenní (jedovatá) a lesní. Všechny rostou na vlhkých  
travnatých místech, podél cest, na okraji lesů a luk a polí.  
K léčení se používá pouze přeslička rolní a při sběru 
musíme dát pozor na záměnu s ostatními druhy, často 
totiž rostou poblíž sebe. Přeslička nám připomíná pravěké 
stromy z obrazů malíře Zdeňka Buriana a podle nálezů 
zkamenělin je dnešní rostlina skutečně jejich potomkem. 
Používala se už ve středověku na hojení krvácejících ran 
a pro léčení ledvin. Další známé použití přesličky vyplývá 
z lidových názvů a z jejího na omak drsného povrchu, 
obsahuje totiž hodně kyseliny křemičité. Cídilo a leštilo 
se s ní cínové nádobí už ve starém Římě, ve středověku  
i nádobí mosazné, měděné i dřevěné džbery na mléko, také  
ji používali umělečtí truhláři. Pro zajímavost uvádím někte-
ré z lidových názvů přesličky: bezlist, blivačka, bylina 
konevní (cídily se s ní konve), cídivka, chvost, kačenčí 
mýdlo, kartáč, kočičí, veverčí a koňský ocas, křemenka, 
přeslice, skřip, škrabka, štětka, tráva šmirglová, třaslavice.

K léčení se používá nať přesličky rolní, která obsa- 
huje kyselinu křemičitou a křemičitany, třísloviny, 
hořčiny, flavonoidy, draselné soli a mnoho mine-
rálních látek. Účinné látky se uvolňují pouze vařením, 
proto se připravuje jako odvar. Má silné odvodňovací 
účinky a používá se jako močopudný lék k léčení 
nemocí močového měchýře, ledvin, otocích nohou, 
při plicních onemocněních, krvácejících žaludečních 
vředech a silné menstruaci a proti kornatění tepen 
a při revmatických potížích. Přeslička zpevňuje kůži, 
vazivové tkáně, sliznice, kosti, chrupavky, zuby, nehty, 
plicní tepny, žíly a průdušky. Nesmí se užívat dlouhodobě 
a ve větších dávkách, mohla by způsobit nevolnost, 
nechutenství až lehkou otravu, dále se nedoporučuje při 
omezené činnosti srdce a ledvin. V těhotenství ani při 
kojení se přeslička nedoporučuje k vnitřnímu užívání. 
Naopak pro použití zevně je velmi vhodná na posílení 
nehtů, vlasů i pleti jako kosmetický prostředek.

Zajímavou zkušenost mám s homeopatickým lékem 
Silicea (kysličník křemičitý v homeopatickém ředění): 
tento lék mi doporučila homeopatka pro nejmladší dceru 
než nastoupila do první třídy. Její starší sourozenci jí 
školou spíš strašili a tak byla trochu nejistá a vyplašená, 
co jí tam čeká... Silicea jí pomohla „zpevnit“ a srovnat 
sebevědomí aby nástup do školy ustála rovně jako 
přeslička. Po půl roce je z ní veselá prvňačka, která sice 
nerada vstává ráno do školy, ale s nadšením pak doma 
předvádí, co nového se naučila. Silicea pomohla také její 
starší patnáctileté sestře při nástupu do prvního ročníku 
gymnázia.

Kdy sbírat přesličku?

Přeslička se někdy sama objeví v zahradě jako obtížný 
plevel, doporučuji ji spíš sbírat v čisté přírodě než pěstovat, 
může zamořit celou zahradu, i z malého kousku oddenku 
vyroste další rostlina. Podobně jako kapradí nemá květy, 
ale rozmnožuje se výtrusy z jarních lodyh. Při sběru v 
přírodě je důležité správné určení druhu přesličky, aby 
nedošlo k záměně s jedovatou přesličkou bahenní či 
dalšími druhy. Rozlišovací znaky: přeslička rolní – 
léčivá má postranní větvičky delší než pochvu (tmavší 
začátek větvičky) a dlouhé větvičky směřují spíš nahoru. 
Na rozdíl od přeslišky lesní, která má kratší vodorovně 
rozložené větvičky, ohnuté spíš dolů. Pokud si nejsme 
jistí správností druhu, raději ji nesbíráme. Dobře nám k 
identifikaci poslouží fotoherbáře na internetu. K léčení 
sbíráme rostliny od června do září, největší obsah 
kyseliny křemičité mají v září, a sušíme je ve stínu na 
dobře větraném místě.

Recepty pro zdraví i do kuchyně

Čaj (odvar) z přesličky při nemocích ledvin a močo-
vého měchýře k proplachování organismu: 1-2 lžičky 
sušené řezané nati přesličky krátce povaříme v 1 hrnku 
vody, odstavíme a louhujeme 15 minut. Pijeme 3 šálky 
denně nejdéle 5 dnů a pak léčbu na delší dobu přerušíme. 
Ne však v těhotenství a při kojení a pro děti. Čaj je 
močopudný a pročišťující, nepijeme ho proto později 
večer po 18. hodině.

Lázeň z přesličky na lámavé nehty a pro jejich posílení: 
30 g sušené či čerstvé nati přesličky povaříme 20 minut 
v ½ litru vody, scedíme a v teplém odvaru si koupeme 
konečky prstů.

