
ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Bc. Lenka Černá

Rozhovor s koučkou
Bc. Lenka Černá je profesionální koučka a zakladatelka Pure 
Clinic Praha, kde se věnuje pomoci lidem v oblasti sebevědomí, 
psychosomatiky a hledání vlastní identity.

Život mnohdy není peříčko a tuto skutečnost si více než 
kdy jindy uvědomujeme (doléhá na nás) právě s nástupem 
mrazivých zimních dnů a nocí. Jak nejlépe toto období, kdy 
na povrch vyvstává nutnost jakéhosi bilancování našeho 
životního směřování, ustát se ctí?

Primárně je důležité si uvědomit, že náš život je dynamický  
a nálady i určité životní cykly se střídají, stejně jako roční období. 
Je tedy velkým úkolem tuto skutečnost přijmout a být bdělými 
pozorovateli našich emocí a nálad. Někdy máme tendenci do všeho 
příliš „zabředávat” a řešit, proč se právě dnes necítíme tolik v síle 
a nemáme od rána do večera skvělou náladu. Pokud se dlouhodobě 
cítím špatně, je to něco jiného, ale nyní mluvím o krátkodobých 
splínech, které k našemu životu prostě patří. Tyto stavy tedy mohu 
ustát se ctí, pokud si od nich zachovám alespoň částečný odstup  
a nebudu je brát smrtelně vážně. Protože právě emoce jsou pomíjivé 
a po každé bouřce jednoho dne vysvitne slunce! Zároveň je dobré 
naučit se přijímat negativní životní události a pocity jako něco,  
co je jen vodítkem k tomu, abychom se v životě něco naučili a třeba 
s láskou přehodnotili své názory a návyky.
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ÚVODNÍK

Nový rok je tu! Dali jste si nějaké novoroční předse-
vzetí, nebo už jste to tentokrát vzdali?

Já jsem si letos žádné nedala. Myslím si totiž,  
že pokud chce člověk něco změnit, nebo se ve svém 
životě posunout dál, pak to může udělat kdykoli  
a nečekat na 1. ledna. I přesto musím přiznat,  
že jsem v prvních lednových dnech na některých  
věcech úspěšně zapracovala. Leden je totiž o dost 
klidnější měsíc než prosinec a já mám na sebe  
mnohem více času než v posledních týdnech uplynu-
lého roku, které byly opravdu hektické. A tak chodím 
běhat opravdu každý den. Mám-li dostatek energie,  
letím jako „vítr“, někdy běžím, jindy více jdu.  
Nedělám to však kvůli novoročnímu předsevzetí, 
jímž bych se dostávala do úzkých, ale díky troše 
času navíc, který si teď nesmírně užívám.
 
Stejně tak jsem se v uplynulých dnech vrhla na  
vyřešení úkolů, na které mi koncem roku nezbyl čas, 
nebo k nim nebyla vhodná konstelace na úřadech  
a podobných institucích. A tak má moje auto  
konečně technickou, opět už znám heslo své datové  
schránky, pověsila jsem si obrázek z našeho  
báječného teambuildingu a z akce se svými syny, 
kdy jsme společně malovali vánoční dárky, a našla 
jsem svou nejoblíbenější mikinu! Není to skvělé? 
Pro mě ano a stejně pozitivní náladu přeji v těchto 
chladných dnech i vám.

Vaše Lucka Nestrašilová



Mnohdy splíny, kterých si nevšímáme a neřešíme, 
přerostou až do depresivních stavů či silných  
úzkostí. Bývá těžké s klienty pracovat právě v této 
rovině a rozklíčovat, proč vlastně k danému stavu 
došlo a jak z něj ven?

Pokud nerespektujeme naše touhy a v životě držíme něco, 
co nám neprospívá, přicházejí zmíněné deprese. Není 
těžké s mými klienty rozklíčovat, kde je skutečná příčina 
depresivních stavů. Spíše trvá déle, než se klient dostane 
z tohoto stavu ven, a vyžaduje to určitou trpělivost. 
Když si vezmeme prášek, efekt je možná rychlejší, ale 
nenalezne se skutečná příčina. Osobní růst a terapie trvají 
delší dobu, ale člověk sám sebe pozná do hloubky a může 
svůj život trvale změnit. Jen tím, že pochopí sám sebe  
a změní své smýšlení, chování i návyky.

Pokud v životě „správný“ směr nenalézáme, či jsme 
jej někde po cestě poztráceli a máme pocit, že se 
koráb silně potácí, jakým způsobem lze znovuzískat 
vnitřní rovnováhu? Jak objevit, kudy a kam jít, co je 
pro nás opravdu důležité?

Nejhorší je snažit se proti všemu ihned bojovat a být 
v takzvaném rezistentním stavu. Vím, že není jednoduché 
být v takovém okamžiku v klidu, ale na druhou stranu, 
pomůže nám extrémní stres? Je dobré se na celou situaci 
podívat z hlediska toho, proč se nám vlastně takové situace 
dějí, nebo dokonce opakují. Kde jsme v minulosti udělali 
chybu, nebo nerespektovali své vnitřní pocity? Vždy je 
důležité najít skutečnou příčinu toho, proč se zrovna teď 
necítíme dobře.

Skvělým vodítkem k tomu, jestli v životě jdeme správně, 
je naše aktuální nálada. Klienty učím, ať si svoji náladu 
ohodnotí na stupnici 0–10 (nula je nejhorší nálada, desítka 
totální euforie) a zároveň ať si zkusí svoji aktuální náladu 
vyhodnotit ve čtyřech základních oblastech života: 
v práci, vztazích, penězích a zdraví. Pokud je někde 
číslo nižší než 7, je zapotřebí se zamyslet, proč se právě 
v této oblasti necítíme dobře a co můžeme udělat pro to, 
aby se nám zde nálada zvedla. Když tuto techniku (tzv. 
životní scan) uděláme poctivě, přesně vidíme, na jaké 
oblasti života se máme zaměřit a co je hlavním důvodem 
našich nepříjemných pocitů. Moje osobní zkušenost je, 
že nejnižší čísla nálady máme ve vztazích, konkrétně ve 
vztahu k sobě. A tak se dostáváme k tématu číslo jedna: 
jak vylepšit vztah k sobě? Zde to všechno začíná.
 
Máte nějaký jednoduchý tip či návod pro uvolnění 
silného pocitu napětí v těle/mysli? Jakou roli 
sehrává správné dýchání?

Dýchání je v uvolňování stresu a vnitřního napětí klíčové. 
Jen si zkuste vybavit, jak dýcháte, když jste pracovně 
vytížení nebo máte vztahové obtíže. Spíše nedýcháte. 
Osobně preferuji dechová a energetická cvičení, která 
praktikuji po ránu. Protože když se hned ráno naladíme 
na svůj klid, vydržíme v tomto rozložení i po zbytek dne. 
Někdy nám pomůže 10 hlubokých nádechů a výdechů. 
Můžeme se také podpořit afirmací: „Vše je v pořádku, jsem 
ve svém středu.” S klienty mimo jiné cvičím vizualizační 
techniku, kterou jsem nazvala mentální zahrada.

Říká se, že každou krizí dostáváme šanci k růstu, ke 
změně svého života. Souhlasíte s tím? Co je vlastně 
důležité se naučit či pochopit, abychom mohli být 
šťastní a pokračovat na cestě i přes mnohdy závažné 
karamboly?

Souhlasím na 100 % a mám s tím také osobní zkušenost. 
Věřím tomu, že žijeme pro to, aby se naše duše něčemu 

naučila a posunula se dále. Náš život je takovým hřištěm, 
kde bychom si měli hrát, ale i poznávat sami sebe skrze 
svět, který nás obklopuje, a zážitky, které nám do života 
přichází.

