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Léčení

zimou
Bolesti zubů
Bolesti zubů jsou
vždy nepříjemné.
Jaké rozlišujeme
a jak se jim
vyhnout?

Jak zima a chlad
pomáhají
v medicíně
Vyzkoušejte
celotělovou
kryoterapii
Ledové obklady,
otužování,
terapeutická
hypotermie

Silice proti
chřipce
Silice jsou velmi
účinné výtažky
z rostlin. Jaké působí
proti nachlazení?

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Galerie Cesty ke světlu
Interiér s obrazy a světelnými objekty z krystalů Zdeňka Hajného vlivem světla vytváří unikátní, stále se
proměňující Křišťálový vesmír, kde hudba, voda a vůně navozují nejen pocit dalšího prostoru, dimenze, ale
i celkovou atmosféru duševní pohody, a nabízí tak prostředí zcela ojedinělé.
Součástí netradiční galerie je také expozice děl českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, J. Š. Fialy,
O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J. Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka a dalších. Obrazy Zdeňka
Milera, Emilie a Kateřiny Milerových jsou doplněné hračkami s Krtečkem a kamarády.

Srdečně Vás zveme k návštěvě unikátní galerie
Zdeňka Hajného Cesty ke světlu

Úterý až neděle v 15 h.

VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová fantazie
– část II. tvořená v každém
programu novým
spojením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubbleova
teleskopu. Ze
záznamu doprovází
T. Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié
Ichige.

Sobota a neděle v 17 h.

PUTOVÁNÍ VESMÍREM –
hudebně poetická kompozice – část III. Vesmírná
relaxace s hudbou i slovem
v produkci australského
studia KOVA.

OTEVŘENO:

Galerie Cesty ke světlu, prodejna: út–ne, 14–19 h (tel: 272 950 557). Vstupné do galerie 90 Kč; děti a senioři 50 Kč; ZP, ZTP, ZTP-P zdarma.
Adresa: Zakouřilova 955/9, Praha 4 (300 m od stanice metra C – Chodov, první výstup vlevo).
Křišťálová čajovna je je otevřena: út–ne, 14–19h, večer dle pořadů. Čaje, kávu si nejlépe vychutnáte nejméně 30 minut před pořadem.
Ceny vstupenek na pořady 70,-Kč až 200,-Kč v předprodeji v pokladně galerie.
Informace: http:// www.cestykesvetlu.cz, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ SBÍRCE
NADACE DIVOKÉ HUSY
Na začátku listopadu poletí Divoké husy za sdružením
Dlouhá cesta.
Tato organizace se zabývá podporou a pomocí rodičům i celým rodinám, které postihla ztráta dítěte v jakémkoli věku
a z jakékoli příčiny. Dlouhá cesta poskytuje nejen odbornou
pomoc profesionálních psychologů či terapeutů, ale také
prostor pro setkávání rodičů nebo členů rodiny se stejnou
zkušeností, pro vzájemné sdílení emocí a prožitků. Dlouhá
cesta se tak snaží pomoci překonávat jednu z nejtěžších
životních situací, jakou je ztráta dítěte, a vyrovnat se s ní.
Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné
sbírky, jejíž výtěžek bude použit na rekondiční pobyt pro
pozůstalé rodiny a na výrobu informační brožury pro rodiny se
ztrátou dítěte.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100,
variabilní symbol 353 pro sdružení Dlouhá cesta a 354 pro
Hospic Citadela nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena
jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.
Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777
a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

V druhé polovině listopadu pak Divoké husy zamíří do
Valašského Meziříčí podpořit Hospic Citadela.
V Citadele nabízí důstojné prostředí lidem v poslední fázi života.
Starost a péče je zde kladena nejen na zdravotní, ale i na psychologické, sociální či spirituální potřeby umírajícího člověka i jeho
rodiny a nejbližších. Citadela je tak místo plné podpory a péče
pro klidný odchod člověka.
Spolu s Divokými husami můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek
bude použit na nákup lůžkovin, povlečení a matrací pro nově zřízená
lůžka v hospici Citadela.

Děkujeme všem čtenářům časopisu Sféra, kteří v první polovině září přispěli do sbírky na podporu sdružení Portus Praha. Ve sbírce se podařilo
vybrat 12 490 Kč, které budou využity na výstavbu nové chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením. V druhé polovině září se pak vybralo
19 099 Kč pro Oblastní charitu Uherské Hradiště. Prostředky z veřejné sbírky se použijí na nákup sprchovacího lůžka pro Domov pokojného stáří.
Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Ano, závazně objednávám
předplatné časopisu
Celoroční (12 čísel) za 288 Kč
Jméno:
E-mail:
Adresa, PSČ:
podpis:
Datum narození = variabilní symbol
Nutno uvést při úhradě složenkou i formou bankovního převodu.
Příklad (narozen 12. února 1958 – var. symbol 12021958)
Forma úhrady: – složenkou typu A (k dostání na poště, jako adresu
majitele účtu vyplňte:
Diochi s. r. o., Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10;
číslo účtu: 184285855/0300)
– převodem ve prospěch účtu 184285855/0300
Bez odeslání údajů požadovaných v kuponu na adresu redakce nelze
objednávku předplatného akceptovat.
Vyplněný kupon zašlete na adresu:
Diochi s. r. o., Weilova 2/1144, Praha 10, 102 00.
Údaje lze též zaslat e-mailem na: info@diochi.cz, předplatné můžete
objednávat také na tel. 267 215 680 nebo na www.diochi.cz.
Platné pouze pro ČR!
ZÁJEMCI ZE SLOVENSKÉ REPUBLIKY, se prosím obracejte na:
Objednávky a distribúcia predplatného
Mediaprint-Kapa Presegrosso, a. s.,
Oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel.: 02-444 588 21; 444 588 16; 444 427 73; 0800-188 826
fax: 02-444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Bude zima, bude mráz

Z

ima klepe na dveře, co nevidět bude mrznout až praštět,
nicméně už teď je opravdu „kosa“. Zvláštní, kde bereme
taková slovní spojení. Zima může klepat na dveře tak jedině rampouchem, ale pokud máme dobrou izolaci, zůstane chudinka venku na mrazu. (Pokud ji nemáme, klepat ani nemusí, pustí se dovnitř sama.) „Mrzne až praští“ sice není
zkratka věty „mrzne, až sebou člověk praští,“ ale trefné by to bylo.
A proč se říká, že je „kosa“? To ponechme na fantazii čtenáře, ale
každý ví, čí je kosa pracovní nástroj.
Pojďme raději k tématu zdraví. Pojem otužování asi zná každý.
Zejména když mají teplárny o prázdninách dovolenou a na týden
zavřou přívod teplé vody. Jenže to je v létě. V zimě se jen v teple
radiátorů nebo venku v několika vrstvách oblečení a s palčáky na
rukou divíme bláznům, kteří se každoročně koupou ve Vltavě, jež
má méně stupňů než to nejslabší pivo.
Přesto se zima jako terapeutický prostředek používá i v jiných
případech, než je ono otužování, které tak pěkně zpopularizovali Cimrmani ve své hře Dobytí severního pólu. Za dob dřívějších
bylo otužování oblíbenější než dnes a lidé asi byli v tomto ohledu
odolnější (stačí se podívat, v jakém oblečení kdysi polárníci dobyli oba póly naší planety).
Dnes se zimě snažíme většinou vyhýbat. Setkáme se s ní, když
skočíme do studené vody po vyhřátí v sauně, když jsme na horách
a s radostí sjíždíme zlanovkovatělé či zvlekovatělé svahy na lyžích
či snowboardech. A také když nám zima zalézá za nehty, pod kabát, případně i pod spodní prádlo.
Jsou ale situace, kdy si led na svá těla přikládáme dobrovolně.
Pytlík s ledem, zmrzlou zeleninou nebo v nouzových případech přímo brokolicí přikládáme na podvrtnuté kotníky či naražená kolena v zoufalé víře, že nám to pomůže více než slepci baterka. Naopak když chceme někomu způsobit infarkt, položíme mu při letním
opalování na odhalené břicho zmrzlinu. To sice není až tak léčebné, ale se zdravím to spojitost má. Hlavně když onen postižený nakonec neskončí „u ledu“ a vtipálek „v chládku“.

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Mgr. Viktor Černoch
šéfredaktor

LISTOPAD 3

Staženo z www.casopis-sfera.cz

Obsah

14

Léčení zimou
Otužování asi znáte. Ale víte, co je
hiloterapie, kryochirurgie a kryoterapie?
Jak nám může být chlad prospěšný?

40

20
4 LISTOPAD

30
Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Staženo z www.casopis-sfera.cz

obsah
6	Celostní medicína

	Chlamydie z pohledu klasické a celostní medicíny

8

Svět historie vědy a medicíny

	Dramata renesance
Obhajoba dona Leonarda

11

Poradna Vjačeslava Kirjuchina

	Jak na bakterie

12	Civilizační choroby

	Onemocnění trávicího traktu, která patří mezi
civilizační choroby

14	TÉMA

Léčení zimou

18

TÉMA

	Kryoterapie

20
22

Představujeme

Co je chlebem lidstva?

Věda a medicína

	Zikonotid – lék inspirovaný jedem homolice

23 	Grafologie
Řádkování

24	Cvičení pro zdraví

Zhineng Qigong – cesta ke zdraví a poznání

25	Fytoterapie

Silice pro podporu dýchacích cest

26	dTest radí a informuje
Bolest zubů

28	Rok chemie

Vyprávění o cestách chemie – Nobelova cena
2. část

30	Rozhovor

V příštím čísle
Vánoce
O Vánocích se
píše v tomto
čase všude, my
se na ně podíváme spíše ezoterickým pohledem, snad
trochu neotřelým.

	O ekologii, ochraně pralesů v Amazonii a léčivých
bylinách (Hubert Čížek)

32

Koučink

	Co to je zdraví?

32

Zdravá výživa

Rýže

34	Naše zdraví
Viscerální terapie
2. část

36
38
39

Psychologie

Súboje nič nevyriešia

Herbář

Celík zlatobýl a současná medicína

Zajímavost

Jak nás naše šálí smysly?

40	Medicína dávných civilizací
	Tibet

Halucinogeny
Je libo „houbičky“
nebo LSD? Jak mohou halucinogeny
pomoci v medicíně
a lze se vyhnout jejich nástrahám?

42	Čínská astrologie
Vepř

43	Mandaly Jitky Sadkové
Mandala osvobození

44
45

Horoskop

Co vás čeká v listopadu

Soutěž o hodnotné ceny

Křížovka, sudoku

46	Informujeme
Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

LISTOPAD 5

Celostní medicína

Staženo z www.casopis-sfera.cz

Chlamydie
z pohledu klasické a celostní medicíny
Chlamydie představují rod
mikroorganismů, který
v sobě zahrnuje čtyři druhy–
Chlamydia trachomatis,
Chlamydia pneumoniae,
Chlamydia psittaci, Chlamydia
pecorum. Chlamydie jsou
podobné gramnegativním
bakteriím. Jedná se
o intracelulární (nitrobuněčné)
energetické parazity, jelikož ke
svým vlastním metabolickým
pochodům využívají energii
hostitelské buňky.

C

hlamydie se v podobě infekčních elementárních tělísek
přiblíží k vnímavé hostitelské buňce, načež jsou buňkou vtaženy dovnitř. Za osm
až devět hodin se tato elementární tělíska přemění ve větší, neinfekční, ale metabolicky aktivní tělíska retikulární. Po
dobu 16–24 hodin se dělí a opět z nich
vznikají malá elementární tělíska, která
jsou schopná infikovat další buňky. Když
je jich hostitelská buňka plná, praskne
a tato tělíska pak infikují další vnímavé
buňky hostitele. Někdy mohou být tělíska z buňky vyvržena ven, aniž by došlo
k jejímu roztržení.
Odolnost chlamydií vůči fyzikálním
a chemickým vlivům není velká. Hynou při teplotě nad 56 °C, jsou citlivé
vůči éteru a dezinfekčním prostředkům.
Chlamydia trachomatis nesnáší vyschnutí, Chlamydia psittaci si na předmětech
kontaminovaných ptačím trusem naopak
udržuje infekciozitu i několik měsíců.
Chlamydia trachomatis
Vyvolává tato onemocnění: lymfogranuloma venereum, trachom, inkluzní konjunktivitidu, záněty ženských pohlavních orgánů, močopohlavního ústrojí
mužů i žen, Fitz-Hugh-Curtisův syndrom,
Reiterův syndrom, chlamydiové infekce
novorozenců.
Chlamydia pneumoniae
Vyvolává záněty průdušek, zápaly plic.
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Chlamydia psittaci
Způsobuje onemocnění ptáků i savců.
Ptačí kmeny způsobují u člověka zápaly
plic, horečnatá onemocnění dýchacích
cest, savčí kmeny pak záněty placenty.
Onemocnění: ornitóza, psittakóza.
Chlamydia pecorum
Vyvolává onemocnění u doma chovaných ptáků a savců.
Přenos infekce
n pohlavním stykem
n přímým osobním kontaktem
n v průběhu porodu
n vdechnutím kontaminovaného prachu

Chlamydia trachomatis
Lymfogranuloma venereum
Onemocnění projevující se v prvním
stadiu vředovitými lézemi na genitálu,
ve druhém zduřením tříselných lymfatických uzlin provázeným často horečkou a zimnicí (častěji u mužů), ve třetím
stadiu pak vzniká rozsáhlý destruktivní
zánět tkáně genitálu a konečníku s následným jizvením. U žen se projevuje zejména třetí stadium, protože první dvě
u nich mohou probíhat asymptomaticky.
Na děložním čípku a na sliznici močové
trubice se chlamydie mohou vyskytovat,
aniž by hostitelce působily obtíže.
Mohou být ale postiženy i ostatní tkáně a orgány – například oči, po zanesení
do dutiny ústní-krční mohou zduřet uzliny, může dojít k zánětu jater, kloubů,
mozkových plen, mozkové tkáně a plic ci
k zánětu konečníku u homosexuálů.
Trachom
V oblastech s pravidelným výskytem
je trachom nejčastější příčinou slepoty.
Odhaduje se, že trachomem je postiženo
450 milionů lidí. Jde o chronický zánět
spojivky a rohovky. Může začít jako hnisavý, mnohdy se komplikuje bakteriální
superinfekcí. Často se mohou na víčkách
objevit i nekrózy, které vedou ke zjizvení horní spojivky, otočení víčka. Při každém mrknutí pak dochází k poškozování
rohovky řasami. Rohovka postupně zjizví
a zneprůhlední. Za 25–30 let po vrcholu
infekce přijde slepota. Trachom je rodinná nemoc, přenáší se přímým kontaktem.
Přenašeči mohou být i mouchy, které se
živí na oční tkáni.