Magdaléna Dobromila Staňková
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Kdo by si někdy nepostěžoval na bolesti zad? Napří- 
klad čísla ve Velké Británii ukazují, že každý rok  
se 1,1 mil. lidí nad 15 let radí se svým praktickým 
lékařem kvůli bolestem bederní páteře. Bolesti zad  
jsou spolu s bolestmi hlavy nejčastějším druhem 
bolestí, s nimiž se praktičtí lékaři setkávají. Ať už 
akutní, či chronickou bolest zad pravděpodobně 
každý z nás již někdy zažil. Působí zde mnoho 
možných vyvolávajících faktorů, jako jsou naše 
vrozená konstituce, pohybové stereotypy a návyky, 
pracovní zatěž, zvedání břemen, způsob prožívání 
emocí a také stav vnitřních orgánů.

Říká se a platí dvojnásob, že tělo je chrámem pro duši, 
neboť jestliže nerespektujeme hranice naší tělesné 
kostituce, mnohdy se nám tělo připomene právě našimi 
ochrannými mechanismy – bolestí – a to jsme již donuceni 
zareagovat.

Podívejme se například na naše pracovní zatížení. Velká 
část lidí pracuje v dnešní době v sedě u počítače. Sed je  
z hlediska pohybového aparátu jednou z nejnevýhodněj-
ších poloh pro práci. Většinu lidí ale tato skutečnost  
nemine, je tedy jasné, že je třeba mít na zřeteli 
správnou ergonomii pracovního místa. Ideální sed 
je dynamický sed, proto nám může zátěž zmírnit časté 
měnění poloh, použití ergonomických pomůcek, správné 
umístění monitoru a tím správné držení hlavy a těla.

V dnešní době tráví mnoho času sezením a koukáním do 
monitoru či tabletu nejen lidé pracující u počítače, ale  
i mládež – nehledě na dlouhé vynucené sezení ve školních 
lavicích, které často nevyhovují náležitým ergonomickým 
parametrům. Pak právě dochází ke zvyšování napětí 
zejména posturálních neboli tonických svalů, které jsou 
za naše vzpřímené držení těla zodpovědné, a to v oblasti 
šíjových svalů. Mnohdy se stáhnou rovněž svaly podél 
páteře a mimické svaly, které mohou způsobit také bolest 
hlavy, a nevhodným zaujímaním polohy v sedě může dojít 
i k zešikmení pánve.

Pokud tedy neslyšíme první signály, kterými je napětí  
z nevhodně zaujímané polohy, a pozici nezměníme, může  
pak kvůli dysbalanci svalů dojít jak ke vzniku 
blokády hlavových kloubů, tak k potížím v oblasti 
hrudní či bederní páteře a pánve v křížokyčelním 
skloubení a tyto asymetrie se mohou časem zafixovat  
v nevhodném pohybovém vzoru. U dětí toto může způsobit 
vadné držení těla. Z hlediska vrozené konstituce jsou  
k těmto vadám mnohem náchylnější například děti a lidé 
s větší laxicitou vazů, na což je z hlediska terapie dobré 
se zaměřit.

Jak z tohoto kruhu ven? Jistě je na místě návštěva 
odborníka, nejlépe fyzioterapeuta, který zvolí správný  
pohybový plán k nápravě potíží, tedy mobilizaci kloubů 
a uvolnění svalových napětí vhodnými technikami nebo 
radou z oblasti ergonomie při práci s PC.

Co je ale nejdůležitejší? Prevence. Přijít včas na to, 
že nejlepší cesta je těmto potížím předcházet a vůbec 

nedovolit jejich vznik. Začít vnímat své tělo, začít vnímat 
jeho potřeby, reagovat zpětnou vazbou na signály únavy 
a korigovat je dříve, než se stanou akutními, a tím 
respektovat své hranice zatížitelnosti. Jak? Například 
správně, dostatečně a vědomě dýchat, protahovat 
se, dopřát si během práce častěji přestávky či 
změnu polohy a zvolit si sobě vyhovující cvičební 
program, např. Feldenkreisovu metodu, pilates, 
jógu, nordic walking, procházky aj. Vhodná relaxační 
cvičení mohou také pomoci přelaďovat naše vnímání a tím 
snižovat napětí a hladinu stresu, kterou prožíváme. Také 
pomůže častěji vykouzlit na tváři úsměv, i „jen tak“.

Při bolestech zad je možné podat tyto homeopatické 
léky:

● ARNICA MONTANA v ředění 15 C – zajistí kapilární  
 cirkulaci metabolitů ze svalů ve spazmu a zrychlí  
 jejich regeneraci po zátěži, užívejte 2x denně 5 granulí.  
 Další informace o využití Arniky při pohybových potížích  
 naleznete na webu ARNIKA - MOJE HOJIVÁ POMOCNICE. 
● Bolesti z přetížení vazivového aparátu a z vynucených  
 poloh může vhodně eliminovat lék RUTA GRAVEOLENS  
 v ředění 9 C, užívejte 2−3x denně 5 granulí do vymi- 
 zení potíží.
● Při akutním postižení a bolesti vyzařující podél nervo- 
 vých drah, kromě do končetin i při bolesti zubů, lze  
 zvolit homeopatický lék HYPERICUM PERFORATUM  
 v ředění 15 C, užívejte 2x denně 5 granulí do vymizení  
 obtíží.