Důležité je pochopit, že vnější svět je pouhým odrazem 
světa vnitřního. Lidé, které potkáváme, naše zdraví, 
vztahy, finanční situace – to všechno je jen výsledek toho, 
jak smýšlíme. To my rozhodujeme o tom, s kým svůj život 
prožijeme, jakou budeme mít práci, finance i jaké bude 
naše zdraví. Když se tedy začneme soustředit na to, jaké 
jsou naše mentální vzorce a zda jsou pro nás prospěšné, 
můžeme je změnit. A když změníme svůj vnitřní svět, 
změníme i své vnímání okolí. Dokonce se časem i samotné 
okolí může změnit a přijdou nám do života jiní lidé. 
Stejně tak to funguje i v oblasti zdraví. Když o svém těle 
začnu smýšlet pozitivně, vlastně jej začnu léčit a ono se 
postupně přizpůsobí novým mentálním vzorcům. Jsem 
si jistá tím, že my sami jsme pro sebe těmi nejlepšími 
léčiteli. Nepotřebujeme prášek ani lékaře, když se umíme 
„nacítit“ sami na sebe a jsme s naším tělem propojení. 
A když své tělo milujeme, nebudeme do něj chtít vkládat 
nezdravé potraviny, nebo mu vytvářet závislost na něčem, 
co mu neprospívá.

Zajímá mě váš vztah k homeopatii: vyzkoušela 
jste ji někdy? Jaké jiné metody léčby, léčení, kroky 
k uzdravení uznáváte (využíváte) či se jimi sama 
zabýváte?

K homeopatii mám kladný vztah a sama ji občas využívám 
pro léčení drobných neduhů (jako třeba nachlazení  
či poranění). Homeopatie se mi hodně osvědčila také 
u mého psa. Mám k ní velký respekt a jsem si vědoma 
toho, že jde o vědu, kterou se člověk nenaučí ze dne 
na den. Stejně jako moje profese je také homeopatie 
o celostním přístupu a snaze pochopit lidského jedince 
komplexně. A to vždy oceňuji. 

Přestože jsem dcerou lékaře, snažím se vyhýbat klasickým 
způsobům léčení svých případných neduhů. Jsem 
přesvědčená o tom, že to jde i jinou cestou. Velkou část 
práce věnuji svému vnitřnímu světu a psychické pohodě. 
Ráno alespoň chvíli medituji, zacvičím si několik cviků na 
páteř. Chodím pravidelně na jógu a momentálně mě baví 
objevovat vše kolem kundalini jógy, používání tibetských 
mís a gongů. A hodně mi pomáhá příroda v kombinaci 
s mým psem. Takto léčím neduhy pravidelně. Na druhou 
stranu je pro mě občas terapií i setkání s kruhem mých 
blízkých přátel u dobrého červeného vína a pečené kachny. 
Nejsem extremista a ráda si život užívám ve všech jeho 
formách.

Mnohé jste k životní změně inspirovala svým loň-
ským přednáškovým turné „Restart 2017“. V tomto 
roce se vydáte na cesty s poselstvím určeným  
zejména pro ženy. Turné nese název „Cesta mimo 
řádné ženy“. Můžete napovědět, o čem bude, a pří- 
padně i říci, jaký osobní impulz vás podnítil 
zpracovat právě toto téma?

Téma mimořádné ženy jsem v sobě nosila již delší dobu  
a jsem ráda, že se mi nápad konečně podařilo uskutečnit. 
Mé nové přednášky jsou určené pro všechny ženy, které 
cítí, že by chtěly jít ve svém životě tak trochu jinou cestou, 
ale nevědí, jak svůj vnitřní potenciál realizovat. Zároveň 
se neumí napojit na své ženství a pracovat s ním, nevědí, 
kde vlastně začít, a často se i svého ženského potenciálu 
bojí. Během přednášky se budu věnovat základním 
oblastem prožívání každé ženy, tedy sebevědomí, ženství, 
partnerské oblasti, kariéře a finanční oblasti. Právě v nich 
máme často obrovské bloky, které nám brání v plném 
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projevení sebe. Zároveň bych chtěla ženám předat, že 
být mimořádnou ženou neznamená nic sobeckého nebo 
„nafrněného”. Každá z nás ji v sobě nosí, jen s ní neumíme 
pracovat a projevit se ve své přirozenosti. Moc se na 
přednášky i posluchačky těším! Hodně pohody a zdraví 
vám všem.

Děkuji za rozhovor. 

Helena Míková

Turné Lenky Černé začíná 
slavnostním zahájením v Praze 11. 1. 2018. 

Pokračovat bude v Ostravě, poté se přesune 
do Brna, následně do Českých Budějovic 

a 25. 4. 2018 končí opět v Praze. 

Více na www.skola-pro-zeny.cz, 
www.lenkacerna.cz.

Dvě otázky 
pro Lukáše Hejlíka
Co děláš a používáš pro sebe a pro své děti na 
podporu imunity v zimě?

Jsem tatínek prudič a především se snažím naznačit,  
že je dobré nejít nemocem naproti. Sám jsem v tom velký 
„cíťa“, jakmile je mi trochu zima na nohy, cítím nebezpečí 
nastuzení. Samozřejmě říkat desetileté dceři, ať se prostě 
obleče více, je téměř marné a hlavně si vybavuju sám 
sebe, jak mi to bylo (hodně dlouho) úplně, ale úplně jedno. 
Celkově se snažíme jíst pestře, nedržíme žádnou dietu, 
nevyhýbáme se žádným složkám. I děti mají rády ryby, 
a ovoce také. Sám si dávám před spaním malého panáka 
slivovice. Líp se mi usíná a mám pocit, že v tom tak trochu 
spálím všechny nečistoty toho dne.

Používáš doma i přírodní přípravky na léčbu nachla-
zení? Např. bylinky, homeopatika, aromaterapii?

Také, ano. S dcerou proplachujeme nos himalájskou solí, 
v Praze máme aroma lampu s olejíčkem od Karla Hádka. 
Každý rok si sbírám byliny na domácí čaj, při nachlazení 
mám rád kombinaci: šípek, rýmovník, zázvor, citrón  
a tymián.

PharmDr. Jana Strieglerová

Ne-plodnost v našich životech
Život s sebou nese punc zrodu i zániku, neustálé 
přeměny energie a znamená ve své podstatě nekon-
čící proces tvoření. Ne náhodou však v posledních 
desetiletích stále častěji vyvstává do popředí 
zájmu (především vyspělých zemí) palčivá otázka 
neplodnosti, tedy ztráty schopnosti tvořit nový 
život. Jak žen, tak mužů. 

Tento nevítaný fakt ukrývá skrytou symboliku: 
V momentě, kdy vyměníme svůj přirozený životní rytmus 
za dennodenní sprint (musíme vše stíhat!) a jednáme pod 
neustálým tlakem svého okolí jak v pracovní, tak osobní 
rovině, přepínáme v rámci sebezáchrany na jakéhosi 
autopilota, čímž ztrácíme svou přirozenou schopnost 
skutečně tvořit, vytvářet a měnit směr napříč svým 
životem. Nastává vnitřní stagnace. Není zde ani potřebná 
energie, ani možnost růstu. Automaticky polykáme  
desítky pilulek na různé neduhy, aniž bychom se zaměřili  
na skutečnou podstatu svých obtíží. Změňme to. Naučme 
se znovu tvořivě přistupovat sami k sobě, svému orga-
nismu a tím i životu. Nejde o to, co se naučíme z knih,  
ale co skutečně pochopíme. Jak nám může pomoci 
homeopatie?

Hodně, dalo by se říci slovy rakouské lékařky-homeo-
patky Christiny Ari, která se dlouhodobě zabývá (nejen) 
problematikou neplodnosti u žen i mužů. Na nedávné 
konferenci Homeopatické lékařské asociace v Praze se 
podělila se svými kolegy o své bohaté zkušenosti právě 
z této oblasti. Zblízka představila homeopatický lék 
Folliculinum, který ve své praxi dlouhodobě a s úspěchem 
využívá.

Není estrogen jako estrogen

„Folliculinum je přírodní hormon, známý jako estrogen. 
Vedle estradiolu a estriolu je to jeden z fyziologicky 
aktivních estrogenů, které si tělo vytváří samo. Derivátem 
estrogenů je estron, který se vylučuje močí, a právě ten se 
využívá pro účely homeopatického působení,“ vysvětluje 
Christina Ari.