Inkluzivní konjunktivitida – paratrachom
Postihuje novorozence, kteří se infikují
během porodu, ale i dospělé, jimž se při
různých formách sexuálních aktivit zanese do oka infekce z genitálií. U dospělých má toto onemocnění mírný průběh,
může spontánně vymizet, novorozenci
trpívají jeho hnisavou formou.
Onemocnění močopohlavního systému
Chlamydiové infekce jsou dnes častější než gonokokové (způsobující kapavku). Podle odhadu odborníků představují
50 % všech močopohlavních nákaz. Mnohé z nich jsou asymptomatické, mnohdy
chronické, často se nedají diagnostikovat. U mužů se nejčastěji objevuje negonokokový zánět močové trubice. Oba záněty, jak chlamydiový, tak kapavčitý se
často vyskytují souběžně, ale rutinně se
vyšetřuje jen kapavka, takže chlamydie
nebývá léčena. U 3 % mužů s chlamydiovým zánětem močové trubice se vyvine
velmi bolestivé onemocnění – zánět nadvarlat. K zánětu močové trubice se také
může přidružit zánět kloubů, většinou
jednoho– zpravidla velkého kloubu (kyčel, koleno). U žen probíhá asymptomaticky, což komplikuje diagnózu. Nejčastěji jde o zánět děložního čípku s hnisavou
sekrecí, otokem sliznice čípku. Příznaky
se mohou objevit až za velmi dlouhou
dobu po inkriminovaném pohlavním styku. Pokud chlamydiový zánět čípku není
včas diagnostikován, může se vyvinout
v zánět dělohy a vejcovodů. Zjizvení vejcovodů pak často vde k jejich špatné průchodnosti, což může vyústit v mimoděložní těhotenství nebo neplodnost.
Fitz-Hugh-Curtisův syndrom
Jde o akutní kolemjaterní zánět se zánětem jaterního pouzdra a náhle vzniklou bolestivostí v pravém podžebří.
Reiterův syndrom
Postihuje většinou mladé muže – jde
o souběžný zánět kloubů, močové trubice a spojivek. Někdy může dojít i k zánětu pokožky, výjimečně k zánětu tenkého střeva.
Infekce konečníku
Dochází k ní u obou pohlaví, nejčastěji
přenosem při pohlavním styku. V genitální oblasti se chlamydie mohou vyskytovat celá léta, pokud není zahájena cílená
terapie antibiotiky.
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Chlamydiová infekce novorozenců
Vzniká při průchodu plodu porodními
cestami. Během porodu jsou infekci vystavené všechny tkáně, které přijdou do
styku s porodními cestami. Nejčastějším
onemocněním je zánět spojivek, dále zápal plic a zánět středního ucha. Čím je
plod zralejší, tím odolnější je proti infekci. U nezralých plodů může mít chlamydiová infekce fatální důsledky.

Chlamydiové
infekce jsou jedním
z nejzávažnějších
globálních
zdravotnických
problémů.

Chlamydia pneumoniae
Je příčinou rýmy, zánětů vedlejších dutin nosních, průdušek, plic, u některých
„chřipkových“ onemocnění také zánětů
nosohltanu. Dále může způsobit zánět srdečního svalu nebo nitroblány srdeční.
Nenavozuje dostatečnou tvorbu protilátek, tudíž je její diagnostika obtížná.

Chlamydia psittaci
Je odolnější proti vyschnutí, což je významné pro přenos infekce (kontaminovaný trus ptáků).
Ornitóza
Onemocnění postihuje zvířata chovaná
v zajetí, v důsledku stresu dojde k uplatnění latentní (skryté) infekce. Vyvolává
záněty plic u prasat, telat, koček, ovcí,
koní, koz, záněty kloubů, placent, střev,
spojivek či mozku u těchto i dalších zvířat.
Psittakóza
Jde o lidské onemocnění vznikající
v důsledku kontaminace životního prostředí trusem ptáků. Člověk se infikuje vdechnutím, někdy jde o přímý kontakt s ptákem, který vylučuje chlamydie
hlenem z nozder. Nejčastěji se projevuje
jako atypický zápal plic, jindy jako zánět
jater nebo svaloviny srdce. Projevuje se
podobně jako nachlazení, často se však
zvětší slezina či játra, průvodním jevem
bývá nevolnost, zvracení, průjmy.

Chlamydia pecorum
Nejčastěji byla izolována z trusu z ovcí,
skotu, koček, prasat či domácího ptactva
nebo z kotyledonů z placenty po potratech zvířat. Vyvolává střevní infekce.

Léčba chlamydiových
infekcí
Jejich léčba vůbec není snadná. Za
účinná se dnes považují tetracyklinová
antibiotika – doxycyklin (Doxybene, Deoxymykoin). Podávají se dostatečně dlouho, až dvacet dní. Účinná bývají v 80 %
případů. Dále se podávají antibiotika
makrolidová (Erytromycin, Spiramycin)
a azalidová (Azitromycin), která velmi
dobře pronikají do tkání. Užívají se až
dva týdny.

Chlamydie z pohledu
celostní medicíny
a detoxikace
Chlamydie se podle výše uvedených
údajů mohou vyskytovat prakticky v kterékoli tkáni či orgánu. Odstraňování
chlamydií je i pro detoxikační medicínu
značně obtížné zvláště proto, že vytvářejí ložiska, jsou nitrobuněčnými energetickými parazity. Ložiska tvoří ve sliznicích
dýchacího, močopohlavního či trávicího
ústrojí, najdeme je ve smyslových orgánech, mozkové tkáni, kloubech, často vytvářejí ložiska i dohromady s jinými mikroorganismy.
Chlamydie výrazně oslabují imunitní systém. U osob s oslabeným imunitním systémem vždy testuji i chlamydie.
U mnohých nemocných stojí tyto mikroorganismy také za chronickou únavou.
Často jdou ruku v ruce i s boreliózou.
V ordinaci jsem měla zatím nejvíce
případů močopohlavních infekcí u mladých mužů, za nimiž stály právě chlamydie. Klasické testy protilátky proti chlamydiím neprokázaly, diagnostika pomocí
EAV je přesto vytestovala.
Z výše uvedených skutečností vyplývá,
že musíme pracovat právě s imunitním
systémem. Je potřeba zjistit, kde všude
v organismu chlamydie vytvořily ložiska,
a podle toho podávat detoxikační preparáty. Jde o detoxikaci velmi zdlouhavou
a náročnou.
Pokud člověk trpí akutní infekcí, u níž
je podezření na chlamydie (ať už podle
protilátek, nebo podle příznaků), neváháme s nasazením účinných antibiotik. Situaci je pak ale třeba dořešit, což naše medicína nedělá. Při užívání antibiotik rovnou
nasazujeme protektivní preparáty na stře-

vo – zde doporučuji i Hylak (koupený v lékárně), který velmi dobře udržuje střevní
mikroflóru, stejně tak Nutrolin B – vitaminový komplex řady vitaminů B s laktobacilem, dále Activ col (obsahuje i protizánětlivou složku a laktobacily), v oblibě
mám preparáty Supracid, Astomin a Baktevir na protektivní ochranu střeva.
Imunitní systém upravuji preparáty
Imun (detoxikuje od mikrobiálních, chemických a jiných zátěží, detoxikuje kostní dřeň = imunitní systém), Cranium (řízení imunity v mozku), Lymfatex (čištění
lymfatických cest a payerských plaků,
tj. ostrůvků imunitní tkáně ve střevě). Na
podporu imunity volím většinou Viraimun ve vysokých dávkách – 3x 2 kapsle
dlouhodobě s týdenními přestávkami. Na
chronické záněty výborně účinkuje enzymový preparát Gerocel kapsle (3x 2).
Lymfatické cesty ovlivní Gerocel kapky,
Diocel kapky a Diocel Biominerál.
Přímý účinek na chlamydie byl prokázán u citroníku rajského (je obsažen
v preparátu Baktevir). Samotné chlamydie pak z organismu odstraníme preparátem s příznačným názvem Chlamydi.
Z ložisek budeme chlamydie uvolňovat
pomocí preparátů K I, II.
Ve výběru preparátů dále postupujeme podle zatížené tkáně nebo orgánu.
Z Diochi preparátů pak volíme Detoxin, Diocel, Baktevir, Estrozin, Androzin, Astomin, Intocel a jiné – podle výsledků testů.
K symptomatické léčbě lze na základě zjištěných příznaků využít i homeopatické léky.
S použitím knihy
Lékařská mikrobiologie – Bednář a kol.
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Dramata renesance

Obhajoba dona Leonarda
„Smrt je přirozená. Zemřít nebo uzdravit se je v rukou božích,
ne v rukou doktorů či v silách medicíny. Kdyby tomu tak nebylo,
lidé nejenže by neuznávali Boha jako svého Pána, ale sami by se
pokládali za bohy na Zemi. Tím, že jsou smrtelní, lidé umírají,
když přijde jejich hodinka. Bůh činí podle své vůle. Lidé umírají
každý den a doktoři, kteří se o ně starají, by neměli být obviňováni.
Uvažovat jinak by bylo v rozporu se svatou katolickou vírou.“
Leonardo Fioravanti, 1576

C

itované prohlášení přednesl
na svou obhajobu nejproslulejší italský professoro i secreti, profesor tajemství, jehož
jsme představili dříve, Leonardo Fioravanti (1518–1588), chirurg,
lékař, jenž však podle všeho nevystudoval
medicínu na univerzitě. Nicméně v posledku získal titul doktora na univerzitě
v Boloni, svém rodném městě. Dodnes
se neví, co pro to učinil; na univerzitě zapsán nebyl. Když titul získal, byl již proslulým lékařem.
Během svého putování na čas zakotvil
v Benátkách, kde se uvedl jako poligrafo, spisovatel. Napsal několik knih, spíš
praktických příruček o tom, jak léčit,
a čas ukázal, že tato díla mu získala slávu, po níž celý život toužil. Nutno dodat,
že sláva byla ve významné míře posmrtná. Za svého života měl totiž Fioravanti
neustálé potíže s lékaři, s těmi tehdy pokládanými za pravé, kteří vystudovali medicínu na univerzitě. Jejich útoky

Filip II. Habsburský,
zvaný Moudrý
(1527–1598)

vedly k tomu, že don Leonardo musel čas
od času měnit působiště. V Benátkách to
zprvu vypadalo slibně, knihy, které tu začal vydávat, byly velmi úspěšné. Jen pro
ilustraci – jeho dílo Caprici medicinali vydané v tomto městě poprvé roku 1561 se
dočkalo ještě čtrnácti vydání, z toho devíti posmrtných, posledního roku 1680.
V Benátkách také Fioravanti začal
úspěšně podnikat i jiným způsobem –
posílal svoje léky poštou. Stačilo, aby
žadatel napsal, jaké má potíže, a dostalo se mu zásilky vhodného léku. Alespoň podle názoru dona Leonarda, jenž
neváhal a řadu děkovných dopisů od vyléčených pacientů zařadil do svých knih.
Dnes nelze odhadnout, jak dalece byla
jeho léčba opravdu úspěšná; spolehlivé
údaje chybějí. On sám stále zdůrazňoval, že prosazuje „novou medicínu“ opírající se o praktické zkušenosti, na rozdíl
od univerzitních vzdělanců vycházejících
z učebnicových teorií.
Tato „nová medicína“ spočívala v myšlence, že příčinou chorob je zkažený ža-

ludek, takže je nutné ho vyčistit, což Fioravanti prováděl spíš více než méně
silnými dávidly. Leč neposuzujme ho příliš přísně, protože podobné postupy byly
v té době běžné. Na druhou stranu úvodní citát naznačuje, že léčba někdy selhala
a Fioravanti se musel obhajovat poté, co
byl obviněn, že pacienta zabil. Abychom
vysledovali tento příběh, musíme dona
Leonarda následovat do Španělska, kam
odcestoval roku 1576.