Při mentální únavě a přetížení, nervovém napětí  
a také při práci s počítačem se mi v praxi osvědčila kom- 
binace Schüsslerových solí: č.5 (Kalium phosphoricum),  
č. 7 (Magnesium phosphoricum), č. 3 (Ferrum phosphoricum).  
Rozpusťte 1-3 tablety v horké vodě a 1-2x denně popíjejte. 

Z hlediska konstituce pohybového aparátu, kdy převládá 
laxicita vazů a objevuje se hypermobilita, lze ještě přidat 
sůl č. 1 Calcium fluoratum.

Mgr. Eva Šafářová
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Gabriel García Márquez a homeopatie

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Gabriel García Márquez (1927−2014), kolumbijský  
spisovatel a novinář, nositel Nobelovy ceny za lite- 
raturu roku 1982 (obdržel ji ve svých 55 letech),  
je považován za jednoho z nejvýznamnějších  
jihoamerických spisovatelů 20. a 21. století.  
Z jeho mnoha románů je asi nejznámější  
Sto roků samoty. Velká část jeho tvorby je  
inspirována vlastním životem. Márquezův otec  
vystudoval farmacii a praktikoval léčbu homeo- 
patií. Tento lékařský motiv se proto objevuje také  
v jeho románech a povídkách. 

Například v Lásce za časů cholery je kmotrem hlavní  
postavy románu homeopatický lékař, který ironií osudu  
usiluje o náklonnost ženy provdané za konvenčního  
lékaře. Konvenční a homeopatičtí lékaři byli tou dobou  
v rozporu již zhruba 200 let a García Márquez zde staví 

tyto dvě neslučitelné strany proti sobě navzájem, i když 
jen symbolicky – jako soupeře v milostném vztahu.

V Márquezově autorizovaném životopise od Geralda  
Martina Gabriel García Márquez: Život je popisován 
poměr Garcíi Márqueze s manželkou vojáka. Voják nevě-
ru své ženy odhalí, Márquezovi však odpustí z vděčnosti 
vůči jeho otci homeopatovi. V historii byli nejvýraznější-
mi obhájci homeopatie vždy i členové královských rodin, 
náboženští vůdci a vysoce postavení vojenští hodnostáři.

Ve svém relativně nedávném non-fiction románu Žít, 
abych mohl vyprávět (2003) Márquez spojil příběhy ze  
svého života se smyšlenými zvraty. Hrdinkou je vroucně  
milovaná matka, která jako „lvice“ dlouho bojuje se 
svou rodinou, aby získala svolení k sňatku s telegrafním 
úředníkem, jenž hraje na housle. Když ji potom manžel 
nechá samotnou s jedenácti dětmi v bídě, zajistí svou  
rodinu tak, že si začne vydělávat jako homeopatická  
lékárnice.

Gabriel García Márquez je jednoznačně jeden z řady lite-
rárních velikánů, o nichž bylo známo, že používali nebo 
obhajovali léčbu homeopatií. Ve Spojených státech byli 
mnozí přední američtí literáti 19. století obhájci této 
„nové léčebné metody“. Mezi nimi: filozof a básník Henry  
David Thoreau, spisovatel Nathaniel Hawthorne, esejista  
Ralph Waldo Emerson nebo novinář, spisovatel a humoris-
ta Mark Twain.

Rovněž v Evropě bylo příznivcem homeopatie několik veli-
kánů literatury. Patřil k nim Johann Wolfgang von Goethe, 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Charles Dickens, William 
Butler Yeats, William Makepeace Thackeray či George 
Bernard Shaw.

Autor článku: Dana Ullman (HuffPost web)
Překlad: MUDr. Eva Kettmannová

Dětské neduhy a homeopatie – osobní zkušenost 

ZkušEnOSTI nAšIch čTEnářů 

V rámci soutěže „Vaše zkušenosti s homeopatií“ 
nám do redakce dorazilo mnoho pěkných emailů. 
Jak jsme slíbili, postupně se s vámi o jednotlivé  
příběhy čtenářů podělíme. Zde je první z nich.

„Když mému synovi bylo 6 let, bylo těsně před dovolenou 
a on dostal zánět středního ucha, paní doktorka rozhodla, 
že se to bude řešit propíchnutím, abychom neměli nějaké 
potíže na dovolené. Letěli jsme tenkrát do Turecka a já  
netušila, co to tehdá u syna odstartuje. Dovolená v pořádku.  
Ale od té doby stačilo pootevřené okýnko v autě nebo jen 
slabý větříček a už ho bolely uši. Na radu homeopata jsem 
zkusila Aconitum napellus. Vždy zabíral okamžitě.

Vždycky, když nějaký chytrák řekne, že homeopatika jsou 
pouhé placebo, je mi ho líto. To malé dítě netušilo, jestli 
mu dávám homeopatika nebo nějaký driják.

Doma jsme mívali Coculline na kinetózy u dětí, zabíral taky 
skvěle u všech 3 dětí. Oblíbený sirup Stodal, když byly děti 
nachlazené. Pokud mohu, tak vše řeším bylinkami nebo 
homeopatiky.