Estrogeny udávají krok zdravému ženskému cyklu, 
samozřejmě ve vyvážené souhře se svým protihráčem 
gestagenem. „Fyziologie endokrinního systému potvrzuje 
klíčové postavení estrogenů v metabolismu pohlavních 
hormonů. Estrogeny nesou zodpovědnost v první řadě  



4  

za zachování plodnosti a schopnosti rozmnožování u obou 
pohlaví,“ zmiňuje lékařka. Zde však nastává problém. 
Spoustu žen má pocit (či podlehnou okolním informacím), 
že ke zdravému životu (či životnímu stylu) je zapotřebí 
hormony do těla uměle doplňovat. Dnes je hojně užíváme 
v antikoncepčních pilulkách, mnohdy hned od zahájení 
sexuálního života (proti nechtěnému otěhotnění, či též  
jako pomocníka proti nevzhlednému akné a dalším pří-
znakům nevyrovnaného hormonálního prostředí v našem 
těle). Posléze naopak podstupujeme hormonální léčbu 
pro „obnovení“ schopnosti otěhotnět, což se mnohdy 
po předchozím dlouhodobém užívání hormonální 
antikoncepce skutečně nedaří. Dále mnohé z nás užívají 
hormonální substituci před menopauzou či po ní. Je to pro 
náš organismus dobrá strategie?

Dlouholeté zkušenosti ukazují spíše pravý opak. Proto je 
třeba zaměřit se na možnosti, které hormonální prostředí 
ženy a její zdraví podpoří bez negativních vedlejších 
účinků. Jednou z nich je právě homeopatie, která je 
navíc zárukou udržitelného rozvoje a šetrného přístupu 
k přírodě. V tomto konkrétním případě jde o již zmíněné 
Folliculinum. „Význam Folliculina jako homeopatického 
léku daleko převyšuje možnosti terapie symptomatických, 
hormonálně-specifických klinických obtíží,“ podotýká na 
toto téma Dr. Ari. 

Najít svůj rytmus

Podle lékařky má každá žena svůj vlastní, individuální 
rytmický cyklus, který jí pomáhá nalézt správnou míru 
co do vcítění se, sebeurčení, síly vůle a individuality. 
„Estrogeny jsou jakožto dirigent zdravého ženského 
cyklu odpovědné za rozvoj těchto kreativních a tvořivých 
schopností.“ Nicméně zde hovoříme o přirozené tvorbě 
estrogenů, ne o uměle dodávaných pomocí hormonální 
antikoncepce či substituce. Homeopatka zdůrazňuje:  
„Ty naopak blokují funkci vaječníků. Potlačování a kla- 
mání vlastních regulačních mechanismů zejména 
v dlouhodobém podávání může mimo jiné vést k trvalé 
neschopnosti regenerace v ovulačním cyklu a tím k hrozící 
neplodnosti.“ Homeopatické léky pomáhají ženě tento její 
přirozený um znovuobnovit, nastartovat vlastní rytmus, 
který se nedá vtlačit do boxu s nápisem „pro všechny 
stejné“. O tom je homeopatie.

Folliculinum chápeme jako důležité léčivo pro ženy, muže 
i děti stejnou měrou. Není to tedy a priori pouze ženský 
lék.

Při jakých symptomech se Folliculinum podává? 
Uvedeme zde ty nejčastější, které se vzájemně prolí- 
nají a spolu pak ukazují na vhodnost užití právě tohoto 
léku:

● široká škála obtíží/poruch menstruačního cyklu,
● tvorba ovariálních cyst, endometrióza, děložní myomy, 
● polycystické vaječníky,
● potraty, neplodnost,
● obtíže v preklimakteriu (návaly horka…),
● zvýšené, či snížené libido,
● opakující se záněty močového měchýře, inkontinence,
● střídavé zácpy a průjmy,
● otoky, přibírání na váze (hlavně v oblasti pasu),
● citlivost na zvuky a hluk,
● akné v obličeji, bledost,
● chraptění až ztráta hlasu,
● vyčerpání a únava, deprese, střídání nálad,
● u mužů: poruchy v kvalitě spermií, poruchy plodnosti,  
 zženštilost, obtíže s prostatou.

„Klinické zkušenosti potvrzují obecně regenerační účinek 
tohoto léčiva při hormonálních poruchách různého 
původu,“ poznamenává Dr. Christina Ari a dodává,  
„to se však netýká jen mladších žen. Folliculinum podávané 
během menopauzy pokrývá celou paletu typických 
fyzických a psychických symptomů, které mnoho žen 
v tomto období pociťuje.“

Zdá se, že před sebou máme důležitý úkol. Pochopit 
lekce, které k nám, ženám (ale i mužům), přicházejí skrze 
tolik diskutovanou neplodnost a s tím spojené hormonální 
poruchy organismu. Je nutné klást si otázky: proč tato 
situace nastává, jak bych měla změnit svůj život, abych 
žila více v souladu se svým tělem i duší, tedy sama 
sebou? Tak často si necháváme diktovat, jak žít, zda mít, 
či nemít dítě… Jde však o to, nalézt tu svoji přirozenost. 
Stát se dospělou ženou. Tvořivou, zdravě sebevědomou  
a vnímavou ke svému organismu i svému okolí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) již v roce 2002 (!)  
vydala upozornění týkající se syntetických hormonálních 
látek: „Hormonálně aktivní substance mohou změnit 
funkci hormonálního systému člověka a tím vést k trva-
lému vlivu na zdraví organismu, jeho potomků nebo 
celé populace.“ Výsledky zkoumání hladiny hormonů 
ve zdrojích pitné vody, kterou denně využíváme, jsou 
alarmující. Musíme tedy tento fakt považovat za vážné 
zdravotní riziko současnosti, ale hlavně budoucnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázka pro MUDr. Evu Kettmannovou, místopřed-
sedkyni Homeopatické lékařské asociace: Jaké 
„poselství“ nese pro dnešní ženu lék Folliculinum  
a v čem vidíte jeho hlavní přínos?

„Folliculinum je vhodné pro přetíženou, uštvanou matku, 
manželku, ženu zaměstnanou v pomáhající profesi 
(zejména, když zastává všechny role najednou). Ženu, 
která se rozdává, aniž by měla čas na to, aby se sama 
„zazdrojovala“, načerpala síly pro sebe, ženu, která 
si nemůže dovolit mít „své dny“ a v tyto dny zpomalit, 
přizpůsobit se potřebám svého hormonálního cyklu. 
Další skupinou jsou ženy, u kterých se během užívání 
hormonální antikoncepce objevují psychické potíže, 
jako jsou depresivní nebo úzkostné poruchy. Těmto 
ženám v první řadě vysvětluji propojení hormonální  
osy a centrálního nervového systému (toto propojení je  
ve školní medicíně dávno známé) a doporučuji jim, 
aby z tohoto důvodu co nejdříve vysadily hormonální 
antikoncepci, která je hrubým zásahem do jemných fyzio-
logických regulačních mechanismů. Vedu je k tomu, aby 
naslouchaly svému vlastnímu tělu a rozvíjely svou intuici  
a kreativitu. Folliculinum je jedním z homeopatických 
léků, který všem ženám v uvedených situacích pomůže 
propojit se s vlastními potřebami, najít odpověď na otázku: 
Co vlastně chci já teď a tady, jaké jsou moje skutečné 
potřeby?“

Helena Míková

MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant Světa homeopatie s Dr. Ari a MUDr. Sedláčkem
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Režimová opatření při léčbě nemocí
Nachlazení, rýma, kašel a podobné příznaky jsou 
běžnou součástí zimního období. Nevyhnou se  
dětem ani dospělým. Jejich léčbu však můžeme pod- 
pořit souborem určitých domácích opatření, která  
mohou zefektivnit nebo zkrátit léčbu, podpořit imu- 
nitní systém a zvýšit celkovou odolnost organismu.

Ticho, klid a tekutiny (neboli terapie 3T) tvoří základ  
každého domácího léčení. Pokud budeme ležet v posteli,  
mít zatažené závěsy a nebude hrát televize, lépe se nám 
bude spát a spánek je, jak říkaly už naše babičky, ten  
nejlepší lékař. Ve spánku tělo regeneruje a samoléčebné 
procesy v buňkách mohou probíhat na plné obrátky.

Pitný režim: Zvýšené množství tekutin pomáhá detoxika- 
čním procesům v těle, doplňuje ztráty tekutin způsobené  
pocením, zvracením nebo průjmy. Je dobré pít hlavně 
vodu, klidně teplou. Bylinkový čaj se doporučuje při nemoci  
2−3x denně po dobu max. 3 týdnů.

Pokud došlo k prochladnutí, nebo jsou ledové nohy  
a nejde se zahřát, je dobré napařit nohy v lavoru s hodně 
teplou vodou.