Nejšpinavější město
Španělska
Roku 1556 nastoupil na španělský trůn
král Filip II. z rodu Habsburků (1527–
1598), panovník, který zažil vrchol
a také pozvolný sestup moci svého státu. Po objevu amerického kontinentu začalo do Španělska proudit nesmírné bohatství – drahé kovy, drahé kameny, ale
také nejrůznější dosud neznámé plodiny,
o zvířatech nemluvě. Španělsko ovládalo obrovská území a po jistou dobu vládlo mořím, než jeho nadvládu nad oceány
zlomila roku 1588 Anglie v památném námořním střetu.
V roce 1561 přenesl Filip II. hlavní město Španělska z Toleda do Madridu, tehdy
ospalého města čítajícího asi 16 000 obyvatel. Když tam dorazil Fioravanti, bylo
obyvatel třikrát tolik, ale holandský cestovatel tehdy napsal: „Shledávám, že město Madrid je nejšpinavější z celého Španělska. Ve všech ulicích jsou velké servidores,
jak je tu nazývají, velké nádoby na moč plné
chcanek a sraček [překlad je doslovný; autor článku se omlouvá čtenářům za dobo-

Nicolás Bautista
Monardes (1493–
1588), španělský
lékař a botanik

El Escorial
– královské
sídlo a klášter,
které nechal
vybudovat
Filip II.
8 LISTOPAD
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vé výrazivo, které se tehdy nepokládalo
za tak nevhodné jako dnes], které se vylévají přímo na ulice dodávajíce jim nepředstavitelný a hnusný puch.“ Dvořané, pokud
chtěli být v blízkosti panovníka, se s tím
museli dočasně smířit.
Filip II. byl velmi vzdělaný a současně
hluboce nábožensky založený; Madrid byl
tehdy jakýmsi středem katolického světa.
Na druhou stranu byl král již za svého života označován za krutého vládce a náboženského fanatika, ve vztahu k vědám přitom patřil k nejosvícenějším panovníkům
tehdejší Evropy. Roku 1582 založil akademii matematiky, kde se vyučovala vojenská věda, architektura a samozřejmě navigace. O tři roky později bylo v královském
sídle El Escorial vybudováno destilační laboratorium, tehdy největší farmaceutická
laboratoř na světě, jejímž středem byl torre filosofical (filozofická věž) – destilační
přístroj vysoký šest metrů schopný denně
vydestilovat asi 80 litrů medicinálních přípravků. Část surovin pocházela z velké botanické zahrady, kterou nechal tento monarcha založit. Dnes panuje shoda v tom,
že král Filip II. byl někde uprostřed, nikoli ďábelsky krutý panovník, ale také ne
anděl. Připomeňme, že u jeho dvora byl
několik let na vychování králův synovec,
budoucí císař Rudolf II., a nutno přiznat,
že se mu zde dostalo vzdělání jak v dvorské kultuře, tak v různých vědách.
Nový svět, americký kontinent, dodal
řadu rostlin, z nichž některé byly zpočátku jen dekorativní, například brambory.
Evropa se postupně seznámila s rajskými
jablky nebo také s rostlinou známou zprvu jen ve fonetickém přepisu z mexického
jazyka nahuatl jako tlixochitl, dnes vanilka. Snáze rozluštíme slovo cacauatl pocházející z téhož jazyka. Kakao původně
používané jako léčivý prostředek se v průběhu 17. století přesunulo do dezertních
šálků a podobně přestal být medikamentem i tabák. K tomu se ale ještě dostaneme.

Umělci
Alchymisté se tak často sami nazývalli a svou nauku označovali jako Umění.
Také oni nalezli místo u španělského královského dvora, postupem času především
ti z nich, kteří se pokoušeli o přípravu nových léků. Král Filip II. ani jeho syn se
totiž netěšili nejlepšímu zdraví, navíc se
o panovníkovi někdy píše jako o hypochondrovi. Král se hluboce zajímal o alchymickou mystiku, ale pokud šlo o možnost alchymické výroby drahých kovů
z obecných, po čase začal být skeptický.
Víru v to, že je možné připravit všelék, si
však zachovával. V různých městech postupně založil několik destilačních laboratorií, kde působilo také mnoho italských
alchymistů.

Dnes jsou povětšinou známa jen jejich jména; podrobnosti o životě chybějí.
Jen občas se dočteme, že například jakýsi Agostino Bravo byl un hombre diabolico, ďábelský chlapík, znalec práce s pecemi, jenž prý „ví o ohni mnohem víc než
všichni ďáblové v pekle“. V této společnosti byli samozřejmě také španělští mistři alchymie, například Juan Cornejo,
jenž tvrdil, že dokáže vyrobit poživatelné zlato výhradně z rostlinných surovin.
Další, Juan Fernández, nabídl své služby s tím, že provede transmutaci kovů
ve zlato. Ani po letech práce to samozřejmě neuskutečnil, nicméně král Filip II.
ho i nadále zaměstnával, ač měl údajně
poznamenat, že transmutaci vždy pokládal za podvod.
V takovém prostředí se po svém příjezdu do Madridu ocitl Leonardo Fioravanti, jehož španělský panovník přijal
velmi vlídně. Poměrně záhy se don Leonardo začlenil do alchymické komunity, která se jednou týdně scházela, aby si
mistři promluvili o svých pokusech a též
o medicíně a chirurgii. Poslední ze jmenovaných oborů Fioravantiho proslavil
už v Itálii. Během svého pobytu v Madridu se tento muž zaměřil na léky, protože zde nalezl mnoho exotických rostlin, které pokládal za slibné. Inspirací se
mu stalo nedávno vydané dílo o léčivých
vlastnostech některých rostlin Nového
světa, které napsal Nicolás Monardes,
sevillský lékař a velmi zdatný obchodník. Byla to zajímavá postava – nikdy
necestoval a vše, co znal, se dozvěděl
především od obchodníků přijíždějících
z amerického kontinentu. Některé rostliny pěstoval na zahradě, kterou k tomu
účelu založil.
Jednou z rostlin, o níž se Fioravanti dočetl v Monardově díle, byl tabák,
o kterém se psalo, že indiáni používají jeho listy k léčení bolestí hlavy, bolestí na prsou, jakož i žaludečních potíží. To znělo slibně uchu dona Leonarda,
jenž už dávno vyráběl různé léky údajně podobně širokého účinku. Ovšem
informace o tabáku byly zdánlivě ještě
slibnější– Monardes psal, že indiáni vdechují tabákový kouř, aby vyhnali nečistotu z plic astmatiků, a pijí šťávu z listů,
aby vypudili z útrob parazity. Když se vydávají na dlouhou cestu, dávají si pod jazyk tabák a netrpí pak hladem ani žízní.
Výčet pozoruhodných účinků této rostliny pokračoval léčením bolestí zubů, kožních a také ženských chorob a rovněž se
jí ošetřovaly otoky. Z práškovaných listů tabáku si indiáni vyráběli masti, jimiž
ošetřovali rány, kousnutí jedovatými tvory, případně zranění způsobená otrávenými šípy. Za pozornost stála zmínka,
že tabák se prý používal také při léčení zvířat.

Duch tak zvídavý, jakým Fioravanti
byl, nemohl nechat takovou rostlinu bez
povšimnutí a rozhodl se hlouběji prostudovat její léčivé schopnosti s tím, že
k tomu použije postupy alchymistů. Tento muž byl nejen zvídavý, ale také podnikavý – dodnes je záhadou, jak se mu
podařilo získat dostatečné množství tabáku, který v té době rozhodně nebyl
běžně na trhu. Pokud ve Španělsku byl,
pěstoval se v zahradách jako okrasná
květina, v malém množství ho mívali lékárníci a jen skutečně velmi výjimečně
ho někdo kouřil po „barbarském způsobu indiánů“. Jak ukazují údaje o vyměřených dovozních clech, ještě v devadesátých letech 16. století se do Španělska
dováželo asi jen kolem 1200 kilogramů
tabáku ročně. Ať tak či onak, don Leonardo ho měl dost, aby mohl provádět
pokusy, které zabraly několik měsíců.
Například při jednom pokusu rozdrtil tabákové rostliny v hmoždíři na hustou kaši, uzavřel ji do nádoby, a tu vložil na třicet dní do koňského hnoje. To je
odraz jeho alchymického přístupu – použil proces v dobové terminologii nazývaný hnojení, kdy šlo o to, aby daná látka
byla delší dobu chována při mírně zvýšené teplotě, což koňský hnůj zařídil. Také
další postup svědčí o alchymické technice: k tabákové kaši přidal Fioravanti
aqua viate, vodu života, což byl alkohol
vyrobený destilací vína, a tuto směs destiloval. Extrahoval tedy do lihu produkty rozkladu tabáku. Vydestilovaný produkt ještě zpracoval čímsi na bázi síry
– není jisté, co to bylo – a získal tekutinu, jejíž pouhá lžíce měla vyléčit horečku. Jako mazání to údajně léčilo rány,
aniž by po nich zůstala jizva.
V té době se však nad donem Leonardem začaly stahovat mraky – stejné jako
všude jinde, kde pobýval: vzbudil nevoli
místních doktorů, lékařů, kteří vystudovali univerzitu. I ve Španělsku byla odborná veřejnost rozdělena na univerzitní vzdělance a praktiky, jejichž činnost
byla omezována, což se ovšem nikdy úplně nepodařilo. Vrcholem oficiální medicíny byl Real Tribunal del Protomedicato, královská instituce, jejímž posláním
bylo dohlížet na lékařství v celé říši, která sahala od Mexika po Království neapolské a Vévodství milánské v Itálii. Jen
s malou nadsázkou dnes odborníci hovoří o prvním celosvětovém systému dohledu nad lékaři.

Obvinění
Právě tato instituce vystoupila s pěti
závažnými obviněními na adresu Fioravantiho. K jeho smůle byl hlavním žalobcem don Diego Olivares, protomedico,
osobní lékař Jeho Katolického Veličenstva krále Filipa II., muž, jenž se netajil

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Svět historie vědy a medicíny
snahou vypudit ze země cizince, kteří se
těší přízni dvora a kteří „se vplíží zadními dveřmi a odcházejí předními“. A Fioravanti podle něj do této kategorie patřil.
Došlo k procesu, jehož akta byla teprve nedávno nalezena v opise (originál
byl zničen roku 1939 za občanské války ve Španělsku). Na závěr nahlédněme
do tohoto zajímavého dokumentu.
První z pěti obvinění Fioravanti dost
pominul. Vytýkalo se mu, že působil
jako lékař, aniž by mu k tomu protomedico vydal povolení. Byl tu však fakt, že
Itala pozval král Filip II., takže nebylo
namístě tento bod rozmazávat. Hlavní
bylo nařčení, že nesprávnou léčbou Fioravanti otrávil služebníka pana Tristana
de la Torre. Don Leonardo na to reagoval větou citovanou v úvodu. Nemůžeme
dnes soudit neznajíce chorobu onoho
sluhy, na druhé straně mnohé léky, které v té době používal Fioravanti, a nejen
on, byly opravdu velmi jedovaté. Řadu
z nich nicméně používala rovněž oficiální medicína.
Následovalo obvinění, že don Leonardo nemá vzdělání odpovídající kastilským zákonům, což byl doktorský titul
z některé ze tří tehdy uznaných univerzit, totiž ve Valladolidu, Salamance a Alcale. Navíc měl adepty lékařství ještě
přezkušovat protomedicato. Na to Fiora-
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vanti pravil: „Když uvážíte, že mám tituly
doktora medicíny a chirurgie z univerzit
tak slavných, jako je Boloňa a Neapol, přirozeně se nedomnívám, že by bylo nutné,
abych měl jakékoli jiné povolení. S těmito tituly provozuji praxi přes čtyřicet let…“
Výrok Fioravantiho poopravíme. Především chirurgie nebyla v té době oborem vyučovaným na univerzitě. Pokud
šlo o délku praxe – doktorský titul získal don Leonardo za nejasných okolností v Boloni teprve roku 1568 a z Neapole žádný titul neměl. Na druhou stranu
boloňská univerzita patřila k nejrespektovanějším v Evropě.
Současně k tomuto obvinění soud dodal, že Fioravanti nemohl získat univerzitní titul, protože neumí latinsky. To
probírají i moderní historikové, když se
zabývají jeho titulem doktora získaným
za okolností ne zcela jasných. Don Leonardo se bránil: „Hovořit latinsky není
důkazem, že znáte medicínu nebo víte, jak
léčit.“ Dále to rozvedl, že uznávané autority psaly svou mateřštinou – Hippokrates a Galén řecky, Avicenna arabsky–
a dodal: „Medicína nepochází z knih, ale
ze zkušenosti.“ Fioravanti jen přiléval
olej do ohně: „Opravdu, nestudoval jsem
latinu, abych znal medicínu, protože jsem
to nepotřeboval. I když je pravda, že medicínu nelze pochopit, aniž bychom zna-

li filozofii, nevyplývá z toho, že nemůžete
být filozofy bez znalosti latiny. (…) Učili se snad filozofii první filozofové z latinských knih? Učili se ji na univerzitě? Samozřejmě ne.“
Konečně obviněn, že vyrábí léky doma
a podává je pacientům, což kastilské zákony zakazovaly, odpověděl don Leonardo: „Jelikož jsem zde nenalezl žádné
medikamenty, které jsem potřeboval, ani
nikoho, kdo by věděl, jak je vyrobit, musel
jsem je vyrábět sám, abych prováděl pokusy nařízené mi králem.“ S tím se nedalo
moc polemizovat.
Fioravantiho obhajoba pokračovala
v bojovném duchu, takže důsledek se
dal snadno očekávat – italský „profesor
tajemství“ opustil Španělsko a dožil svůj
život v Itálii. O jeho posledních letech
mnoho nevíme. Až dnes ho historická
věda postupně znovuobjevuje jako jednu z největších postav evropské medicíny pozdní renesance, muže, kterého však
není snadné někam zařadit. V minulosti
názory na něj kolísaly mezi označením
za podvodníka, nebo naopak za učence,
který prosazoval nové názory. Leonardo Fioravanti nebyl prvním ani druhým,
ale, jak ukazují data a také místa vydání
jeho spisů – od Benátek po Londýn – nepochybně ovlivnil evropskou medicínu.
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
inzerce

Chcete
nekouřit?
Elektronická cigareta nové koncepce
Inspirace přichází ze Švýcarska, kde je Vogue velmi oblíbenou značkou. Oproti běžným e-cigaretám jsou výrobky Vogue-Winning, v porovnání s ostatními, absolutní
světovou jedničkou.
V precizním povrchovém zpracování jsou
uloženy nejkvalitnější elektronické mikrosoučástky na trhu. Dokonalá výstupní kontrola se švýcarskou precizností také zajišťuje
vysokou kvalitu a spolehlivost.