Teď jsou děti už dospělé, ale trápí mě synův zlatý stafy- 
lokok. Používá lichořeřišnici, ale nějak se nám ho nedaří 
zničit. Potřebovala bych radu. Děkuji.“  

Monika Ulrychová
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To, že na homeopatii něco je a že dokonce funguje,  
už přijímají mnohé maminky malých dětí. Homeo-
patie už přesvědčila i nemálo chovatelů malých  
zvířat, ale přesvědčit naprosto specifickou skupinu 
chovatelů – „koňáky“ – to chce už pořádný kalibr 
argumentů…     

Mně se to podařilo, a to hned u dvou případů.

Prvním byl krásný osmiletý strakatý valach, který velmi 
miloval svou paničku. Valášek byl se svou paničkou na 
14denním letním táboře pro děti a byl tedy vystaven 
jinému stádu a jinému prostředí, než na jaké byl doposud 
zvyklý. Necelý týden po návratu z tábora však začal koník 
kašlat. Majitelka jej léčila průduškovým čajem, ale ani  
po 10 dnech nedošlo ke zlepšení, ba naopak.

Když jsem přijela, koník vypadal jako hromádka neštěstí, 
kašlal, nípal se v hromadě sena, z nozder mu šel žlutobílý 
výtok, teplotu sice neměl, ale bylo vidět, jak mu není 
dobře. Když mu na chvilku odešla majitelka z dohledu, 
vypadal jako ztracené děcko.

Klinické vyšetření prokázalo mírnou bronchitidu a hlavně 
oboustranně ucpané paranasální dutiny, takže to vlastně 
byla taková koňská paralela s mužskou „rýmičkou“,  
o které se rádo vtipkuje.

Můj původní plán nasadit perorální antibiotika a k tomu 
nějaké kuličky zhatila finanční situace majitelky, která 
na léčbu koníka mohla vynaložit jen několik set korun. 
Otevřel se tak prostor homeopatii.

Namíchala jsem tedy koktejl, nasadila jsem v první řadě 
Pulsatillu 15 C na žlutobílý výtok a navíc koník odpovídal 
jejímu obrazu, dále Hydrastis canadensis 15 C – oteví-
rač kanálů, Kalium bichromicum 15 C, Drosera 15 C, 
Pyrogenium 15 C, Echinacea purpurea 9 C, Allium 
cepa 15 C a Oscillococcinum 3x denně. Majitelka se na 

mě dívala značně podezíravě, co že jí to pro koně dávám, 
ale vzhledem k tomu, že neměla na vybranou, asi byla 
ráda i za kuličky. Doporučila jsem ještě zvlhčovat vzduch 
a podávat sirup proti kašli.

Podle dohody mi majitelka za 2 dny volala, jak se vede 
koníkovi, a dozvěděla jsem se, že: „Ty vaše kuličky vůbec 
nefungují, z koně lítá hrozná rýma, ale už je mu líp.“ Dalo 
mi docela práci jí vysvětlit, že právě toto bylo cílem, 
použila jsem přirovnání k léčbě lidí se zánětem dutin, kdy 
se rovněž snažíme zatuhlou rýmu ztekutit, aby se konečně 
spustila a dala se vysmrkat. Na koníka jsem se přijela 
za několik dní podívat a přivítal mě veselý koníček, který 
mi stále ještě lehce usoplený zvědavě lustroval kapsy,  
v nichž cítil pamlsky.

Po několika měsících jsem byla ve stejné stáji se podívat 
na jiného koníka s podezřením na dušnost. Majitelka se 
mě téměř ve dveřích, aniž bych koníka stihla zahlédnout, 
hned ptala: „A nešlo by mu dát zase ty kuličky jako tomu 
strakatému?“

Druhým případem přesvědčeného chovatele koní byl 
majitel malebného ranče, typický kovboj středního věku. 
Bylo to koncem léta, na ranči bylo v tu dobu 12 koní  
a přivezla se nová kobylka. Souběžně k tomu většina 
stáda promokla při hromadné vyjížďce, když je zastihla 
nepříjemná bouřka.

Za několik dní začala většina koní kašlat, pravděpodobně 
právě po prochladnutí, možná se k tomu přidala i nějaká 
virová infekce, kdy zdrojem mohlo být nové zvíře ve 
stádě. Když mi z ranče zoufale volali, že jim kašle skoro 
celé stádo, byla jsem právě na dovolené. Doporučila jsem 
jim podat všem koním Oscillococcinum, na suchý kašel 
dávat Drosetux sirup, pokud začne být vlhký či střídavý, 
tak Stodal sirup, k tomu samozřejmě průduškový čaj.

Za několik dní mi opět volali, že většina stáda je již  
v pořádku, jen dva koníci stále kašlou a teče jim z nozder. 
Přijela jsem se na ně podívat. Prvním pacientem byl 
desetiletý hnědák quarter horse, který při vyšetření příliš 
nespolupracoval, vztekal se, teplotu neměl, poslechově 
měl v plicním poli lehký nález a hlavně měl těžkou 
sinusitidu, horší na levé straně, výtok z nozder měl tuhý, 
žlutozelený, na okraji nozder mu ulpívaly krusty.