Strava: V době léčby je třeba podpořit samoléčebné síly 
vlastního těla. Přispívá k tomu i to, že nebudeme jíst těžká  

a dlouho stravitelná jídla (uzeniny, maso, polotovary,  
sladkosti a jídlo s obsahem konzervantů a dalších aditiv). 
Je dobré omezit, nebo nejlépe vysadit mléčné výrobky  
(podporují zahlenění). Zařadíme polévky, zeleninové  
a masové vývary, rýži, ovoce a zeleninu. Pokud nemocný 
jídlo odmítá, nenutíme ho. Děti mají silnou intuici a po- 
znají, co jejich tělo potřebuje a co ne. Kojené děti kojíme 
tak často, jak potřebují.

Kávu a alkohol po dobu léčby i rekonvalescence úplně 
vynecháme.

Čerstvý vzduch: Větráme krátce a intenzivně. Ve vyvě- 
trané místnosti se lépe spí a sníží se koncentrace bacilů  
ve vzduchu. Místnost můžeme osvěžit éterickými oleji  
(eukalyptus, borovice, citron, pomeranč).

Péče o dutinu ústní: Při nachlazení se na jazyku často 
tvoří povlak, ve kterém se množí bakterie. Velmi účinné je 
několikrát denně jemně vyškrabat jazyk kávovou lžičkou  
nebo škrabkou na jazyk. Zuby čistíme víckrát za den.  
Můžeme si dát malé množství rostlinného oleje do úst,  
několik minut ho v ústech promnout a pak vyplivnout.  
Snižuje to usazování plaku v dutině ústní.

Péče o dutinu nosní: Sekret z nosu se rozpustí a lépe  
vysmrká díky pomoci nosní konvičky s teplou slanou  
vodou. Při zahlenění ji používáme několikrát denně. Pak je 
vhodné vytřít nos rostlinným nosním olejem. Při smrkání 
se má vysmrkávat každá dírka zvlášť, aby nezalehly uši.

Pokud je kašel a zahlenění na průduškách, dobře  
uleví nahřátí hrudníku do tepla vyžehlenou bavlněnou  
plínou přiloženou přímo na kůži hrudníku zepředu i zezadu.  
Plínu lze tak nosit klidně celý den. Hrudník také můžeme 
potírat bylinnou prsní mastí nebo tymiánovou mastí.

Po uzdravení je na místě převléknout postele a koupit 
nový zubní kartáček, aby se v nich bakterie nemohly dále 
množit. Pokud venku mrzne, je dobré nechat pokrývky 
i polštáře několik hodin venku vymrznout.
  

PharmDr. Jana Strieglerová

O homeopatické léčbě
Co je homeopatie? Homeopatie je přírodní forma 
medicíny, kterou užívá při léčbě akutních i chro- 
nických obtíží více než 200 milionů lidí po celém  
světě. Je založena na zásadě „podobné se léčí  
podobným“. Jinými slovy to znamená, že látka  
užívaná v malém množství vyléčí ty samé příznaky, 
které by způsobila, kdyby byla užívána ve velkém 
množství.

Holistický charakter homeopatie znamená, že každá osoba  
je léčena individuálně a při léčbě a prevenci nemocí je  
bráno v úvahu všechno – tělo, mysl, postoje i emoce.  
Homeopat to vše zváží a vybere ten nejvhodnější lék 
vzhledem k specifickým symptomům daného jedince  
a jeho zdravotnímu stavu, aby tak povzbudil jeho vlastní 
schopnost uzdravit se.
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Snídaně pro větší děti
Jak naše děti rostou, postupně jim přestaly chutnat ke 
snídani kaše, i když jsem se snažila dělat je pokaždé 
trochu jinak. Museli jsme vymyslet něco jiného. Trávení 
mají podobné jako já. Ráno nepotřebují sníst velké porce, 
ani velmi syté jídlo. Aby to nebyly konvenční snídaně 
z přeslazených cereálií s mlékem, nebo bílý rohlík se 
salámem, musíme hledat kompromisy. 

Nejvíce jim chutnají sladké snídaně, které ráno bříško  
i chuťové pohárky pěkně pohladí. Sladké ale ještě nemusí  
znamenat plné cukru. Právě naopak. K doslazení použi- 
jeme přirozenou sladkost ovoce nebo med, rýžový  
sirup apod. Pro školáky je vhodné přidat pokaždé  
dostatek ořechů či jiných olejnatých semen.

Dvakrát týdně peču ráno kváskový chléb s velkým 
množstvím semínek. Pokaždé připravím i několik kousků 
„chlebánků“ – malinkých bulek. Někdy volíme slanou verzi 
– se sezamovým či dýňovým olejem, bylinkovým kořením 
a kouskem zeleniny, jindy zas sladkou – s makovým nebo 
kokosovým olejem, medem a skořicí, nebo s naší domácí 
marmeládou (bez cukru).

Další oblíbenou snídaní jsou placičky s ovocnou  
omáčkou. Jejich příprava je velmi jednoduchá  
a je to vlastně jen zapečená kaše! Večer zaliju ovesné 
vločky vařící vodou (nebo předvařím jáhly či polentu), 
přidám špetku soli, nastrouhané jablíčko (hrušku, 
rozmačkaný banán), propláchnuté hrozinky, oříšky, 
semínka a semínkové/oříškové máslo (tahini, mandlovou 
pastu). Ráno do směsi přimíchám trochu mouky (nemusí 
být) a na pečícím papíře upeču placičky. Ovocnou omáčku 
připravuji ze zmraženého drobného ovoce a jemně 
zahušťuji malým množstvím kukuřičného škrobu.

Dnes jsme snídali „obrovské sůši“, které jsou plné 
semínek. Jejich příprava není náročná.

Potřebujeme:
ovesné vločky, 
máslo,
med,
špetku soli,
perníkové koření,
semínka a ořechy 
(sezam, nasekané vlašské ořechy, slunečnicové semínko), 
hodně mletého máku,
celozrnnou mouku a jedlou sodu.

Postup: 
Večer jsem připravila do mísy vločky, zalila je vařící vodou, 
přidala jsem máslo, med, perníkové koření, semínka  
a mák. Ráno jsem přidala pouze mouku smíchanou s jedlou 
sodou. Z těsta jsem pak tvarovala sušenky velikosti dlaně 
(aby každému stačil jeden kus). Na každou sušenku jsem 
přidala lžíci marmelády z bezinek a trochu kokosu. Pekla 
jsem je na 180 °C. Pro zhýčkané jazýčky můžeme na 
sušenky hned po vyndání z trouby ještě přidat kousek 
kvalitní hořké čokolády, která na horké marmeládě pěkně 
roztaje.

Mgr. Andrea Dovalová

Užívání homeopatických léků je bezpečné, protože zřídka-
kdy způsobují vedlejší účinky. To znamená, že když jsou 
užívány správným způsobem pod vedením kvalifikovaného 
homeopata, mohou se jimi léčit lidé každého věku včetně 
miminek, dětí a těhotných či kojících žen.

Co obnáší homeopatická léčba?

Lékař-homeopat pracuje stejně jako jakýkoliv jiný kon-
venční lékař. Při stanovení diagnózy je důležité zjištění 
anamnézy, prohlídka i vyšetření. Nicméně homeopatický 
lékař se tak jako o vaše příznaky bude zajímat i o vás jako 
jednotlivce a o jedinečný způsob, jak vás vaše příznaky 
ovlivňují.

Návštěva u homeopata

Otázky o vašem životním stylu, zvyklostech při jídle, oblí-
bených jídlech, temperamentu, osobnosti, kvalitě spánku  
a anamnéze pomohou lékaři utvořit si o vás kompletní  
obraz. Tento obraz bude spárován s příznaky vaší nemoci, 

aby mohl být předepsán konkrétní druh a ředění homeo-
patického léku.

Pro orientaci můžete očekávat, že vaše první návštěva 
bude trvat do hodiny, následné návštěvy jsou obvykle 
půlhodinové. Liší se to lékař od lékaře a také podle systé-
mu, v němž homeopat pracuje. Například ve Velké Británii 
mohou být návštěvy začleněné do NHS (= Služby národní-
ho zdraví, obdoby našeho veřejného zdravotního pojištění) 
kratší.