Elektronický nikotinový inhalátor se
vzhledem cigarety
Elektronický nikotinový inhalátor nabízí nejen používání klasických náplní, ale především unikátní možnost kombinace s moderními cartomizéry.
Nový druh náplní vyhovuje i těm, kteří již
některé starší typy e-cigaret delší dobu používají nebo je mají od jiného výrobce.
Elektronická cigareta osazená cartomizerem tak přispívá k maximální pohodě a spo-

kojenosti každého kuřáka. Další prvořadá výhoda vzniká při tvorbě umělého dýmu
a uvolnění nikotinu, který se díky přímému propletení topného vlákna v napuštěné
savé hmotě lépe odpařuje.
Elektronická cigareta je řízená mikroprocesorem
E-cigareta s klasickou náplní má napuštěnou tkaninu tekutinou uvnitř kapsle náustku a nasunuje se na samostatné topné tělísko v ocelovém pouzdře nazývané atomizér.

Info na tel: 222 519 198, mobil: 775 209 203, zakoupíte na www.ecigareta.eu, kamenná prodejna: Vinohradská 44, Praha 2.
Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Poradna Vjačeslava Kirjuchina

Jak na

bakterie

„Srdcem“
germicidní lampy je
rtuťová výbojka.

Analyzoval jsem, proč je některý pacient po terapii pohybového
aparátu zdravý prakticky hned, a u jiného se léčení vleče nebo
mívá období zhoršování, v tomto smyslu: Zdravotní problém
se odstraní, pacient se cítí dobře. Po nějaké době však přijde
znovu, protože se mu opět přitížilo. Zjistil jsem, že velký podíl
na úspěšném uzdravení hraje infekce v prostředí, kde pacient
žije, pracuje a často se nachází.

P

okud je člověk po nemoci oslabený, ale není (zbytečně) vystavován dalším dávkám bakterií
a virů, uzdravuje se. Z tohoto
důvodu doporučuji využití germicidních lamp, aby se pacienti sami podíleli na svém léčení, na jeho urychlení
a zefektivnění. Pro připomenutí: germicidní lampa ničí viry, bakterie, plísně
apod. intenzivním ultrafialovým zářením.
Toto záření se však může stát nebezpečným i pro člověka, proto by germicidní
lampy neměly přímo ozařovat prostory,
kde se vyskytují lidé, zvířata a květiny.
Pro zničení různých druhů mikroorganismů jsou potřeba různé dávky ozáření.
Na druhou stranu při správném využití může mít toto ultrafialové záření léčebný účinek. Opravdu je však třeba v maximální míře dbát na dodržení přísných
pravidel. Základní všeobecný postup byl
rozepsán v minulém čísle. Nyní se zaměříme na konkrétní využití při nepříjemných
zdravotních problémech.

prsty. Roztáhněte prsty, ať je mezera mezi
nimi co největší, a na 1 minutu vložte postižené místo nohy pod zapnutou germicidní lampu. Nedívejte se na tento proces
(nebo si na oči nasaďte ochranné brýle
proti UV záření). Totéž můžete opakovat
i s druhou nohou, je-li také postižena plísní. Nakonec nohy ošetřete mastným krémem, udělejte si peeling a na závěr do pokožky vmasírujte krém určený pro péči
o nohy. V této fázi začíná opět zabírat
mast proti plísním.
Jestliže vám kůže na ošetřovaném místě zrudne, snižte dávkování germicidních
paprsků na 1 minutu obden anebo na 30
sekund denně. Záleží na citlivosti kůže,
která bývá hlavně mezi prsty jemná a tenčí, a dále na síle lampy (stačí vám 5 až
15wattová).
V případě ošetření rukou se postupuje stejně. Tato metoda se využívá při
tzv. stařeckých skvrnách, pihách od slunce apod.

Plísně nohou

Ošetření pomocí germicidní lampy
může dobře pomoci i při akné, pupíncích
na obličeji. Na svrchní vrstvě pokožky působí plísně a bacily, které uzavírají vlasové
a tukové kanálky. Tím, že se tyto kanálky
stávají neprůchodnými, vzniká akné, různé pupínky či boláky apod. Tuk z tukových
žlázek nemá kam odcházet. Následně se
zvyšuje tlak tuku i ve vlasových folikulech
(cibulkách), do kterých ústí mazová žláza, a časem může dojít k nekróze (tj. odumření) cibulky.
Při působení germicidní lampy na oblast obličeje je třeba dbát zvýšené opatr-

Germicidní UV lampa s přímým ozařováním dokáže účinně pomoci proti plísni nohou. Prosím, dodržujte pečlivě následující instrukce! Umístěte lampu dolů
do šatní skříně, do úplně spodní police
tak, aby neměla možnost ozařovat jiné
části těla než nastavenou nohu a aby byly
chráněny oči (při kontaktu zraku s ultrafialovým paprskem by mohlo dojít k jejich
poškození). Oblečte si bavlněné kalhoty
a zahalte do bavlněného oblečení každičký kousek kůže nohy, který není postižen
plísní. Většinou jsou postižena místa mezi

Akné

nosti. Při procesu je nutné pevně zavřít oči
(jinak by mohlo dojít k nenávratnému poškození zraku!) a na 15 sekund nechat UV
paprsky svítit na obličej, v případě lokálního problému jen na oblast obličeje, kde
se akné nachází. Zbylá část hlavy a tváře
musí být zahalena do bavlněného šátku.
Stejně pečlivě si chraňte kůži na krku, dekoltu a ramenou a rukou. Po 15 vteřinách
lampu vypněte a teprve pak otevřete oči.
Udělejte si peeling a ošetřete pleť krémem
vhodným na obličej.
Správnou reakcí by mělo být zarudnutí obličeje a asi za týden by se měla odloupnout svrchní kožní vrstva (jako když
se loupete po spálení od sluníčka). Stačí
obličej navlhčit vodou a kůžičku opatrně
sloupnout.
Jestliže naopak do druhého dne na pokožce nenastane žádná změna, máte pravděpodobně příliš slabou germicidní lampu. Postup opakujte znovu, ale dobu
působení prodlužte o 15 sekund – celková doba působení tedy bude 30 sekund.
Další opakování můžete provést až
po 10 dnech a následně po dalších 10
dnech, bude-li ještě třeba.
Tuto metodu nesmějí používat lidé s přecitlivělou kůží, dále ti, kteří mají na pokožce různé defekty v podobě bradavic, neobvyklých útvarů, podivných pih a lidé
s nádorovým onemocněním.
Nejste-li si stoprocentně jisti, že při zákroku zvládnete dodržet popsaná pravidla
(hlavně se nedívat do zapnuté lampy), raději zvolte jiný způsob ošetření.

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Zpracovala ing. Petra Forejtová
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Civilizační choroby
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Onemocnění trávicího traktu,
která patří mezi civilizační choroby
Trávicí trakt je trubice, jejímž úkolem je přijímat z vnějšího
světa potravou živiny a zpracovat je tak, aby se jejich
důležité složky mohly vstřebat do krevního oběhu, který je
roznese až k jednotlivým buňkám. Po vstupu do buněk dojde
k „zapracování“ těchto štěpných produktů ze stravy do struktur
buňky. Tím se tyto látky stávají součástí těla.

T

ěchto pár skutečností je dobré
si uvědomit, aby si člověk uměl
představit, jak poruchy zažívacího traktu mohou ovlivňovat
jeho celkový zdravotní stav.
Než začneme mluvit o onemocněních žaludku, o Crohnově chorobě a dalších zánětlivých onemocněních střev, připomeňme si
pár věcí. Na zpracování stravy se na začátku podílejí zuby a na konci probiotické
bakterie. Obojí je nezbytné pro dobré trávení. Součástí anatomie trávicího traktu je
také velká část imunitního systému. Jeho
výkonnost a stav souvisejí s celkovým zdravotním stavem střev, který nebývá dobrý.
Obojí – to znamená jak poruchy imunity,
tak i onemocnění střevní stěny – patří mezi
civilizační choroby (dále jen CCH).

Dobré a špatné trávení
Člověk si většinou uvědomuje, že špatné rozkousání stravy asi dost zatěžuje žaludek. Málokdo si ale představí, jak funguje poslední úsek trávení, jímž je závěrečné
enzymatické štěpení malých částeček stravy, které pro člověka zajišťují bakterie trávicího traktu. Úplné rozštěpení na prvočinitele umějí pouze „domácí“ probiotické
bakterie. Mít ve střevech jejich čistou kulturu nebo je mít alespoň jako převažující
osídlení ve střevě, tím se dnes nemůže chlubit mnoho lidí.
Hnilobné bakterie, kvasinky a plísně
nenahradí funkci probiotických bakterií. Nenormální kolonizace střeva nemusí
mít za následek průjmy nebo naopak zácpu. Důsledky neúplného štěpení stravy
se mohou projevit v podobě „nevysvětlitelných“ anomálií při jaterních testech nebo
vývojem jaterní steatózy či fibrózy. Příčinou těchto jaterních poruch je vstřebávání nerozštěpených shluků molekul, například aminokyselin, s nimiž si játra nevědí
rady a které je dosti nebezpečným způsobem zatěžují.
Anomální bakteriální osídlení tlustého
střeva spojené s hnilobnými procesy v ob12 LISTOPAD

sahu střev má nepříznivý vliv také na tkáň
jeho stěny. Její součástí jsou útvary hlavní složky imunitního systému. Proto lze
snížení funkce imunitního systému a další poruchy jeho fungování přičíst na vrub
minulým léčením antibiotiky a chemickým konzervantům, které se staly pravidelnou součástí stravy lidí žijících v západní civilizaci. To znamená, že snaha
o úspěšné léčení alergií a autoimunitních
onemocnění předpokládá napřed obnovení osídlení střeva probiotickými bakteriemi. Jejich výběr se doporučuje řídit spíše
podle ověřené klinické účinnosti než podle marketingového podbízení firem působících v potravinářském průmyslu.

Biochemie
U léčení onemocnění střev je dobře mít
na paměti, že vznik patologií ve střevní
stěně je výslednicí součinnosti negativních faktorů ze dvou stran. První je poškozující působení hnijícího střevního obsahu a bakterií, které jsou v něm přítomné.
Druhé působení je „zevnitř“ organismu,
odkud se uplatňuje nemetabolizovaný homocystein (Hcy), který buňky vypouštějí
do krevního oběhu. Hcy je organická kyselina a zároveň toxická látka. Stoupne-li
jeho hladina v krvi, začne poškozovat enzymy a vyřazuje je z řízení biochemických
procesů, které bez působení enzymů nemohou programově probíhat.
Se zvyšující se hladinou Hcy se zhoršuje i prokrvení stěn celého trávicího traktu, a s tím i jejich vyživování. Tím také klesá odolnost tkáně stěn žaludku a střeva
proti agresivním účinkům jejich obsahu.
Hcy také přímo poškozuje buňky sliznice trávicího traktu. To již mluvíme o mechanismech, které se podílejí na vzniku
závažných a dříve i život ohrožujících onemocnění: vředové choroby žaludku a dvanácterníku, Crohnovy choroby, ulcerosní kolitidy, diverkulitidy a proctokolitidy.
Může se však jednat i o lehčí onemocnění – záněty žaludku, pálení žáhy nebo zá-