Tento koník dostal koktejl s tímto složením: Dulcamara 
15 C, Pyrogenium 15 C, Hepar sulfuris calcareum 
5 C, Mercurius solubilis 15 C, Hydrastis canadensis 
15 C, Allium cepa 15 C, Kalium bichromicum 15 C, 
Echinacea purpurea 9 C a Oscillococcinum.

Druhým pacientem byl čtrnáctiletý arábek. Příznaky měl 
dost podobné, teplotu rovněž neměl, výtok měl spíše 
žlutavý, nebyl při vyšetřování tak podrážděný, ale jako 
typický představitel svého plemene poněkud plachý  
a nedůvěřivý k cizím lidem. Ve výtoku měl i nitky krve  
a kompresí průdušnice se podařilo vyvolat kašlací reflex. 
Dostal v základu podobný koktejl, jen trochu upravený  

Jak na sinusitidy u koní – jde to i bez antibiotik!

VETERINÁRNÍ OKÉNKO:
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na míru: Dulcamara 15 C, Hydrastis canadensis 15 C,  
Pyrogenium 15 C, Allium cepa 15 C, Kalium bichro-
micum 15 C, Echinacea purpurea 9 C, Silicea 9 C, 
Ferrum phosphoricum 9 C a rovněž Oscillococcinum.

Oba koníci měli každý svou směs namíchanou do zava-
řovací sklenice s trochou vodky jako konzervačního 
prostředku a měli ji užívat týden 3x denně.

Majitel ranče se zpočátku nedůvěřivě a značně skepticky 
díval na kuličky, jak jsem je předávala majitelkám 
koní, které byly homeopatii otevřené. Ptal se mě, zda 
nedostanou nějaká antibiotika. Domluvili jsme se, že mi 

za dva dny zavolají, jak se koníkům daří, a když bude 
potřeba, tak přidáme i ta antibiotika.

Všechna čest kuličkám, zafungovaly bezvadně. Za dva 
dny mi volal sám majitel ranče a s úžasem mi sdělil: 
„Doktorko, nechtěl jsem vám věřit, ale z koní tečou 
soplance jako opratě až k zemi, to bych do těch „antiperlí“ 
vůbec neřekl.“

Za týden byly koníci v pohodě a od té doby i na tomto ranči 
používáme vedle konvenční medicíny i tu alternativní.

MVDr. Pavlína Bubeníková Roudná

NAPSALI JSTE NÁM

Na Arniku nedám dopustit. 

Pomohla dcerám po porodu se rychle 
dostat zpět do kondice! 

Jana Kočí

Při oparu hned první den požívám Rhus toxicodendron a večer je po oparu. 

Ivana Bojdová

Tak jako k Vánocům patří vánoční stromeček, 
perníčky, cukroví a dárečky, tak pro mne k Vánocům 
patří homeopatický lék Nux vomica. Proč?     

Homeopatický lék Nux vomica působí především (ale  
nejen) v oblasti nervového systému a zažívacího  
traktu. Je to přesně to, co vám může pomocí zvlá-
dnout předvánoční stres, ale i vánoční hodování.

V oblasti nervového systému působí Nux vomica ve 
smyslu zvýšení prahu dráždivosti našich přetížených 
smyslů. Potřebujete jej právě v období, kdy se cítíte 
unavení, jste přecitlivělí na pachy, „nic vám nevoní“, jste 
přecitlivělí na světlo, všude vám připadá příliš hlučno. 
Takový stav se často vyvíjí na základě přepracování, 
zahlcení celého organismu přemírou informací. Nux vomica  
pomáhá navodit relaxaci, snížit svalové napětí.

V oblasti zažívacího traktu může Nux vomica tlumit 
zrychlenou střevní peristaltiku. Velmi často se stres projeví 
právě v oblasti trávícího traktu ve formě rozmanitých 
trávících potíží jako jsou např: bolesti a křeče žaludku, 
průjmy či zácpy a jiné.

Nux vomica působí také jako tzv. drenážní lék pro játra, což 
lze ocenit po různých vánočních návštěvách a večírcích.

Zkrátka pro mě je Nux vomica na Vánoce nepostradatelný. 

Příjemné prožívání vánoční atmosféry.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Vánoce a Nux vomica
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Konec roku patří jednoznačně vánočním svátkům 
a oslavám příchodu Nového roku. Přípravy, které 
těmto svátečním dnům předchází jsou, zejména, pro 
ženy velmi náročné a vyčerpávající. Když následně 
o vánočních svátcích „upadneme“ do pohody  
a začneme si užívat přítomnosti našich blízkých 
a vychutnávat dobroty, které si v průběhu roku 
nedopřejeme, uvolníme se a příliš neřešíme,  
co a jak často jíme, prostě si užíváme a řešení 
necháme na Nový rok...     

Protože se to týká i nás, zeptali jsme se naší výživové 
poradkyně Ludmily Pszczolkové, jaká jsou její doporučení  
na rozumnou „detoxikaci-očistu organismu“ po před- 
vánočním stresu, vánočním přejídání se a náročné oslavě 
Silvestra... Chceme přece Nový rok zahájit nově, ve zdraví 
a s čistým štítem:-)

„Pokud Vám mohu poradit, tak nevěřte všem povánočním 
reklamním kampaním, které slibují zhubnutí nebo úpravu 
střevní mikroflóry, jinak vám vrátí peníze. Mám zkušenost 
s touto kúrou i s jejími následky v podobě propuknutí 
alergie na mléko,... Náš organismus se čistí – detoxikuje 
vždy, když k tomu má možnost. Je ale bohužel pravda, že 
těch možností mu mnoho nedáváme.