Příprava na návštěvu u homeopata

Chcete-li z návštěvy u lékaře-homeopata získat co nej- 
více, je užitečné udělat si předem několik poznámek  
a promyslet si všechny problémy, které ovlivňují vaše 
zdraví. Někteří lékaři-homeopaté žádají své nové pacienty, 
aby před první návštěvou vyplnili dotazník. Je to dobrý 
způsob, jak ušetřit čas, a budete-li o to požádáni, pro své 
dobro to udělejte.

Zdroj: www.britishhomeopathic.org
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Aby bolest nebolela!

ÚRAZY? 
ZRANĚNÍ?

Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci. 

www.traumeel.cz
Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

Traumeel® S mast
Traumeel® S mast se užívá ke zmírnění 
bolesti při lehkých a středně těžkých 
poraněních pohybového aparátu  

• Podvrknutí a vykloubení
• Zlomeniny kostí
• Kožní oděrky
• Natažené šlachy a vazy 
• Otoky měkkých tkání

iNZERCE

iNZERCE
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 HOMEOPaTiCKÁ PORaDNa

Bolesti uší zlobí častěji děti. Ale i dospělí se mohou 
se záněty středouší potýkat.     

„Dobrý den, paní doktorko, prosím o radu. Maminka trpí od 
dětství záněty středního ucha (dříve se to, bohužel, moc 
neléčilo). Každý rok ji to tak 2x ročně zazlobí a dostane 
antibiotika. Nemusí být ani nachlazená, nemívá horečku, 
jen bolest v uších s následným zalehnutím. Nyní ji to opět 
chytlo – dostala antibiotika, balónkem to profouknout 
nešlo, prý je už bubínek zjizvený. Ještě jí řekli, že má 
velký tlak v uchu. Léčí se také na hypertenzi.
Jedno ucho má zalehlé tak, že na něj vůbec neslyší. Paní 
doktorka na ORL po 14 dnech léčení doporučila operaci 
s tím, že není záruka zlepšení. Považujeme to za unáhlený 
krok. Můžete mi prosím poradit homeopatickou léčbu? 
Na stránkách Světa homeopatie jsem našla radu pro děti  
– Kalium muriaticum 15 C, Apis mellifica 30 C, Silicea  
15 C a také Oscillococcinum. Ale nevím, jak pro dospělého 
v tomto konkrétním případě... Věříme, že mamince přírodní 
cesta může pomoci.“

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

„Dobrý den, 
uvedené homeopatické léky lze užívat v následujícím 
dávkování:

● KaLiUM MURiaTiCUM 15 C – 3x denně 5 granulí,
● aPiS MELLiFiCa 30 C – 2x denně 5 granulí,
● SiLiCEa 15 C – každý večer 5 granulí,
● OSCILLOCOCCINUM – po dobu pěti dní 2x denně 1 tubu.  
 Dále pak obden jednu tubu po dobu dvou týdnů.

O nutnosti operačního zákroku rozhoduje vždy odborník – 
lékař ORL, který má pacienta v péči a osobně ho vyšetřil.

Přeji brzké zlepšení a jsem s pozdravem.“

Opakované záněty středního ucha

S nástupem chladných měsíců roku se u malých dětí 
nemoci často opakují – zejména, když navštěvují 
školku, či školu. Týden jsou ve školce, týden doma 
a tak je to až do jara. V naší poradně se maminky 
často ptají i na možnost homeopatického řešení 
potíží souvisejících se zvětšenou nosní mandlí.     

„Dobrý den, má skoro čtyřletá dcera je často nemocná. 
Loni začala chodit do školky a docházka byla asi 30%. Na 
jaře jsem nasadila Lymphomyosot. Dcera vybrala tři balení 
a byla, až na dvě rýmy, čtyři měsíce zdravá. Nicméně jak 
nastoupila v září opět do školky, už je zase stále nemocná. 
Trpí na zadní rýmy, zahlenění, kašel, který občas sleze na 
průdušky. Nemoc se vleče a dlouho trvá, než se jí zbaví.
Chodíme na ORL, kde jí na jaře zjistili velkou nosní mandli. 

Proto jsem nasadila i ten Lymphomyosot. Poradíte mi,  
co teď? Mohu zase opakovat Lymphomyosot, nebo musí 
být delší přestávka? Brala ho do půlky června – 3x denně 
10 kapek.
Četla jsem také o léku Silicea 15 C s doporučením brát 
pondělí, středa, pátek – pro zlepšení imunity a na zmenšení 
nosní mandle. Děkuji za radu!“

Na dotaz odpověděla zkušená lékařka MUDr. Kristina 
Potúčková, odbornice v homeopatii: 

„Dobrý den, 

● LyMPHOMyOSOT můžete opět nasadit ve výše uvede- 
 ném dávkování. Po využívání 1 balení udělejte 14denní  
 pauzu, celkem užívejte 3 balení.
● SiLiCEa je výborným lékem na zvýšení imunity.  
 Zpočátku by byla vhodná v každodenním užívání  
 5 granulí v ředění 15 C.
● Kombinujte ji s 1 tubou léku OSCiLLOCOCCiNUM  
 2x týdně. V případě, že infekt nastoupí, navyšte  
 OSCILLO na 1 tubu 3x denně po dobu 3 dnů.
Léky Silicea a Oscillococcinum podávejte celý podzim 
i zimu. Dále dle nemocnosti.

Co se týká nosní mandle, je na místě užívání léků:

● THUya OCCiDENTaLiS 15 C – 5 granulí 1x denně,
● KaLiUM MURiaTiCUM 9 C – 5 granulí 2x denně a
● aGRaPHiS 9 C (lék je na lékařský předpis) – 5 granulí  
 2x denně.
Tyto 3 léky podávejte minimálně 2 měsíce.“

Opakovaná nemocnost a zvětšená nosní mandle
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Ze sociálních sítí SVĚTa HOMEOPaTiE

     Chřipka 

Chřipka a různá nachlazení řádí. Pokud jste si s jejich akutními projevy 
poradili a chcete se kvalitněji zotavit, sáhněte po homeopatickém léku 
Sulfur iodatum 15 C. Je vhodný v případě přetrvávajícího kašle, únavy 
po nemoci, pobolívání kloubů. Tento lék také doléčuje záněty. 

Lék China 9 C zvolte, jestliže se cítíte po nemoci slabě a pokud jste se  
v průběhu nemoci hodně potili.

    Těhotenství 
K potížím v těhotenství patří i špatné zažívání a nespavost. MUDr. Věra Budková  
v tomto případě doporučuje: „Na nespavost užívejte homeopatický lék  
Gelsemium 30 C – 5 granulí večer před spaním po potřebnou dobu. Při  
zlepšení prodlužujte intervaly mezi podáváním léku až do vysazení. Na nevol-
nost a zvracení zvláště v prvním trimestru užívejte lék Sepia 15 C, 3x denně  
5 granulí.“

O vhodném homeopatickém léku a jeho dávkování se poraďte se svým lékařem-
-homeopatem.

    Smoothie 
Zima je už tak dlouhá. Také se cítíte unavení? A máte pocit,  
že v důsledku únavy a vyčerpání více zapomínáte? Vyzkoušejte  
„džusík“ z čerstvých plodů. Postačí, když rozmixujete granátové jablko,  
červenou řepu a červené hroznové víno. A pak jen s chutí popíjejte  
a užívejte si „nezapomínání“.

    Jak na chřipku a nachlazení? 
„Léky“ najdete i v kuchyni:
bazalka: je antibakteriální, tlumí kašel, snižuje horečku,
kurkuma: je antibakteriální, má protizánětlivé účinky,
zázvor: detoxikuje, je dezinfekční, zahřívá,
skořice: je antibakteriální, má potopudné účinky,
pepř: detoxikuje, mírně snižuje horečku, brání zánětům,
šalvěj: tlumí kašel a bolesti v krku,
lípa: podporuje pocení, tlumí kašel a bolesti v krku, dezinfikuje,
tymián: tlumí kašel, ničí viry a bakterie, má protikřečové účinky.

    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”!



Nosíte rády vysoké podpatky?
Jak se poprat s následnou bolestí nohou?

REHaBiLiTaČNí OKÉNKO:
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Blíží se plesová sezóna a s ní i otázka, co s bolestí 
nohou po plese. Jak je to vlastně s vysokými 
podpatky?