nět jícnu. Všechna tato onemocnění mají
společnou příčinu.
Veškerá uvedená onemocnění jsou
na seznamu CCH. Jejich vznik je na molekulární úrovni přesně popsán ve větším počtu vědeckých prací různých autorů. Z jejich souhrnu se dozvídáme, že
příčinou vyjmenovaných a dalších CCH
je porušení souhry biochemických procesů v buňkách. K tomuto porušení souhry
dochází v důsledku nedostatku vitaminů,
které dodávají důležitý substrát – stavební materiál pro syntézu bílkovin a dalších
látek, jež mají funkci kofaktorů důležitých
enzymů.
Tady je třeba vysvětlení: enzym je útvar
bílkovinného charakteru, jehož úkolem je
řídit určitý biochemický proces. Aby byl
schopen plnit tuto funkci, musí jeho bílkovinnou složku doplňovat ve funkční
jednotku tzv. kofaktor, což je částice vitaminu nebo minerálu. Jeho funkce je srovnatelná s funkcí mikročipu v řízení chodu
automatického stroje. Zdravotní význam
těchto „mikronutrientů“ je v tom, že enzymy bez nich nemohou plnit svoji funkci
a v buněčné biochemii vzniká zmatek jako
biochemická podstata nemoci.
Lékařské učebnice popisují charakteristiky jednotlivých onemocnění trávicího traktu podle jeho postižených částí.
Tak jsou vedle sebe, ale odděleně nemoci žaludku, dvanácterníku, tenkého střeva atd. Poznání biochemické podstaty poruch v buňkách vlivem vzestupu hladiny
Hcy v krvi a s přihlédnutím k poznatkům
o jeho toxicitě umožňuje smazat anatomické hranice mezi jednotlivými úseky
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trávicí trubice a přistoupit k léčení společné příčiny všech shora jmenovaných
chorob.
Medicínský pohled na tato onemocnění se zásadně mění a zjednodušuje. Lékař přestává potřebovat drahé prostředky zpřesňující diagnostiku a lokalizaci
defektů. Až dosud lékaři plýtvají svojí
energií na co nejpřesnější definování nemoci. Míra této přesnosti při lokalizaci
onemocnění byla vizitkou erudice. Odborné nasazení lékaře mnohdy končilo
stanovením diagnózy, a poté obvykle následovalo rutinní předepsání léků, pokud
ovšem zdravotnické zařízení nemělo potřebu operovat pro uspokojení své potřeby zajištěného příjmu od zdravotní pojišťovny.
Objevení příčiny vzniku CCH umožňuje upustit od těchto praktik. Zaměření
na kauzální léčení orientuje lékaře k nastolení pořádku v biochemických procesech v buňkách. To předpokládá stanovení hladiny Hcy v krvi a její snížení
na oblast fyziologické hodnoty. Tento přístup nevylučuje použití chemických léků.
Je sice pravda, že chorobu nemohou vyléčit, jejich nasazení je ale třeba brát jako
přechodnou první pomoc za účelem okamžité úlevy od nepříjemných příznaků
nemoci.
Situaci ve zdravotnictví by výrazně ovlivnilo zavedení primární prevence CCH,
jejíž jednoduchou podstatou je obnovení porušené fyziologické souhry biochemických procesů v buňkách. Důsledkem
zavedení tohoto opatření by bylo posunutí těžiště činnosti zdravotnictví v segmentu CCH od málo efektivního symptomatického léčení k vysoce účinné primární
prevenci, která má shodný základ s kauzálním léčením CCH.
Nová praxe účinného léčení zánětlivých
a zvředujících onemocnění trávicího traktu, která mohou být doprovázena trombózami v mezenterické žilní pleteni, začíná
stanovením hladiny Hcy v krvi. Laboratoř
musí pracovat přesně, protože dávky vitaminů k obnovení souhry biochemických
procesů v buňkách se určují podle výsledku stanovení hladiny Hcy. A tady vzniká
problém. Laboratoře téměř nikde nespolupracují s lékařem, který se zabývá poradenstvím v oblasti CCH. Ten by si totiž laboratoř ohlídal, protože potřebuje přesné
výsledky. Tento dohled ale v praxi běžný
není, a proto nejsou neobvyklé výsledky
s hladinou o 20–50 % vyšší oproti kontrolnímu stanovení. Rekordní zaznamenaná
odchylka byla 200 %. Za takto nepoužitelné výsledky může nepřetržité produkování Hcy červenými krvinkami v krvi uchovávané při pokojové teplotě.

U Crohnovy choroby
a u ulcerosní kolitidy někdy nestačí samotné snížení Hcy na fyziologickou
hladinu – onemocnění se
sice výrazně zlepší, ale nemusí zmizet úplně. Hodně
přitom záleží na věku. Tkáně mladších lidí mají lepší
schopnost regenerace než
stejné tkáně lidí středního
věku nebo seniorů. Pokud
se po snížení Hcy nenastartují regenerační procesy uspokojivým způsobem,
je nutné použít potravinových doplňků i u mladších
jedinců.
Nejčastěji se užívá Aloe
vera, která po opakovaném
vypití tlumí záněty a podporuje hojení porušené
sliznice střeva. Další důležitou složkou je dodávání
kvalitní sestavy probiotických bakterií – ty vytlačí
ze střeva hnilobné bakterie, kvasinky a plísně, jež
společně umějí dráždit
střevní sliznici k zánětu,
a narušují tak fungování
imunitního systému. Někdy je třeba připojit ještě
další podporu regenerační
schopnosti organismu kvalitním kolostrem.
Kolostrum je jeden ze
„zázraků“ přírody. Zázrak z něj dělá vysoký obsah biologicky velmi aktivních látek. Díky nim
umí tekuté kolostrum zastavit chřipku spolehlivěji
než očkování. Kolostrum
v kapslích zase urychluje
regeneraci poškozených
tkání po onemocněních,
úrazech a po operacích.
Ale jako vždy je třeba si
ohlídat, aby člověk nenaletěl podvodníkům. Platí
tu, že nižší ceny na internetu neznamenají úsporu.
Užitná hodnota potravinových produktů je daná
koncentrací účinných látek, které tělo potřebuje.
Obvykle se stává, že levnější produkt je vlastně
dražší tím, že k dosažení
stejného účinku je třeba
ho spotřebovávat víc.
MUDr. Karel Erben
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Léčení zimou
Nor Roald Amundsen
(1872–1928) dobyl se
svým týmem jižní pól
před 100 lety
(14. prosince 1911).

Využít chlad k léčení lidských
onemocnění není nápad zcela
nový. Nicméně až v posledních
několika desetiletích dospěla
věda k takovému vývoji, že lze
aplikovat chlad až extrémních
hodnot.

K

ryoterapie – složenina dvou
řeckých slov znamená prostě a jednoduše „léčba chladem“. Podchlazení zpomalí
metabolismus buněk, zmírní zánět, bolest, křeče, způsobuje stažení cév. Extrémního chladu lze využít také
k destrukci buněk (zkrystalizováním cytosolu buněk), čímž se zabývá kryochirurgie.

Mírný chlad
Aplikace neextrémních teplot na celé
tělo, tedy snížení teploty těla pouze o několik stupňů Celsia se nazývá terapeutická hypotermie (podchlazení) – máme na
mysli uměle vyvolané lékaři.
Jde o standardní proceduru při poraněních mozku u kojenců s perinatál14 LISTOPAD

V ČR byla naměřena
nejnižší teplota −42,2 °C,
světový teplotní rekord
drží Antarktida s −89,6 °C.

ní hypoxicko-ischemickou encefalopatií.
Ochlazení mozku snižuje míru apoptózy
a nekrózy buněk, snižuje metabolickou
hladinu mozku (o 5–7 % za každý stupeň Celsia), uvolňování oxidu dusnatého a volných radikálů, snižuje spotřebu
ATP neurony a zabraňuje (snižuje riziko) edému. Nejúčinnější je snížení teploty na 33 °C (+/–0,5 °C) do šesti hodin po
hypoxicko-ischemické příhodě. (V USA
je incidence této nemoci 2,8 na 1000 narozených dětí; 10–15 % z nich nepřežije,
25–30 % utrpí trvalé neurologické poškození: mentální retardaci, epilepsii, moz-

kovou obrnu. V rozvojových zemích je
výskyt desetkrát vyšší.)
První vědecké použití hypotermie bylo
publikováno v roce 1945 a šlo o pacienty po těžkém úrazu hlavy. Snížení teploty
na 28 °C bylo uspokojivé, ačkoliv několik
osob zemřelo na arytmii a sepsi. V 80. letech XX. století byly učiněny studie, kdy
bylo zdokumentováno 52 případů úrazů páteře, při nichž byla použita hypotermie, ve 48 % z nich se neurologická
funkce zlepšila. Nicméně šlo o klinický
test bez kontrolní skupiny a nebylo analyzováno, zda nešlo o spontánní zlepše-

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Staženo z www.casopis-sfera.cz

ní. Od té doby nebyla publikována žádná
spolehlivá kontrolovaná studie pacientů
s poraněním míchy. Podle článku dr. George D. Lundberga z r. 2008 hypotermie
u vážných úrazů nefunguje. Použití hypotermie po úrazech lebky, mozku a páteře
je tedy dnes považováno za kontroverzní
a není běžně doporučováno.
První pokusy s mírnou hypotermií
(32–35 °C) po srdeční zástavě byly učiněny v 50. a 60. Letech minulého století. V 80. letech byly vypracovány studie,
jejichž výsledky byly publikovány v roce
2002. V australské studii (77 osob; 33 °C
po dobu 12 hodin) byly v terapeutickém
účinku shledány jen mírné rozdíly a mortalita byla stejná jako u kontrolní skupiny.
V evropské studii na 273 osobách (32–
34 °C po dobu 24 hodin) byly výsledky
dobré, vedly dokonce ke snížení mortality (41 % vs 55 %). Podle doporučení
ERC (European Resuscitation Council)
a AHA (American Heart Association)
je dnes hypotermie (32–33 °C po dobu
12–24 hodin) doporučována u pacientů
v bezvědomí, u nichž je záchranka do 15
minut a u nichž došlo ke spontánnímu návratu krevní cirkulace do 60 minut. Neexistuje ale jednotné stanovisko, zda je
hypotermie vhodná/účinná u lidí se zástavou srdce způsobenou asystolií. Hypotermie se také využívá při srdeční zástavě
u dětí, kdy má potenciál snížit úmrtnost.
Opět je klíčovým faktorem čas – tělesnou
teplotu je třeba snížit co nejdříve.
Hypotermie ovlivňuje imunitní reakce,
snižuje produkci cytokinů a volných kyslíkových radikálů. Snížení kvality některých obranných procesů ale zvyšuje riziko infekcí, zejména zápalu plic.

Střední chlad
Hiloterapie je léčebný postup, který
spočívá v podchlazení omezené oblasti
těla či obličeje na 10–20 °C. Používají
se speciální manžety pro konkrétní části
těla, v nichž proudí voda o požadované
teplotě. Pozitivními účinky této teploty
jsou: okamžité zúžení cév a tepen, snížený lokální metabolismus a enzymatická aktivita, snížená potřeba kyslíku. Nicméně tím, že teplota neklesne pod deset
stupňů Celsia, není narušen lymfatický
systém, tvorba fibroblastů (buněk, ze kterých se vyvíjí pojivová tkáň) ani mikrocirkulace – které by normálně narušeny
byly, pokud se použije například ledování. Hiloterapie se používá nejčastěji pro
zotavení po ortopedických a plastických
operacích a po operacích zubů či horní
čelisti a tváře.
Nejen hiloterapii můžeme zařadit do
oblasti, kterou jsme si pro potřeby tohoto článku označili jako „střední chlad“.
Podle review z r. 2009, ve kterém skupina
lékařů z Austrálie zhodnotila různé typy

přístupů k popáleninám, je nejvhodnějším postupem při první pomoci po popálení použití chladné vody z kohoutku
(teplota mezi 2 a 15 °C). Jako první pomoc se nedoporučuje ani led, ani bylinné či jiné přípravky.

Ledový chlad
Ledové obklady zná asi každý. V případě, že jste si třeba podvrtli kotník, bývá
první pomocí přiložení sáčku s ledem.
Cílem je absorpce tepla z místa úrazu
či otoku. Ledový chlad způsobuje snížení aktivity senzorických orgánů v příčně
pruhovaných svalech a zpomaluje přenos
v nervových vláknech.
Ledové obklady je v případě sportovních úrazů třeba přiložit co nejdříve
a proceduru opakovat několikrát během
48–72 hodin. Na postižené místo přiložte mokrý ručník a na něj plastový sáček
s ledem. (Suchý ručník by pokožku příliš
izoloval.) Můžete také vyzkoušet ledovou
masáž, led můžete přiložit přímo na pokožku, ale neustále jím pohybujte – pomalými, krouživými pohyby. Je to dobré
zejména na tenisový loket. Aplikujte po
dobu 5–10 minut, ne déle. Masáž po chvílích opakujte průběžně několik hodin.
Led pro masáž si připravíte snadno třeba
tak, že necháte zmrznout vodu v papírovém kelímku, po odtržení horního okraje
vám zůstane část ledu odkrytá pro masírování a část v papírovém kelímku vytvoří
izolované a praktické „držadlo“. Pamatujte si ale: ledové obklady nepoužívejte na
boláky, puchýře a otevřené rány!
Ledovou masáž můžete vyzkoušet i na
bolesti zad. Většina těchto bolestí je způsobena namožením zádového svalstva.
V takovém případě zpravidla pomáhá
pouze odpočinek (aspoň 2 dny), alopatické léky na úlevu od bolesti a ledová a/
nebo tepelná terapie.
Pokud se rozhodnete pro ledovou masáž, pacient by měl ležet na břiše, v pohodlné pozici, s polštářem pod boky/kyčlemi, aby se uvolnilo napětí bederního
svalstva. Masírujeme jemnými krouživými pohyby, soustředíme se na nevelkou
oblast, kde je bolest největší, vyhýbáme
se kostnatým místům. Jedna masáž by
neměla být delší než asi 5 minut. Ledová masáž zad bude nejúčinnější během
prvních 48 hodin po první bolesti zad
nebo zranění, při kterém se bolest objevila. Poté bude patrně efektivnější tepelná terapie; některým lidem pomáhá nejvíce kombinace obojího.
Ledová terapie je zkrátka nejlepší při
akutních zraněních a některých únavových zraněních a chronických potížích
sportovců. Např. člověk s bolestí kolenou, kterou pociťuje vždy po běhání, by
měl používat ledování po sportovním
výkonu, aby zamezil zánětu. Naopak