Prvním krokem je pitný režim. Jinak se tělo čistit 
nemůže. Ideální je čistá voda, minimálně 2 litry 
denně. V zimě je přirozené, že na studenou vodu nemáme 
chuť, proto doporučuji pít vodu horkou. Nezní to sice moc 
„chutně“, ale není to vůbec špatné. Z východní medicíny 
pochází i jedna z možností ranní „očisty“ – nalačno vypít 
¼ litru horké vody (převařte ji v rychlovarné konvici  
a vypijte tak horkou, jak nejvíce snesete). Horká voda čistí 
sliznice. Výborná je také voda s citrónovou šťávou 
– působí proti okyselení organizmu. Po Vánocích se 

okyselení zhoršuje, protože potraviny, které ho způsobují 
(cukr, bílá mouka, maso, rafinované potraviny, alkohol, 
atd.) se na našem stole objevují v daleko větší míře  
a daleko častěji. Proto by v našem „novém“ jídelníčku 
mělo objevovat výše uvedeného co nejméně.

Naopak je vhodné zvýšit množství ovoce a zeleniny. 
I tady ale platí to, že v zimě je ideální jít spíše pokrmy 
teplé. Proto by měla být zelenina dušená a i ovoce může 
být teplé – například upečené. Výborné je například 
jablko nebo hruška se skořicí (skořice působí rovněž proti 
překyselení). Důležité je samozřejmě nepřidávat cukr.

Den začněte očištěním vodou, pokračujte ovocem 
v kombinaci s bílým jogurtem, neochuceným jogur-
tovým mlékem nebo s celozrnnou kaší (pohanka, 
rýže, ovesné vločky, jáhly). Kaši lze koupit i hotovou 
instantní. U oběda volte více zeleniny, méně 
masa, ideální jsou zeleninové polévky. Odpoledne 
opět celozrnné pečivo, zakysané mléčné výrobky 
(neochucené), tvaroh, zelenina, ovoce, postupně 
přidejte v rozumné míře maso (dušené, vařené, 
pečené), tvrdý sýr a vejce.

Samozřejmostí je dodržování pravidelnosti v jídle. Celkově 
se jinak jedná o zásady zdravé výživy tak, jak je již všichni 
známe.

S oblíbenými detoxikačními čaji bych byla velmi opatrná, 
určitě bych se o jejich užití poradila s odborníkem, protože 
byliny jsou velmi účinné a stejně tak, jak mohou pomoci, 
mohou i ublížit.

Důležitý je samozřejmě pohyb, protože svaly pomáhají 
spalovat tuky i látky v nich obsažené. Navíc se při pohybu 
uvolňují látky, které zlepšují nejen náš zdravotní stav, ale  
i naši náladu. Zajímavé a povzbuzující je rovněž fakt,  
že po fyzické zátěži, při které naše tělo „spaluje“ 
tuky, je organismus v režimu spalování ještě 
následujících 24 hodin (pokud člověk sportuje pra-
videlně – a nejedná se jen vrcholový sport – spaluje jeho 
metabolismus rychle a účinně).

Hlavně si nedávejte příliš vysoké cíle, ne vždy se je podaří 
dodržet a pak jsou z toho jen zbytečná zklamání. Neměřte 
svůj úspěch shozenými kilogramy, ale tím, jak se cítíte.“

Vaše Ludmila Pszczolková  

RYCHLÉ RADY:

Nespavost v důsledku pracovního vytížení
Jedním z nejčastějších homeopa- 
tických léků při pracovním přetížení  
je NUX VOMICA C. Je vhodný pro  
člověka, který: 

- se budí mezi druhou a čtvrtou 
hodinou

- hlavou se mu honí starosti
- a do rána již usne jen obtížně

Užívejte pět granulí večer před spaním  
po celou dobu pracovně exponované-
ho období.

MUDr. Hana Váňová
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Už se to blíží. Nevím, kdo se na takové to netrpělivé 
čekání na opravdový advent – „čas opravdového 
čekání“ – těší víc, jestli dospělí, nebo děti. Protože 
naše děti i já toto pohádkové období roku milujeme, 
začínáme už ráno na svatého Martina martinskými 
rohlíčky ke snídani a posloucháním oblíbeného 
CD „Když rosa z nebe padá“ (písničky na adventní  
a vánoční téma, první z nich je o svatém Martinovi).     

A jak jinak prožívat intenzivně tyto dny než inhalací těch 
správných vůní. Jejich užívání můžeme ordinovat vícero 
způsoby.

První je určitě kapání vhodných olejíčků či jejich 
kombinací do aromalampy nebo difuzéru:

● SKOŘICE: prohřívá a posiluje srdeční činnost, působí  
 proti únavě a vyčerpání, podporuje imunitu a pomáhá  
 při dlouhotrvajících potížích s dýcháním a při močových  
 infekcích, podporuje trávení. (Nepoužívat v těhotenství,  
 při vysokém krevním tlaku a pro děti do dvou let.)