Dámské společenské boty mají velmi často tenčí, vysoký 
podpatek. Jednou částí zátěže je samotné „převýšení“ mezi 
přední částí nohy a patou. Tím dochází k přetížení přední 
části nohy, která na tuto změnu zareaguje bolestí. Dalším 
aspektem je úzký podpatek, jenž způsobuje nestabilitu. 
Ta zatěžuje nejen nohu samotnou, ale všechny klouby na 
dolních končetinách, jejichž funkční porucha se může řetězit 
– a často se řetězí – až do hlavových kloubů. Ale!

Staráte se o své nohy dobře? Chůze s podpatky 
nemusí být zničující! 

Co to znamená? Noha, která má dostatek přirozené 
stimulace například chůzí na boso, masírováním a nošením 
vhodné obuvi, dokáže krátkodobé přetížení zvládnout 
bez úhony. Pokud naopak máte potíže s patní ostru-
hou nebo s nestabilitou v oblasti kotníků, může 
i krátkodobá zátěž vyvolat dlouhodobé potíže. Při 
výběru obuvi na ples je proto dobré vycházet z aktuální 
situace vašeho pohybového systému.

Kromě přetížení přední části nohy a nestability je to 
také cévní systém, který dostává při chůzi na vysokém 
podpatku zabrat. Vzhledem k tomu, že nohy nejsou v takové 
botě dostatečně stabilní, svaly na nohou obvykle pracují  
a jsou stažené více, než je třeba. To však není ideální situ-
ace pro funkci cévního systému, který potřebuje spíše 
opakovanou aktivaci a relaxaci. To je také jeden z důvodů,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proč po takové zátěži bolí nohy, a to nejen plosky, ale také 
bércové svaly.

Jak si pomoci?
● Pokud je to možné, zkuste si i v průběhu plesu boty na  
 chvíli sundat. Našemu pohybovému systému stačí  
 mnohdy jen chvilka, aby byl opět fit.
● Po plese umístěte nohy do zvýšené polohy, abyste tak  
 pomohly cévnímu systému odvést žilní krev a lymfu.
● Z homeopatických léků určitě pomůže Arnica montana  
 pro podporu regenerace svalové i vazivové tkáně  
 a Thuya occidentalis pro podporu lymfatické drenáže.

Tak a teď jste připravené vyjít si do společnosti.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Druhý porod – osobní zkušenost
Od čtenářů a čtenářek Světa homeopatie dostáváme mimo jiné i e-maily, v nichž s námi sdílejí své dobré 
zkušenosti s homeopatií:    

Tento příběh bude o mně a mém druhém porodu. Jsem vděčná homeopatii. Věřím v ni, protože mi nespočetněkrát 
pomohla. Měla jsem týden do termínu porodu a nad ránem mě vzbudil divný pocit. Vstala jsem, šla do koupelny, ale to už mi  
po nohách tekla teplá plodová voda. Těšila jsem se moc na porod, na miminko.
Netrpělivě jsem v klidu domova vyčkávala na první vlny (kontrakce), ale bohužel se dlouhé hodiny nic nedělo. Celou 
dobu jsem byla ve spojení se svou porodní asistentkou.
V podvečer mi poradila, abych vyzkoušela homeopatické léky Pulsatilla 
a Caulophyllum. Obojí jsem měla doma v potenci 15 C. Střídala jsem 
tyto homeopatické léky po 15 minutách po dobu dvou hodin. Téměř  
po dvou hodinách se dostavily první vlny, které se zpravidelnily a zesílily  
a porod se krásně rozběhl. V klidu domova se narodil nádherný  
a zdravý syn.

Díky homeopatikům se mi porod pěkně rozjel, já se krásně zklidnila  
a ten výsledek (zrození) stál za to!

Přeji pěkný den.
Aneta Sovadinová

ZKUšENOSTi NašiCH ČTENÁŘů 
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Konec zákazu – švédští lékaři mohou od roku 
2017 předepisovat homeopatické léky

ZaJíMaVOSTi ZE SVĚTa:

Od roku 2017 je homeopatie ve Švédsku legální.  
Rozhodnutí švédského Nejvyššího správního  
soudu zrušilo trest, jenž byl uložen lékaři za to,  
že pacientovi předepsal homeopatickou léčbu.  
Doposud bylo užívání homeopatických léků  
ve Švédsku úředně zakázáno. 

V tomto případě byl švédskému lékaři uložen podmíněný  
trest za léčbu pacienta homeopatickými léky. Podro- 
bnosti o chorobě a přesné léčbě soud nesdělil. Švédský  
Nejvyšší správní soud (Högsta Förvaltningsdomstolen) 
rozsudek anuloval (No. 6634-10). Soudci jsou přesvěd- 
čeni, že lékař jednal v zájmu pacienta a předepsal lék, 
který byl podle znalostí tohoto lékaře pro pacienta  
vhodnější. Podle soudu nebyl pacient po celou dobu  
homeopatické léčby vystaven žádnému riziku.

Díky tomuto novému rozsudku se švédští lékaři a lékárníci  
smí oficiálně účastnit kurzů homeopatie a nabízet školicí 
kurzy. Cornelia Bajicová, předsedkyně Německé asociace  
homeopatických lékařů (DZVhÄ), pokládá rozhodnutí 
švédského soudu za potvrzení skutečnosti, že homeopatie 
je po celém světě stále více přijímána. „Rozhodnutí soudu 
je milníkem,“ říká Bajicová. „Díky němu je kriminalizace 
homeopatických lékařů ve Švédsku minulostí.“

Homeopatie je ve světě stále více uznávaná
Poslední vývoj ve Švédsku je dalším znamením toho,  
že homeopatie je ve světě stále více uznávaná. Vlády  
mnoha zemí úředně uznaly homeopatii jako lékařské  
ošetření. Jde o země, jako jsou například Brazílie, Čile,  
Kolumbie, Kuba, Ekvádor a Mexiko v Latinské Americe.  

V Asii se jedná o Indii, Pákistán a Srí Lanku. V Evropě  
je homeopatie uznána v Belgii, Německu, Maďarsku,  
Portugalsku, Rusku, Švýcarsku a ve Velké Británii.

V některých z těchto zemí je homeopatie nedílnou  
součástí národního zdravotnického systému – tak je 
tomu v Brazílii, Indii, Mexiku, Pákistánu, ve Velké Británii  
a po provedení referenda i ve Švýcarsku. Tuto zprávu  
podala Světová asociace homeopatických lékařů (Liga 
Medicorum Homoeopathica Internationalis – LMHI), jejíž  
členové pocházejí z více než 70 zemí. Většinou jde o země, 
kde je homeopatie uznaná.

Loni se homeopatii otevřely dveře v Číně. Do moder-
ní standardní čínštiny, jíž mluví nejvíce lidí na světě,  
bylo přeloženo jedno z hlavních homeopatických děl  
– Kentovo repertorium. Zároveň byla založena Národní 
asociace čínské homeopatie.

Podle Cornelie Bajicové vyjadřuje Světová asociace  
homeopatických lékařů a její hlavní člen – Německá  
asociace homeopatických lékařů – i nadále „globální  
solidaritu s homeopatickými lékaři, kteří jsou pronásle- 
dováni a utlačováni“.

V zemích, kde lékaři nemohou svobodně vykonávat  
homeopatickou praxi, organizuje Světová asociace  
homeopatických lékařů Mezinárodní den homeopatie.  
Letos se tato akce konala v Chorvatsku.

Zdroj: instituteforhomoeopathicmedicine.wordpress.com/
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Za sychravého počasí a při změně teplotních 
podmínek jsem u svých psů začala nejprve 
pozorovat drobné pšikání. A to hlavně tehdy, když 
jsem je vypustila na zahradu z teplé, vyhřáté 
místnosti. V té době bylo venku kolem 5 až 7 stupňů 
a doma máme cca 24 stupňů. Drobné pšikání se pak 
u jedné z mých fen v noci proměnilo v dávivý kašel. 
Vypadalo to, jako by jí něco uvízlo v krku a chtěla 
se toho za každou cenu zbavit. Dávila se a dávila, 
z hrudi vycházely hluboké, sípavé zvuky a zvracela 
chuchvalce hlenů.     