Lokální i celková terapie hlubokým
chladem se hodí k léčbě chorobných
stavů provázených zánětem, bolestí, otoky, omezením pohyblivosti a zvýšeným svalovým tonem. Bohužel právě při těchto symptomech
se velmi často používá aplikace tepla, která vede naopak ke zhoršování
bolestivosti a dalších obtíží. (…) Pod
pojem „revma“ jsou dodnes řazeny
i lokální bolesti při tenisovém lokti, svalových úponech nebo ramenním a lumboischiadickém syndromu.
Všechny tyto a podobné nezánětlivé
chorobné stavy lze poměrně úspěšně léčit aplikací tepla, kdežto u chorobných stavů provázených zánětem
se tak nastartuje pouze zhoršení obtíží a bolestivosti, což bývá často interpretováno jako „reakce na léčebnou kúru“, ve skutečnosti se však
jedná o terapeutickou chybu.
MUDr. Lubomír Šmuk,
Ing. Petr Strnad, CSc. /Interní Med.
2008; 10 (9): 410–412/

tepelná terapie se používá na chronická
zranění a bolesti bez zánětu nebo otoků. Ztuhlé, bolestivé, neustále se ozývající svaly či klouby jsou ideální indikací. Sportovec by měl v takovém případě
aplikovat tepelnou terapii před cvičením,
aby zvýšil pohyblivost. Neaplikujte teplo po zátěži, je-li třeba, je ledová terapie
po výkonu vhodnější. I v případě tepelných obkladů je vhodnější mokrý ručník
než suchý.
Někteří sportovci nebo otužilci si dávají koupel ve vaně plné ledové tříště (vody
a ledu nebo jen ledu), zejména po intenzivní sportovní zátěži. To je ale odborníky
považováno za kontroverzní, přinejmenším vědecky nepodložené a dokonce nebezpečné. Na druhou stranu popularita
koupání v ledové vodě se datuje minimálně do 19. století, donedávna se však po-
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Bazaliom či bazocelulární karcinom je nejčastější kožní nádor, tvoří přibližně 70 % všech maligních onemocnění kůže.
Riziko vzniku dalšího bazaliomu do 5 let od léčby prvního
je udáváno v řádu 36 % (dle studie June K. Robinson
z r. 1987). Záleží na použité metodě – při chirurgickém odstranění je rekurence 10,1 %; při léčbě ozařováním 8,7 %;
při léčbě nechemochirurgickými metodami 8,7 %; při odstranění kyretou a vysoušení pomocí vysokofrekvenčních
elektrických proudů 7,7 %; zatímco při léčbě kryoterapií je
to až 7,5 % (tato čísla uvádí Aaron J. Morgan, 2010).

važovalo za spíše výjimečnou a extrémní
záležitost. Popularitu této metodě přinesla maratonkyně Paula Radcliffe, která své
úspěchy připisovala mj. právě regeneraci v ledové vaně. Výhodami této procedury má být prevence zranění, rychlá regenerace hlavně svalů, snížení intenzity
zánětu, bolesti a ztuhlosti svalů, zlepšení spánku. Nevýhodou je zejména bolestivost celé procedury, samozřejmě chlad
a nebezpečí podchlazení, omrzlin, zápalu plic; riziko je vyšší zejména pro astmatiky a lidi se srdečními problémy.

Velmi silný chlad
Extrémních teplot využívá celotělová kryoterapie (více o ní v článku na
str. 18). Jde o jakousi „saunu naruby“.
Používá se teplot nejčastěji kolem −120
°C, ale také až −160 °C. V kryokomoře
s touto extrémní teplotou člověk stráví
maximálně 3 minuty. Teplota pokožky
klesne na 5–12 °C, vnitřní teplota organismu zůstává nezměněna, ale může trochu klesnout po opuštění kryokomory.
Terapie prokazatelně spouští vyplavování endorfinů. To může pomoci třeba při
stresu, nespavosti či depresích. Celotělové kryoterapie využívají i sportovci pro

rychlou regeneraci, dále lidé s revmatickými potížemi, bolestmi hlavy, pro zvýšení imunity apod.
Deklarovaný analgetický efekt (snížení bolesti) celotělové kryoterapie může
být lákadlem pro lidi s různými chronickými bolestmi. „V důsledku dlouhodobého užívání léků jako Ibalgin či Brufen dochází k poškození trávicího traktu, pro
nežádoucí účinky byly staženy rovněž
léky Vioxa a Bextra tlumící bolest, některé léky (Nalgesin, Naprosyn) by neměly být dlouhodobě užívány bez lékařské kontroly, Novalgin zase nepříznivě
ovlivňuje krvetvorbu a poškozuje parenchymatózní orgány stejně jako Paralen
či Panadol, které mohou ve vyšších dávkách silně poškozovat játra. Bez nebezpečí není ani užívání Aspirinu, Acylpyrinu či Anopyrinu, které mohou vyvolat
vznik žaludečních vředů s krvácením do
zažívacího traktu,“ říká MUDr. Lubomír
Šmuk, propagátor kryoterapie v České
republice.

Extrémní chlad
Pokud se chceme zbavit lokálních kožních útvarů (bradavic, mateřských znamének…), lze aplikovat metodu zvanou

kryochirurgie. Dosahuje se velmi nízkých teplot, cílenou oblast pokožky je
totiž třeba zchladit asi na −50 °C, a buňky tím zahubit. Používá se k tomu nejčastěji kapalný dusík, jehož bod varu je
−196 °C. Na konkrétní místo se zpravidla pomocí speciálního spreje aplikuje
dusík a na pokožce se zformuje jakási ledová ploška, po jejímž vytvoření se místečko dále chladí asi 5–30 vteřin (dle potřeby „jít do hloubky“). Teplota vnějšího
povrchu pokožky (kterou chceme odstranit) se pohybuje okolo −120 °C (tak, aby
teplota v požadované hloubce pod tímto místem dosáhla asi −50 °C), je tedy
zřejmé, že jde do značné míry o metodu závislou na praxi, šikovnosti a odhadu lékaře.
Tato metoda se používá se i k odstraňování Bowenovy nemoci (kožní nádor, který se s vysokou pravděpodobností změní
v maligní) a malých melanomů. Procedura není bolestivá, je spíše popisována
jako včelí bodnutí. Kryochirurgie umí odstraňovat malé nádory nejen na pokožce.
Indikací je například benigní prostatická
hyperplazie, malé jaterní a gynekologické nádory (cervikální intraepiteliální neoplazie, cervikální, vaginální, endometriální a vulvální léze), ledvinové nádory
(laparoskopicky) atd.
U odstraňování nádorů chladem hrozí,
že útvar nebude odstraněn celý a může
pak dojít k recidivě. V tomto ohledu je
možná budoucností tzv. nanokryochirurgie, která by měla umět pomocí nanočástic přesně dopravit chemické nebo
jiné látky do buněk, kde bude třeba zvýšit chlad, regulovat jej apod. Nicméně
tato metoda je zatím teprve v plenkách –
nebo spíše ještě ani ne.
Mgr. Viktor Černoch

inzerce

Díky spolupráci s časopisem Sféra si nyní můžete objednat snadno
a levně zajímavé knihy z nabídky nakladatelství Triton
Typologie
O. Kroeger
16 typů osobnosti,
které ovlivňují život,
lásku, výchovu
a úspěch. Předsudky
a zařazování do
škatulek usnadňuje
komunikaci a kniha
dokazuje, že ho lze
provádět objektivně
a konstruktivně. Na základě vědecké
metody C. G. Junga.

Tisíciletí
s akupunkturou
J. Marek
Aneb o akupunktuře
vážně i žertovně.
Knihu čtenář přečte
doslova „jedním
dechem“. Názvy
některých kapitol:
Kovem a ohněm,
Pět zlých draků, Boj
s mocným drakem – alergií, Body Mo
a Shu atd.

Adaptogeny
D. Winston
Rostliny
nesmrtelnosti
pomáhají organismu
se adaptovat na
stresové a zátěžové
podmínky. Přírodní
pomoc prokázaná
i v moderních
klinických testech.
Popisované rostliny mají již od starověku
mimořádné postavení v bylinné medicíně.

Nová
nabídka

Proč se lidé neléčí
a jak mohou
C. Myssová
Světově uznávaná
průkopnice v oblasti
energetické
medicíny a lidského
vědomí v sobě
našla sílu nastoupit
cestu k uzdravení
i způsob, jak si zdraví
zabezpečit natrvalo. O své poznatky se
nezištně dělí s těmi, kteří to potřebují.

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefon/e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závazně objednávám na dobírku:
Typologie
169 Kč
Tisíciletí s akupunkturou
118 Kč
Adaptogeny
379 Kč
Proč se lidé neléčí a jak mohou 279 Kč 	

144
100
322
237

Kč
Kč
Kč
Kč

počet kusů:. . . . . 
počet kusů:. . . . . 
počet kusů:. . . . . 
počet kusů:. . . . . 

Ceny uvedeny včetně 15% slevy. Poštovné a balné: 60 Kč.
Vyplněný kupon zašlete na adresu: Diochi spol. s r. o.,
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, nebo objednávejte na tel.:
605 296 821; e-mail: inzerce@diochi.cz. Zboží prodává a zasílá
nakladatelství Triton. Platné pouze pro ČR. Nabídka platí do
31. 12. 2011 nebo do vyprodání zásob.
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Časopis Sféra na internetu v nové košili
nová služba: elektronické předplatné obsahuje aktuální číslo v elektronické podobě okamžitě v den vydání n exkluzivní články
n každoměsíční e-mailovou zprávu s dalšími novinkami a aktualitami n postupně zpřístupňovaný archiv předchozích vydání n možnost
čtení a psaní komentářů k jednotlivým článkům n exkluzivní soutěže n příležitost přispívat k chodu časopisu a ovlivnit jeho obsah
prostřednictvím anket n možnost diskutovat na zajímavá témata s podobně zaměřenými lidmi i tvůrci časopisu v diskusním fóru
(připravujeme) n objednávat časopis a mít k němu přístup k odkudkoliv na světě n mít předplatné neustále pod kontrolou,
po přihlášení je vidět zbývající dobu předplatného n chováte se ekologicky – šetříte papír i tiskařské barvy
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Téma

Tuto metodu si
na vlastní kůži
vyzkoušely již
tisíce lidí, kteří se
přesvědčili o její
účinnosti.

Trápí vás únava, máte oslabenou imunitu, jste
po operaci nebo si jen potřebujete zlepšit náladu?
Řešením může být kryoterapie.

Kryoterapie

C

elotělová chladová terapie neboli kryoterapie patří k nejmodernějším metodám regenerace a rehabilitace. Poprvé ji
vyzkoušel v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku profesor
Toshima Yamauchi, který dokonce používal teplotu až minus 175 °C. Metoda se
pak postupně rozšířila do Německa, Polska a Rakouska.
Aplikace extrémního chladu patří mezi
fyzikální lázeňské metody, které používají
střídavých účinků vysokých a nízkých teplot. Polarium nebo též kryokomora je moderní mrazicí zařízení, v němž je udržována stabilní teplota od –110 do –130 °C
a při krátkodobém pobytu trvajícím 2–4
minuty dojde k ochlazení povrchu těla.
Po opuštění polaria je obvyklý pohyb a cvičení v rozsahu zhruba 10 minut.
Na neschopnosti našeho těla odolávat
extrémně nízkým teplotám je založen příznivý účinek této procedury. V mrazivém,
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suchém vzduchu dojde za velmi krátkou
dobu k maximálnímu nabuzení všech fyziologických obranných mechanismů lidského těla. Stimulace základních životních
funkcí je totiž nejžádanějším efektem této
metody a vede k otužení a k podstatnému
zvýšení obranyschopnosti a výkonnosti lidského organismu.