● HŘEBÍČEK: prohřívající olej, posiluje trávení, je  
 protiinfekční v dýchacím ústrojí, je vhodný při únavě,  
 chladu a bolestech pohybového aparátu, posiluje  
 a dodává jistotu. (Nepoužívejte při vysokém krevním  
 tlaku a u malých dětí.)

● MANDARINKA: uvolňuje napětí, rozptyluje úzkost,  
 melancholii a smutek, je osvěžující a působí proti  
 nespavosti, reguluje trávení (pálení žáhy, žaludeční  
 neuróza, nevolnost, podráždění), výrazně harmonizuje  
 dětskou psychiku.

● POMERANČ HOŘKÝ I SLADKÝ: protikřečové účinky,  
 pomáhá při žaludeční nevolnosti a podporuje vylučo- 
 vání žluči, uleví při neklidu a úzkosti. (Sladký pomeranč  
 harmonizuje intenzivněji.)

● SMRK: antiseptické, antibakteriální, protikřečové,  
 prokrvující a protizánětlivé účinky, pomáhá při  
 onemocněních dýchacího, močového i oběhového  
 ústrojí, tlumí kašel, zmírňuje zahlenění, pomáhá při  
 různých bolestech a je výborným posilujícím pro- 
 středkem při únavě a vyčerpání.

● BOROVICE: antibakteriální a protiinfekční účinky,  
 působí na širokou škálu dýchacích obtíží, pomáhá při  
 zánětech dutin i infekcích močového systému, posílí při  
 pocitech únavy.

● CEDR: antiseptický, působí při onemocněních  
 močového, dýchacího a pohlavního ústrojí, posiluje  
 vůli a odolnosti proti vnějšímu stresu. (Nepoužívejte  
 v těhotenství.)

● JEDLE: antiseptický olej, vhodný při infekcích dýcha- 
 cích cest, nachlazení, kašli a zahlenění dutin, utišuje  
 bolest, podporuje krevní oběh, pomáhá při duševním  
 vyčerpání.

 

 

Příprava čaje je nezbytnou součástí chladných dní. Proto 
i obyčejné vaření čaje využijeme k provonění domova.  
Do velkého hrnce nabereme vodu, přidáme slupky  
z jablíčka, nakrájený pomeranč, drobné ovoce, kus 
skořice, hřebíček, koriandr, badyán, zázvor a vaříme. 
Příprava tohoto čaje potěší nejen chuťové buňky, ale také 
navodí tu správnou harmonizující atmosféru.

Další možností je vyrobit si „mega aromalampu“. Do ke- 
ramické misky nabereme dostatek vody, nakapeme 
zvolené olejíčky a umístíme ji na krb. Jistěže můžeme misku 
položit i na topení, ale na krbu to vypadá romantičtěji.

V neposlední řadě můžeme k předvánoční aromaterapii 
využít i pečení. Kromě perníčků a dalších dobrot, které 
obvykle „šetříme“ na svátky, můžeme pro své blízké 
připravit i jiné dezerty. Například zasněžené skořicové 
kostky, které výborně chutnají, potěší členy rodiny  
s intolerancí mléka a vaječného bílku, a pokud použijeme 
bezlepkovou mouku, směle je nabídneme i celiakům.

Na těsto potřebujeme: 
500 g celozrnné špaldové mouky, 100 g třtinového  
cukru, 80 g oleje, 1 prášek do pečiva, skořici, 
vanilku, 4 dl mandlového (nebo jiného) „nemléka“, 
nastrouhanou kůru z poloviny citronu, nebo kapku 
kvalitního citronového oleje.

Na polevu: 
10 polévkových lžic kakaa, 100 g kokosového oleje,
100 g mletého třtinového cukru, 3 dl mandlového 
(nebo jiného obilného) mléka.

Na posypání: 
250 g kokosové moučky.

Postup: 
Smícháme suché ingredience na těsto, přidáme vlhké  
a jemně promícháme, vylijeme na plech vystlaný pečícím 
papírem a pečeme na 180 °C asi 30 minut. Necháme 
vychladnout a poté krájíme na kostky. 
Polevu připravíme ve vodní lázni a namáčíme v ní upečené 
kostky, které pak obalíme v kokosu.

TIP: Pokud nemáte moc času a chcete rychle provonět 
svůj příbytek, připravte si na akutní situace osvěžovač 
vzduchu. Naplňte sklenici s rozprašovačem destilovanou 
vodou a nakapejte do ní zvolené éterické oleje. Před 
každým použitím je nutné lahev protřepat.

Mgr. Andrea Dovalová

Jak provonět svá
obydlí - předvánoční

aromaterapie
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Počítadlo webu
www.svethomeopatie.cz

k 8. 12. 2017

Za posledních 60 minut: 318

Za posledních 24 hodin: 7 205

Za poslední týden: 49 385

Za poslední měsíc: 208 249

Celkem návštěv: 5 261 784

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.

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. 
OKÉNKO DO SVĚTA HOMEOPATIE • vychází 5x ročně • ročník 5 • číslo 20 
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Mgr. Andrea Dovalová, koordinátor sociálních sítí; PharmDr. Jana Strieglerová, konzultant; 

Editorka: Mgr. Helena Procházková; Foto: Lucie Nestrašilová, archiv redakce; 
Kontakt na redakci: 773 686 002, redakce@svethomeopatie.cz

Strach z petard! Vybavte se včas!
Již za chvíli budeme slavit příchod Nového roku.  
Budeme se veselit, slavit, dávat si novoroční před-
sevzetí a těšit se, že nám nový rok 2018 přinese 
štěstí, radost a lepší zítřky... 