V první řadě určitě doporučuji kontrolu u veterinárního 
lékaře. Nehrajme si na to, že homeopatika zvládnou vše 
bez základní kontroly. Je třeba poslechnout srdce i plíce  
a změřit teplotu. Pokud je vše čisté, veterinář nás propustí 
domů s tím, že je to viróza a tou si zvíře musí projít stejně 
jako člověk. Pokud je však slyšet jakýkoli šelest a poslech 
tedy není čistý, může jít o počínající zápal plic. Pro případ 
bakteriální infekce se nasadí antibiotika.

Na nic nečekejte, pokud máte doma zvíře staré, či nějak 
imunitně oslabené. Ohroženi jsou zejména kardiaci 
a dále zvířata, která mají problémy s tracheou, ať už 
jde o hypoplazii, či nezpevněné chrupavčité prstence 
průdušnice. V takovém případě opravdu nečekejte a určitě 
si dojděte k veterináři, aby zvíře zkontroloval.

Domácí léčba „nerizikových“ zvířat spočívá hlavně 
v klidovém režimu. Počítejte s tím, že se jedná o vysoce 
nakažlivé onemocnění. Máte-li tedy v domácnosti další 
psy, na 99 % se to na ně přenese. Léčba trvá v průměru 
týden až 10 dní. Někdy může být forma lehčí, jen v podobě 
pšikání. Některá zvířata odmítají jíst, proto jim v tomto 
období vařím. Suché granule rozhodně nedoporučuji, 
dráždí krk ke kašli! Některá zvířata preferují chladnější 
čerstvý vzduch, jiným dělá lépe teplo. Záleží na jedinci. 
Typy kašlů jsou různé a homeopatik na kašel je opravdu 
spousta. Není třeba zmatkovat při výběru, jen musíte 
sledovat, jak se kašel mění a vyvíjí – zda je suchý, nebo 
už začínáte slyšet hlen – a podle toho případně měnit 
potence.

Při prvních příznacích doporučuji začít podávat lék  
Drosera 9 C. Velmi se mi osvědčilo i homeopatikum Hepar 

sulfuris calcareum 15 C, později pak při mokrém 
kašli v potenci 30 C. Když k tomu přidáte i lék Spongia 
tosta 9 C, rozhodně tím nic nezkazíte. Na pšikání, kdy 
z nosu teče čirá vodička, je výborný lék Nux vomica 
9 C. Po třech, čtyřech dnech používám na vysušení Nux 
vomica 15 C.
Ze začátku je dobré si udělat do 20ml stříkačky koktejl,  
který podávám psovi první den, dva co nejčastěji, a to  
i v noci. Zejména v noci je kašel obrovský. Je to jako u lidí.  
Do koktejlu rozpustím od každého léku 5 granulek:
● Phosphorus 9 C
● Nux vomica 9 C
● Spongia tosta 9 C
● Drosera 9 C

Přimíchám i 1 celou tubičku Oscillococcina. K tomu 
všemu dávám psovi občas olíznout na prst lesní med, 
jitrocelový sirup pro děti a osvědčilo se mi přes den  
podávat i ACC dětský sirup. S poslední dávkou končím 
nejpozději v 17:00 hodin, protože sirup podporuje  
vykašlávání a v noci by pak pes vůbec nespal.

Je třeba hleny uvolnit a rozpustit. Pes neumí smrkat jako 
lidé a na to je třeba brát ohled, aby sliznice nezůstaly 
zanesené a pěkně se vysušily.

Po celou dobu samozřejmě zvíře hlídejte, a kdyby se vám 
cokoli nezdálo, spěchejte k veterináři.

Ing. Jana Dytrychová

Psincový kašel u psů a jak na něj

VETERiNÁRNí OKÉNKO:

… alkohol zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léků proti bolesti? 
Při bolestech hlavy způsobených nadměrným pitím proto bude vhodnější zvolit 

šetrnější prostředky tlumení „těžkých rán po oslavě“. 
Před spaním se doporučuje vypít 3–4 dl čisté vody a vycucat dávku léku Nux vomica (9 C anebo 15 C). 

Nux vomica může být nápomocná i den po večírku – při bolesti hlavy, nevolnosti, 
když nesneseme světlo a pachy, když je těžké pohnout očima.

V případě, že jsou nepříjemné pocity charakteristické spíše pálením v oblasti žaludku, 
zvolte Arsenicum album 15 C.

Carbo vegetabilis 9 C pomůže, když oslavující den po „party“ nemůže kvůli únavě ani chodit,  
je nafouklý, trpí nadýmáním a říhá.

Pokud se vás téma alkoholu netýká, ale jídla bylo včera příliš a nyní vás pobolívá žaludek 
nebo oblast žlučníku, máte hodně kyseliny, jste nafouklí, případně se objevil průjem, 

opět může pomoci Nux vomica + Lycopodium 9 C. 
Jestliže se přidá pálení žáhy a kyselé říhání, vyzkoušejte kombinaci: Robinia 9 C + Arsenicum album + Iris 9 C.

Víte, že
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Spolu s nachlazením či virózou nás občas navštíví 
i horečka. Vloni jsme si ji „užili“ všichni. Od babičky 
jsme si po Vánocích přivezli chřipku a pak to šlo 
„jeden za druhým“ – nejdřív kluci, pak holčičky 
a poslední jsem lehla já. Popravdě – horečka, ta 
vysoká, ve mně vzbuzuje velký respekt, až strach.     

Za horečku se považuje teplota vyšší než 38 °C.  
Vzniká po vniknutí infekce do těla, kde ji bílé krvinky 
rozpoznají. V důsledku infekce se omezí průtok krve kůží, 
kůže bledne, končetiny chladnou a zvedá se teplota trupu 
a hlavy. Prvním signálem, že je horečka či nemoc na 
ústupu, je nástup pocení.
V doporučeních, jak se při horečce zachovat, se lékaři 
rozcházejí. Jedni radí podávat léky na snížení teploty. 
Avšak jsou i studie, které tvrdí, že necháme-li horečku 
proběhnout přirozeně, je trvání nemoci celkově kratší.

U našich dětí mám vyzkoušenou kombinaci homeo-
patických léků. Do půllitrové lahve jim rozpustím 
léky BELLaDONNa 9 C a aPiS 9 C – od každého z nich 
10 granulí. A pak nezbývá než udržet v hlavě myšlenku  
a připomínat, aby asi každých 15−20 minut dítě lahev pro-
třepalo a upilo z ní. Obvykle má pak horečka rychlý průběh. 
Často se stane, že po 24 hodinách je dítě v pořádku.

Samozřejmě ordinujeme také klid na lůžku a vhodné 
bylinné čaje, či odvary. Z lékárničky svého muže 
mohu doporučit rozkvetlou nať tužebníku, květ lípy, květ 
černého bezu, přesličku, kopřivu, kořen Echinacey, kořen 
lékořice, nať tymiánu a vrbovou kůru. Podle toho, které 
máte doma (nebo seženete), postupujte následovně: 
kořen a kůru povařte 5 minut na mírném ohni, odstavte  
a přidejte další byliny. Nechte louhovat 10 minut, sceďte  
a podávejte v malých množstvích několikrát denně (často).

Co se týká stravy, respektujeme chuť a nechuť  
a dítě do jídla nenutíme. Pouze, když je horečka vysoká 
a chceme stravu použít k jejímu snížení, nabídneme 
červený grep, někdy jen ve formě čerstvě vylisované 
šťávy. K posílení obranyschopnosti můžeme využít po 
dobu nemoci i další potraviny – řekla bych, že přímo 
mlsání: sušené plody dřišťálu, rakytníku, kustovnice 
čínské (goji) a aronie.

Vrátím se ještě ke zmíněné loňské chřipce a dopo-
ručeným homeopatickým lékům.

Při virózách podobných chřipce, když na vás „něco leze“ 
a objeví se bolesti hlavy, podejte v počátečním stadiu 
onemocnění aCONiTUM. Nejmladší dcerka a já jsme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
měly teplotu opravdu hodně vysokou – až k 40 °C. Měla 
jsem obavy, ale díky Aconitu jsme horečku obě zvládly.

Další léky:
● EUPaTORiUM – pokud se k bolestem hlavy přidá  
 i bolest očí.
● aRSENiCUM aLBUM – zimomřivost, chladné konče- 
 tiny a bolest hlavy.
● GELSEMiUM – bolesti hlavy spojené i s pocity slabosti.