Co vše vám návštěvy
v polariu přinesou?
Mobilizaci rezerv
Za normální situace využíváme jen malou část svých energetických a silových rezerv. Jejich hlavní části leží ukryté někde
hluboko. Pravidelné absolvování sérií procedur vede k jejich mobilizaci a permanentnímu vzestupu výkonnosti o 15 až
20 %. Všeobecného zvýšení výkonnosti, jež
se týká všech funkcí lidského těla, je dosaženo pravidelným vyplavováním řady působků (tlumících bolest, protizánětlivých,
pohlavních aj.) do krevního řečiště. Rov-

Postup procedury
Celotělová kryoterapie se absolvuje v doporučeném oděvu (z čisté vlny
nebo bavlny) s ochranou úst, nosu, uší,
rukavicemi, silnými ponožkami a pevnou izolační obuví. Při první návštěvě
vám nejdříve změří krevní tlak (s vysokým tlakem se do kryokomory nesmí). Odborný personál vám podá informaci, co vás čeká, jaký je postup
a že není třeba se ničeho bát. Převléknete se, přejdete do místnosti s polariem. Těsně před vstupem dobře osušíte všechnu vlhkost na místech kožních
záhybů (pažní jamky, za krkem i mezi
nohama). Do kryokomory se vstupuje
pouze za dohledu obsluhy a v kabině
se zdržíte dle jejích pokynů 2 až 3 minuty (jen výjimečně až 4 minuty), přičemž doba pobytu je postupně prodlužována. Déle se mohou zdržet pouze
dokonale otužilí a trénovaní jedinci,
kteří proceduru již vícekrát opakovali.
Všechny fáze procedury jsou sledovány obsluhou, není tedy třeba se ničeho
obávat. Terapeutickou kabinu můžete kdykoliv opustit únikovými dveřmi,
které si sami otevřete. Po absolvování procedury se neprodleně odeberete do tělocvičny a zde cvičíte alespoň
10–20 minut na přístrojích (např. rotoped). Po tomto cvičení je vhodný strečink a pro trénované sportovce a otužilé jedince může následovat jakákoliv
velká tělesná zátěž.

něž zvýšená koncentrace kyslíku v krvi,
která je způsobena stimulací dýchání extrémně nízkou teplotou, působí pozitivně
na prokrvení věnčitých cév, a zlepšuje tím
výkonnost srdce.
Vitalizační účinek
Základ vitalizačního účinku spočívá
v náhlém ochlazení kůže. Její teplota přitom přechodně poklesne na 2 až 10 °C,
přičemž se bleskově utlumí kožní nervová zakončení, a tím i vnímání bolesti. Naproti tomu teplota tělesného jádra zůstává během krátké, pouze několikaminutové
expozice nepozměněna. Rovněž prokrvení vaziva, kůže, podkoží a šlachosvalového aparátu dosahuje vícenásobků oproti
normálnímu stavu. Na kůži se tento efekt
nejvýrazněji projevuje při změnách jejího
prokrvení následkem stárnutí a degenerace vaziva při celulitidě. Proto má zmíněná
metoda i velmi dobré kosmetické účinky.
Pravidelné návštěvy polaria provází uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce kloubů, zlepšené prokrvení celého těla,
mizení otoků a zánětů v oblasti končetin
a snížení bolestivosti. Komplexní účinky
na lidský organismus jsou doprovázeny významným posílením obranyschopnosti proti
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akutním i chronickým nemocem. Tyto účinky je nezbytné využít při intenzivním procvičení a rozpohybování jak celého těla, tak
jeho bolestivých, nemocných, operovaných
nebo jinak postižených částí. Kombinace
extrémního chladu a následného cvičení je
cestou k trvalejšímu zlepšení obtíží.
Posílení imunity
„Imunita proti infekci je buď přirozená
– u daného jedince choroba vůbec nemůže vzniknout, nebo získaná – proti jednotlivé chorobě (chřipka, spalničky, tetanus
apod.). Při očkování nebo prodělání onemocnění se vytvoří protilátky pouze proti
této jedné chorobě. Imunitu však lze získat
i tak, že se ,trénuje‘ důležitá složka imunitního systému – lymfocyty, které jsou odpovědné za ničení virů a bakterií. Takováto imunita je účinná proti všem infekčním
chorobám! Procedura celotělové kryoterapie asi při –120 °C je pro lymfocyty nejlepší ,tréninkovou metodou‘ a k posílení
imunity před chřipkou a ostatními infekčními chorobami horních cest dýchacích
doporučuji sérii 10 až 20 procedur,“ říká
MUDr. Lubomír Šmuk, specialista na kryoterapii.
Dobrou náladu
Velmi příjemným vedlejším efektem
pobytu v polariu je navíc to, že odcházíte osvěžení a posílení a s dobrou náladou.

Hlavní přínosy kryoterapie

■ zlepšuje tělesnou i duševní výkonnost
■ ulevuje od bolesti kloubů, kostí i svalů
■ působí aktivně proti nadváze a celulitidě
■ urychluje rehabilitaci po zranění
■ zvyšuje svalovou výkonnost
■ zlepšuje svalovou a kloubní činnost
■ zkracuje a urychluje regeneraci po zátěži
■ zpomaluje proces stárnutí
■ blahodárně působí při obtížích, jako
jsou chronická únava, migréna, artróza, chronická onemocnění dýchacího
systému, astma, roztroušená skleróza,
deprese, bolesti páteře, lupénka, ekzémy, poúrazové a pooperační hematomy a otoky
Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že
počet opakování celotělové chladové terapie potřebných k trvalejšímu efektu se pohybuje nejčastěji od 10 do 20 v jedné sérii.
Tyto série je vhodné absolvovat dvakrát
ročně, např. na jaře a na podzim. Kryoterapii lze libovolně opakovat po celý život,
a upevňovat si tak zdraví či zmírňovat tělesné příznaky civilizačních chorob.
Metoda kryoterapie byla v České republice poprvé použita v Čeladné, první kryokomora s celotělovou chladovou terapií
v Praze byla otevřena v Modřanech již
v roce 2006.

■ posiluje obranyschopnost a odolnost organismu

Eva Slavíková
www.kryocentrum.cz

Po absolvování procedury se často hovoří
o náhle vybuzených pocitech mimořádné
tělesné síly a duševního blaha. Tyto pocity jsou způsobeny reflektorickým vyplavením „hormonů štěstí“.

Pro koho je kryoterapie
vhodná?
Terapie je vhodná pro všechny bez rozdílu
věku, pohlaví či profese. Moderní pohodlný
způsob života s sebou nese různé civilizační choroby a většina z nás do jisté míry trpí
nějakým druhem degenerativních změn
na kosterním a svalovém aparátu. Proto hledáme zdraví prospěšnou, účinnou a atraktivní metodu ke zmírnění svých obtíží.
Stále častěji dnes celotělovou terapii
chladem zařazují do přípravy i aktivní
sportovci. Pomáhá jim šetřit energii před
výkonem, urychluje regeneraci a odstraňování únavových metabolitů, jako je kyselina mléčná, a příznivě ovlivňuje tvorbu červených svalových vláken. Tato metoda má
navíc tu výhodu, že se mnohem intenzivněji a rychleji než ostatní fyzikální rehabilitační metody podílí na zvýšení výkonnosti.
Proto se dnes může právem zařadit k nejúčinnějším a nejmodernějším regeneračním
metodám, jaké má lidstvo k dispozici.

Polarium není vhodné pro lidi

• v alkoholovém nebo drogovém opojení
• s klaustrofobií – strachem z malých prostor
• se známou těžkou alergií na chlad
• s extrémní nebo neléčenou hypertenzí – s krevním tlakem stabilně přes 160/110
• s akutním onemocněním srdce a oběhu (srdeční infarkt, nestabilní angina pectoris,
plicní embolie, myokarditis atd.) prodělaným v posledních 6 měsících

• se závažnými chronickými či akutními chorobami (vždy je nutné otázat se svého lékaře)

inzerce
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Představujeme

Není to maso, pivo ani ovoce, jak by mnozí
zastánci západního stylu života mohli hlásat.
Nemůžeme ani tvrdit, že jej představuje známý
pecen chleba, protože běžný způsob jeho
přípravy s sebou nese tolik zdravotních rizik, že
by bylo lepší se mu vyhnout.

Co je chlebem

lidstva?

T

yto „spečené“ tvrdé cihly našich babiček znamenají pro
dnešního člověka velké nebezpečí, nad kterým bychom
se měli přinejmenším zamyslet. Připálenou karcinogenní kůrkou počínaje a bohatou „chemií“ konče. O přípravě chleba by nás mohli nejvíce poučit
Asiaté. Co do počtu obyvatel a i svým
zdravím dokazují, že vařená rýže a jakékoliv vařené obiloviny a zelenina jsou tím
ideálním hledaným chlebem. Příprava libovolných jiných produktů, především
z hlediska kladných zdravotních účinků,
rychlosti, ba ani ceny nemůže konkurovat pohodlnému vaření obilovin!

Chléb pro zdraví, nebo pro
designéra?
Pečený chléb, jak jej zná západní kultura, je nejen plný tzv. přídatných látek,
ale i nebezpečných „hi-tec“ technologií.
Koho by napadlo, že moderní kypřidla jako „éčka“ pro hezkou vůni, vzhled
a mnoho dalších zbytečností jsou jen jiným druhem pomalu působících jedů?
Dnes už se dokonce ani nedopátráme, „čí
20 LISTOPAD

chleba vlastně jíme“. A najít na chlebu etiketu s výčtem „chemických doplňků“ je
nad lidské síly. (Snad proto, abychom se
netrápili?) Komu by se také chtělo odkrajovat karcinogenní kůrky, když jsou, jak
víme, „tím nejlepším“? Škoda, že pravý,
tradiční kváskový chléb již dnes neumí
upéci téměř nikdo. Starší už tradice nezajímají a mladí se to ještě nenaučili. Takže
nám nezbývá nic jiného, než si na něj zadělat doma. Ale kdo by v dnešní uspěchané době našel obden čas na jeho poměrně pracnou přípravu?
Naštěstí technika pokročila i k našemu
užitku a jako první jsme vyvinuli pekárničku s multifunkčním programem, díky
níž lze vyrobit nejen pravý tradiční kvásek, ale i šetrně upéci chléb a pečivo přímo na míru a s tvary podle vlastní fantazie – třeba v podobě housek a zajímavého
vánočního pečiva – prostě pro každou příležitost. Nezapomínáme ani na zdraví –
upéct simůžete také pečivo pro speciální
diety, bezlepkové pečivo apod. A nejen to,
v pekárně si kromě jiného můžete udělat
vlastní přírodní zdravé sýry, jogurty nebo
slady bez cukru.

Zdravý chléb, nebo
časovaná bomba?
Získat ty pravé informace a vyzkoušet, která doporučení jsou mylná a která prospěšná, byl opravdový oříšek, který
jsme doma „louskali“ mnoho let. A protože se další generace nemají ani od koho
učit, přimělo nás to vyvinout multifunkční pekárničku, která dokáže zhotovit nejen kváskový chléb, ale i samotný tradiční
kvásek, sýry, jogurty nebo slady. Budeme
pak konečně osvobozeni i od rizik, která
s sebou přináší současný průmysl s moderními postupy. Všichni „racio“ výživáři
ve svých doporučeních upřednostňují celozrnný chléb a pečivo, ale téměř žádné
není „pro každodenní jídlo“. Navíc, pokud si ho nepřipravíte sami, nikdy nebudete vědět, co skutečně obsahuje. Omluvte
naši nedůvěru, ale zkušenost nás naučila,
že dát na víru v druhé bývá doslova hazardem. Jedná se zde totiž o základní potravinu s elementárními stavebními prvky našich orgánů.
Při rozboru pečiva ze supermarketů
jsme napočítali několik desítek technologických chyb. V bioprodejnách jich sice

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Staženo z www.casopis-sfera.cz

bylo o něco méně, ale pro denní stravování je to stále nepřijatelné.
Rychle vykynuté pečivo je velmi pórovité,
a v důsledku toho rychle vysychá a tvrdne,
zvláště je-li nezabalené.

Pár příkladů
■ Otruby jsou často přidávány do zvětralé bílé mouky.
■ Obvykle jsou tyto otruby příliš velké,
„řezavé“, a poškozují tak sliznice trávicího ústrojí. Používá-li se pro změnu
celistvá celozrnná mouka, je zde problém s množstvím otrub. Správně by
se pšeničná a žitná mouka měla prosévat přes asi milimetrové síto. Jedině
tak uvidíte, jak velké nestravitelné části se v ní nacházejí. Dětem je vhodné
odstranit dokonce polovinu až dvě třetiny nestravitelných částí.
 elozrnná mouka má být mletá vý■C
hradně z biozrn. Tím se vyhnete argumentu, že je na povrchu kontaminovaná např. po chemickém ošetření.
 erstvost mouky si zajistíme domácím
■Č
mlýnkem, protože mouka skladováním
oxiduje.
 alším problémem je použití správné■D
ho kvásku. To, co dnes většina pekáren vydává za kvásek, již není pravý tradiční kvas. Používají se různé startéry
nebo se kvásek oživuje kvasnicemi –
samozřejmě s chemickými zásahy. Přírodní kvásek lze připravit poměrně jednoduše, během 3–4 dnů, a může zůstat
kvalitní i desetiletí. Je však třeba znát
některé zásady zacházení s ním. Pravý
kvásek můžete snadno zkazit i tím, že
ho budete uchovávat v prostoru s kvasnicemi, které ho kontaminují.
■ Velkým problémem především u kupovaného chleba je kůrka. Pro obsah
aromatických a cyklických uhlovodíků je nejen karcinogenní, ale i příliš
tvrdá, přeschlá a křehká. Velké chleby obsahují asi 10 % spálené vnější
vrstvy. Čím menší chléb zakoupíme,
tím se toto procento zvětšuje. Některé chlebové kostky (pečené v silných
kovových formách) mají dokonce až
50% obsah spečené vrstvy. Znáte pravidlo „jaké potraviny jíš, takovým se
staneš“? Pak si dejte do souvislosti,
co asi s námi a našimi orgány po desetiletí a celé generace konzumovaný
spečený chléb udělal jak po fyzické,
tak po psychické stránce. Naše orgány pak ztrácejí pružnost, stahují se,
a tím i nedokrvují a vlastně „odumírají“. Následkem je zužování cév, suché ekzémy, bércové vředy, nádory,
infarkty, mrtvice a v neposlední řadě
dominance nebo agresivita v důsledku
„tvrdnutí“ mozku. Až si toto uvědomí západní medicína, bude mít napůl
vyhráno. My ale na její potvrzení če-

Otruby v pečivu jsou často příliš velké,
a poškozují tak sliznice trávicího ústrojí.

kat nemusíme (to bychom se načekali) a celoživotní omyly můžeme napravovat již dnes.
D

■ alší chybou je přesolování pečiva – sůl
napomáhá křehnutí cév a spolu s kůrkami jde o nebezpečnou kombinaci. Zde
je dobrý příklad pro vysvětlení nárůstu
infarktů či mozkových příhod.
■ Chybné je také kombinovat nasákavé
a nenasákavé mouky jako např. žitnou
a pohankovou s rýžovou nebo kukuřičnou atd. Velký problém mají s pečivem
i celiaci, kteří jsou odkázáni na pochybné ztvrdlé kostky, suchary, extrudované chlebíčky atd. Tyto potraviny jsou
pro ně další zdravotní časovanou bombou.
Dokonalejším a vyváženějším chlebem
jsou např. orientální sushirolky z vařených
obilovin, luštěnin a dušené zeleniny.