Oslavy Silvestra však s sebou nepřináší jen těšení se na 
něco nového, ale spousta rodičů již nyní řeší, jak ubrání 
své děti strachu z létajících petard, ohňostrojů a hluku  
z očekávaného bujarého veselí. Pokud pak máte dítě  
bojácné a lekavé a je pro vás složité ho utišit, pak by pro 
vás mohla mít řešení homeopatie.

Paní doktorka MUDr. Věra Budková v této souvislosti  
doporučuje:

„Lékem, který bych při náhlém probuzení, leknutí, panice, 
strachu a složitosti děťátko utišit zvolila, by byl homeo- 
patický lék Aconitum napellus 15 C – jednorázově  
podaných 5 granulí při probuzení by mohlo dítě ztišit  
a zklidnit tak, aby si nepříjemnou událost a leknutí dále 
nepamatovalo. Pokud by bylo intenzivní období hluku  
dlouhodobější (oslavy související s příchodem Nového  
roku trvají většinou již v období před a po vánočních 
svátcích), je vhodné dítěti podávat lžičku rozpuštěných 
5 granulí léku vždy před spaním. V takovém případě lze 
očekávat, že bude dítě klidněji spát, svůj úlek neprojeví, 

případně se dá po probuzení 
rychleji ztišit.“

Pokud jste nejen rodiče, ale 
i majiteli zvířátka, domácího  
mazlíčka, potýkáte se s podobnými obavami jistě také.  
Ze svého dětství si pamatuji, že když jsme měli doma  
pejska, byl vždy nástup silvestrovských oslav strsem  
pro celou rodinu. Ne, že bychom se na oslavy a příchod 
Nového roku netěšili, ale věděli jsme, že náš pes bude  
při každé vystřelené petardě trpět.

Paní doktorka MVDr. Michaela Švaříčková, ve své knize  
„Poznáváme homeopatii, aneb Jak šetrně léčit psy  
a kočky“ doporučuje při projevech strachu ze tmy  
a bouřky i při hluku z petard a při ohňostrojích či střelbě,  
kdy je pes přes den pohodový, avšak v noci neklidný a při  
bouřce se snaží schovat, podání homeopatického léku  
Phosphorus 15 C v dávkování 1x denně, pak postupně  
omezovat na 1x týdně, až do vymizení projevů obtíží.

Pokud se tedy chystáte strávit Silvestra ve městě či  
na jiném rušnějším místě a jste zodpovědnými rodiči  
či majiteli zvířecích miláčků, nezapomeňte si včas doplnit 
svou domácí lékárničku.

Lucie Nestrašilová

Jak si uhájit své Vánoce?
Vánoce jsou pro většinu z nás svátkem plným  
symbolů. I když přestaneme věřit na Ježíška, mnoha  
rituálů se ani v dospělosti nedokážeme vzdát.  
Vzpomínky z dětství se hlásí o to víc, když tytéž 
prožitky zprostředkováváme svým dětem. 

Přestože rámcově je rituál Štědrého dne ve většině  
domácností stejný, jeho konkrétní podoba se v každé  
rodině liší. Tradice, která je zásadní pro nás, nemusí být 
zdaleka tak významná pro našeho partnera. Chvilka času, 
kterou si na sebe najdeme několik dní před Vánocemi,  
může výrazně zlepšit naše prožití svátků a ušetřit pří- 
padnou nepohodu. Vzájemně si sdělíme, co je pro kterého 
z nás důležité, co chceme předat našim dětem. Společně  
zvážíme, které zvyky je možné zachovat a čeho se  
musíme vzdát.

Vytváření nové tradice je důležitým pojítkem nové rodiny  
a přispívá k její soudržnosti. Nutně však s sebou přináší  
odmítnutí některých starých zvyklostí. Je-li pro nás  

obtížné se starých zvyků vzdát, může nám pomoci  
Ignatia amara 15 C 5 granulí 1x denně.

Přijmout nové způsoby a respektovat potřebu soukromí  
nově vznikající rodiny může být obtížné pro některé  
příbuzné (např. rozhodneme-li se někoho nepozvat...).  
I pro ně je slavení Vánoc důležité a nová realita v nich může 
vyvolávat nevoli. Mladý pár tak mnohdy čelí nelehkým  
rozhodnutím, zda obhájí vznikající rodinu, nebo dá před-
nost zamezení konfliktu se členy původní rodiny za cenu 
nespokojenosti své vlastní nebo členů nové rodiny.  
Pokud je to možné, pokusíme se nalézt řešení přijatelné  
pro obě strany (přijdeme druhý den na návštěvu...).  
Když se dohoda nepodaří a setrvává v nás určitá nepo- 
hoda, pomůže nám lék Staphysagria 15 C na potlačený 
vztek. Lze ho podat i vícekrát denně.

Přeji úspěšnou cestu ve vytváření tajemství vaší rodiny. 
Krásné Vánoce!

MUDr. Tereza Hynková