Nezapomeňme samozřejmě ani na OSCILLOCOCCINUM, 
které je vhodné podat hned při prvních příznacích 
onemocnění. Pokud nejsou po ruce monokomponenty, 
nebo si neumíte vybrat z jednosložkových léků, může 
pomoci i PARAGRIPPE.

O správném homeopatickém léku, jeho dávkování  
a ředění se poraďte se svým lékařem-homeopatem.

TiP: Pokud vnímáte ve svém okolí víc nemocných, 
myslete na prevenci. Větrejte, pamatujte na pravidelný 
pohyb na čerstvém vzduchu, dohlídněte, aby si děti častěji 
myly ruce, dopřejte si dostatek odpočinku, jezte stravu 
vitalizující a bohatou na vitamíny a minerály – dostatečné 
množství zeleniny, kvašenou zeleninu a lehce tepelně 
upravené ovoce.

Mgr. Andrea Dovalová

Jak na horečku

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!
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V sychravých dnech přichází do lékárny stále více 
zákazníků žádajících přípravky s vitaminem C, 
protože chtějí posílit imunitu a být celou zimu 
zdraví. Ano, vitamin C podporuje imunitu a má 
spoustu dalších tělu prospěšných funkcí. Ovšem 
není vitamin jako vitamin a je rozdíl mezi přírodní 
formou a formou syntetickou, tj. uměle vyrobenou 
v laboratoři. Přírodní vitamin C je látka složená 
z několika dalších látek. Jednou z jejích složek je 
i kyselina askorbová. Ale kyselina askorbová není 
vitamin C!   
  

Přírodní vitamin C je látka termolabilní, tj. citlivá na 
vysoké teploty, a ničí se vařením, pasterizací a jakoukoliv 
tepelnou úpravou. V organismu podporuje funkci 

imunitního systému a hojení ran, má antioxidační účinky 
a ochraňuje buňky před oxidačním stresem. Zvyšuje 
vstřebávání železa. Je to vitamin, který bychom měli do 
těla dodávat každý den. Nejlépe ovšem formou přirozené 
a pestré stravy.

Nachází se v ovoci, zelenině, kysaném zelí a jiné kvašené 
zelenině (pickles) a klíčcích. Právě díky kvašené zelenině 
(nejlépe doma vyrobené) můžeme zajistit pravidelný 
přísun vitaminu C po celou zimu.

Vitamin C se vylučuje močí. Tělo si vezme, kolik právě 
potřebuje, a nadbytek vyloučí ledvinami. Vylučování 
přírodní formy vitaminu C ledviny nepoškozuje. Ovšem 
dlouhodobé vylučování vysokých dávek syntetické 
kyseliny askorbové může ledviny přetížit a může se 
projevit i tvorbou ledvinových kamenů.

Naši předci na zimu nakládali kysané zelí, kvašáky, sušili 
ovoce – křížaly, vymačkávali rakytníkovou šťávu, a aby 
ji dobře uchovali, smíchali ji s medem. Klíčili semínka, 
protože klíčky obsahují velké množství čerstvých enzymů 
i vitaminů.

Inspiraci na výrobu domácího kysaného zelí můžete 
najít na www.svethomeopatie.cz.

PharmDr. Jana Strieglerová

RyCHLÉ RaDy:

     Horečka, pokašlávání, kdy nejde nic vykašlat, bolestivé polykání, hojné slinění, šimrání  
     v krku, v jehož důsledku se nemocný rozkašle – zejména v leže. Neustálé nucení k polykání,  
     nemá rýmu. Má chuť na teplé nápoje a touhu mít krk v teple. Sliznice v krku jsou silně  
     prokrvené.    
     MUDr. Věra Budková v tomto případě doporučuje: 
     Mercurius solubilis 15 C – 2x denně jednu dávku, 
     Sambucus nigra 9 C – 3x denně jednu dávku.

Při nachlazení s horečkou, která se objeví náhle po prochlazení v mrazivém, větrném 
počasí, zhorší se kolem půlnoci, nemocný má zimnici, studenou, horkou kůži, nepotí se, 
buší mu srdce, má strach a úzkost, cítí se ztuhlý a má žízeň – chuť na studené nápoje, 
zvolte homeopatický lék aconitum napellus 15 C.
 

     Které homeopatické léky vzít na pomoc při potížích se zuby? 
     arnica montana: strach ze zubního ošetření, krvácení dásní při čištění zubů, vytržení  
     zubu, citlivost a bolestivost zubů při ošetření, afty,
     Calcarea phosphorica: zvýšená kazivost zubů,
     Hypericum perforatum: citlivost a bolestivost zubů při ošetření, vytržení zubu.
     O správném dávkování homeopatických léků se poraďte se svým lékařem-homeopatem.
     
     Na www.svethomeopatie.cz najdete také podrobnější informace na toto téma. Stačí  
     do vyhledávání zadat heslo „zuby“.
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Počítadlo webu
www.svethomeopatie.cz

k 30. 1. 2018

Za posledních 60 minut: 523

Za posledních 24 hodin: 8 587

Za poslední týden: 51 612

Za poslední měsíc: 219 197

Celkem návštěv: 5 631 520

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 6 • číslo 21 

vydáno 31.1.2018 v Praze • Evidenční číslo: MK ČR E 22950 
Vydává: SVĚT HOMEOPATIE, s.r.o., Národní 339/11, 110 00  Praha 1 • IČ: 05457190 
Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka; MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant; 
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

Náš web je nejnavštěvovanějším portálem o homeopatii!
Svět homeopatie.cz, který vznikl pod záštitou Homeopatické lékařské asociace v létě 2011, se stal 
nejoblíbenějším portálem svého druhu. V současné době má více než 12,5 tisíce registrovaných uživatelů 
a do konce roku ho navštívilo až 5,5 milionu čtenářů.    

Jedinečnost Světa homeopatie spočívá především v tom, že všechny poskytované informace plně garantují lékaři  
a další odborníci s bohatými zkušenostmi s homeopatickou léčbou, kterou praktikují mnoho let ve své každodenní praxi.

„Svět homeopatie.cz nabízí ucelené rady předních českých lékařů a odborníků na homeopatii opravdu každému, kdo 
jej navštíví. Za každým doporučením, které u nás najdete, uvidíte tváře konkrétních autorů, specialistů na homeopatii, 
kteří věří v jedinečnost našeho portálu a chtějí přispět dobré věci,“ říká Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka a jedna  
ze zakladatelek portálu. „Jsem však velmi vděčná i samotným pacientům a širší veřejnosti, že i oni sdílí své zkušenosti 
na webu www.svethomeopatie.cz a na našem facebookovém profilu. Právě díky nim se nám podařilo vytvořit zcela 
jedinečnou platformu, kde si to „své“ najde opravdu každý a jejíž obliba neustále roste,“ dodává a pokračuje, „zájemci 
u nás naleznou nejen komplexní rady lékařů, jak se léčit pomocí homeopatik, ale i šest unikátních poraden, v nichž 
mohou čtenáři řešit své potíže za pomoci lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví s mnohaletou praxí a bohatými 
zkušenostmi v oblasti homeopatie a zdravého životního stylu.“

STaTiSTiKy, ČíSLa, STUDiE:

vaše zkušenosti s homeopatiíSOUTĚŽ
Vždy máme radost, když se k nám dostane pozitivní zpětná vazba. 

Rádi bychom vás povzbudili, abyste se o své zkušenosti 
s homeopatií podělili i s ostatními čtenáři a pomohli nám 

tak šířit osvětu. Proto jsme pro vás připravili další soutěž! 

Vaším úkolem bude sepsat svůj příběh, kdy homeopatie pomohla 
vám nebo vašim domácím mazlíčkům vyřešit nějaké fyzické 

či psychické potíže. Popište své zkušenosti s homeopatií, 
který lék vám pomohl, a případně přidejte fotografie.

Tři vylosovaní výherci získají praktickou příručku o šetrné léčbě 
běžných dětských potíží Homeopatie a děti, jejímž autorem je 
pediatr a zkušený odborník v homeopatii MUDr. Tomáš Karhan.

Svůj příběh prosím zašlete do 28. 2. 2018 na e-mail: 
ivana@svethomeopatie.cz, do předmětu uveďte SOUTĚŽ – HOMEOPaTiE.

Zasláním svého příběhu na uvedený e-mail dáváte souhlas 
s jeho zveřejněním na webovém portálu Svět homeopatie.cz.

O KNIHU