„On po tobě kamenem, ty po něm chlebem“ (oba se bohužel budou z následků
léčit v nemocnici).
A jedno pořekadlo s hlubokou moudrostí přímo z Orientu: Jediné zrno rýže dává
tisíce zrn – zadarmo a donekonečna.
A my přejeme vám, čtenářům, nejen hodně štěstí, ale abyste i vy rozdávali své moudrosti a dárky donekonečna.
Ota a Petra Reissovi
inzerce

A co na závěr?
Tradice je tradice a těžko budeme odvykat chuti dobrého kváskového chleba.
Naučme se alespoň ten. A nemůžeme-li
péci v páře, kde se nebezpečné „zuhelnatění“ okrajů netvoří, naučme se alespoň
nebezpečné kůrky odkrajovat či chléb nepřesolovat.
Suché ekzémy, lupénka, tuhnutí kloubů,
srdce, páteře i mozku agresivních lidí – kdo
by hledal hlavního viníka právě v základní
potravině?

K zamyšlení ještě některá
skromná pořekadla,
jejichž důsledky se
nedomýšlej
„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ –
aneb – toho nemoci nosíš (různé národy,
různé zlozvyky při přípravě „národního
chleba“ a následně různé nemoci).
„Vítej hosty chlebem a solí“ – pokud se
s nimi již nechceš setkat (pečený chléb
a sůl jsou dva velcí viníci stahování, tvrdnutí a křehnutí cév a srdce).

M INIPE K Á RNY
n Pořádáme kurzy – makrobiotické a veget.,
kváskové pečivo, sýry tempeh aj.
n PEKÁRNIČKY z NEREZU na kváskový
chléb, jogurty, slady i bezlepkové pečivo
n MLÝNKY na obilí s korundovými kameny
n MATRACE, BIO lůžkoviny a bio
bavlněné látky
n KULTURY jogurtové, tempehové,
sladové ap. – seznam zašleme
Info: 608 361 678, reiss@tiscali.cz, www.
minipekarny.cz
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Věda a medicína

Zikonotid – lék
inspirovaný jedem homolice
Homolice (Conus sp.), jichž
ve vodách světových moří žije
přibližně 400 druhů, jsou
mořští plži s pestrobarevnými
ulitami, pro které je obdivuje
velké množství lidí. Mezi
sběrateli lastur jsou homolice
velmi oblíbené.

T

var jejich lastur je sice jednoduchý, kónický nebo dvoukónický, ale s neuvěřitelnými
vzory a pestrou kresbou a ještě neuvěřitelnější barevnou
variabilitou. Do skupiny homolic patří
i bezkonkurenčně nejpověstnější mušle
mezi všemi lasturami, sen každého sběratele – „sláva moří“ (Conus gloriamaris).
Tato legenda mezi lasturami byla popsána
již v roce 1777, ale od té doby bylo známo
jen několik exemplářů a C. gloriamaris byl
považován za mimořádně vzácný druh.
Relativně nedávno však byla u Nové Guineje a Šalamounových ostrovů objevena
nová naleziště tohoto vzácného plže, takže sen o jeho vlastnictví se přiblížil mnoha sběratelům.

Biologie
Homolice patří mezi jedovaté živočichy.
Jsou to bezohlední dravci a svou kořist, kterou tvoří ryby, měkkýši a červi, usmrcují dutou jedovou harpunou. Jedná se o přeměněnou radulu skrytou ve vysunovatelném
chobotu na přední straně lastury, kterou vystřelují nebo vbodávají do své kořisti. Homolice funguje jako vysoce sofistikovaná chemická zbraň. Když zpozoruje kořist nebo
se chystá k obraně před nepřítelem, posune
jednu ze svých harpun uložených v zásobníku a z jedové žlázy ji naplní jedem. Pak se
chobot vysune, namíří a homolice ve vhodném okamžiku harpunu vystřelí. Jed homolic působí velmi rychle. Kořist ochromí téměř okamžitě.
Méně se ví, že homolice představují smrtelné nebezpečí také pro člověka. Ročně jim
padnou za oběť desítky rybářů i náhodných
sběratelů. Jed některých druhů homolic je
tak prudký, že dokáže v krátkém čase člověka i usmrtit. Hlavními jedovatými složkami jedu homolic jsou krátké peptidy zvané
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Nejpověstnější mušle, tzv. „sláva
moří“ (Conus gloriamaris)

Opiáty v medicíně
Opiáty vždy hrály významnou úlohu při tlumení silných bolestí, zejména u onkologických pacientů. Důsledná regulace výroby, dovozu a prodeje opiátů
a jejich syntetických analogů (opioidů) tak na onkologické pacienty nepříjemně dopadá. Mnoho lékařů se proto domnívá, že desetitisíce pacientů na celém světě trpí zbytečně. Přestože Světová zdravotnická organizace uvádí dva
z opiátů, kodein a morfin, jako „základní léky“, které by měly být k dispozici po celém světě, není tomu tak. Nejhorší situace je v zemích východní Evropy, kde nově zavedené zákony zaměřené na černý trh s opiáty prakticky znemožnily jejich použití v medicíně. Dr. N. I. Cherny z Centra nádorových bolestí
a paliativní medicíny v Jeruzalémě se proto nedávno obrátil na lékaře a zdravotní sestry 40 zemí Evropy, odborníky na nádorové bolesti, aby se zasadili o přehodnocení přístupu k opiátům ve svých zemích. Protidrogové zákony
nedokázaly narkomanům zabránit v jejich zneužívání, ale jsou velmi bolestivé pro onkologické pacienty.

conotoxiny. Dnes je jich známo kolem dvou
set druhů, ale stále jsou objevovány další.
V organismu člověka zasahují do funkce
různých typů iontových kanálů excitabilních buněk, a blokují tak nervový přenos.
Působí proto jako nervové jedy. Variabilita
jejich farmakologického účinku je velmi vysoká, proto mají různé conotoxiny značně
rozdílné biologické účinky.

Medicína
Conotoxiny blokující napěťově řízené
kalciové kanály typu N představují novou
skupinu látek ve farmakologii bolesti. Působí tak, že blokují chemické signály bolesti pronikající do míchy. Takovou látkou je
i ω-conotoxin M-VII-A, polypeptid složený
z 25 aminokyselin a se třemi disulfidickými můstky z jedu filipínské homolice Conus
magus. Synteticky je dnes tento peptid vyráběn pod názvem zikonotid a pod komerčním označením Prialt se stal jedním z mála
koncepčně zcela nových analgetik poslední doby.
Již dlouho hledají badatelé z celého světa bezpečné analgetikum účinné jako morfin, ale bez jeho vedlejších účinků, zejména
bez rizika závislosti. Možná, že právě zikonotid je takovým preparátem. Měl by ulevit
od bolesti lidem, kteří nemohou užívat opiáty nebo jim tyto tradiční prostředky na tišení bolestí už nezabírají. Je to první lék inspirovaný prudkým toxinem mořských plžů
homolic, jedem, který patří v živočišné říši
mezi ty nejsilnější.

Model
prostorového
uspořádání
molekuly
zikonotidu

Peptidy
Peptidy tvoří přechod mezi aminokyselinami a bílkovinami. V organismu vznikají tak, že aminokyseliny se
navzájem chemicky spojují tzv. peptidickou vazbou (–CO–NH–). Ta vzniká reakcí mezi karboxylovou skupinou (–COOH) jedné aminokyseliny
a aminovou skupinou (–NH2) druhé aminokyseliny za vzniku jedné
molekuly vody. Pokud se takto spojí dvě aminokyseliny, vznikne dipeptid, pokud se spojí tři aminokyseliny,
vznikne tripeptid atd. Jsou známy
peptidy, v nichž jsou spojeny desítky aminokyselin. Vznikají tak dlouhé polypeptidické řetězce, které se
mohou stabilizovat tím, že se mezi
cysteinem, jenž je jednou z 20 aminokyselin a obsahuje v molekule thioskupinu (–SH), vytvoří příčné vazby tvořené disulfidickým můstkem
(–S–S–). Mezi peptidy se řadí biologicky významné látky, třeba hormony, antibiotika, toxiny apod. Pokud
počet aminokyselin v peptidickém
řetězci dosahuje několika stovek
nebo dokonce tisíc, označujeme je
jako proteiny neboli bílkoviny.

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
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Grafologie

Řádkování
U průběhu písma na řádku nás bude zajímat jeho tvar. Zda je
rovný, stoupá, klesá a podobně. Musíme však mít na paměti, že
tvar řádku může do určité míry podléhat momentální náladě.

S

tačí jen zvýšená teplota pisatele, stres nebo jiná velká psychická zátěž a řádky mohou
například taškovitě klesat.
Nebo se ze stoupajících řádků
mohou stát řádky rovné. Pojďme si jednotlivé případy rozebrat.

Rovný řádek
Jednou z hlavních vlastností, jež přísluší rovnému řádku, jsou dobré morální a etické vlastnosti. Jen ten, kdo jde
přímou cestou a neuhýbá před problémy, staví se k nim čelem, může jít přímo i na psací ploše. Jde do budoucnosti s jistotou cíle, volním napětím, jasností
a přehledností. K druhým se chová přímě. Takový člověk je spolehlivý, s potřebou přehlednosti a pořádku, je vyrovnaný, s dobrou dávkou sebekázně,
vytrvalosti a schopnosti nést psychickou
zátěž.

Rovný řádek stoupající
Jestliže je řádek rovný a ještě k tomu
stoupá vzhůru, jedná se rovněž o dobré
morální vlastnosti pisatele. Přidružuje se
k nim ale zvýšená schopnost nadšení, optimismu, aktivity, podnikavosti. Při směřování vzhůru můžeme uvažovat, že pisatel podléhá většímu snažení a relativně
rovnému řádku vlastně neudrží vodorovný směr. Může tedy jít i o možnost větší
afektivity, vzrušivosti, mírné neovladatelnosti, touhy po kontaktu a sdělování.

Rovný řádek klesající
Přes svůj směr dolů je i rovný klesající řádek známkou rovnosti. Pisatel
sice podléhá pesimismu a skleslosti, ale
i v tom je rovný a přímý. Mezi další vlastnosti, jež signalizuje klesající řádek, patří
sklon k rezignaci, stísněnosti, ochablosti, smutku, pocitu zklamání. Tito pisatelé
mívají menší psychickou odolnost, proto
mohou snadněji podléhat únavě, nemoci, případně depresím. Mohou to být zatvrzelí pesimisté.

Taškovitě stoupající řádek
Pokud pisatel končí každé slovo nad
úrovní začátku slova následujícího, jedná
se o taškovitě stoupající řádek. Jeho význam můžeme v zásadě vysvětlit následujícím způsobem: v pisatelově sebeovládání jsou výkyvy ve formě nadšení, afektů,
horlivosti, které se projevují právě únikem konce slova směrem vzhůru. Pisatel
si však včas uvědomí sníženou míru sebekontroly a vzápětí klade začátek nového
slova opět na řádek. Jenže v průběhu jednání a myšlení – v průběhu psaní slova –
opět píše směrem vpravo nahoru. Během
psaní řádku a většinou i celého rukopisu se
situace opakuje takže pisatel cyklicky bojuje mezi afekty, nadšením, horlivostí a sebeovládáním.

Taškovitě klesající řádek
Tento prvek rukopisu je přesně opačný
než předchozí příklad. Každé slovo na řádku klesá vpravo dolů. Protože se pisatel
snaží řádek zachovat, začne následující
slovo nad úrovní konce slova předchozího. Protože však slova směřují z hlediska psací plochy dolů, můžeme o pisateli
říci, že, na rozdíl od předchozího příkladu, bojuje se skleslostí a depresí. V podstatě se jim nechce poddat, a tak, když si
po napsání slova uvědomí klesání řádku –
sklon ke skleslosti a pesimismu – koriguje ho začátkem slova následujícího. Jenže
opět směr neudrží a řádek padá dolů. Je
typem pisatele, který má prvopočáteční
snahu bojovat se životem, ale vždy znovu
a znovu podléhá tíze životních problémů.

Vypouklý řádek
Pisatel, jenž v počátku řádku píše vpravo
vzhůru a posléze jeho řádek klesá, snadno
podléhá prvopočátečnímu nadšení. Nejprve, aniž by hlouběji přemýšlel o problému,
přistupuje k jeho řešení s tím, že vše půjde snadno. Projevuje nadšení a aktivitu.
Neřeší souvislosti, jde do všeho s horlivostí a optimismem. Jenže během řešení
začne propadat pesimismu – řádek začne

klesat – a může jakékoli možnosti negovat, propadá pesimismu. V závěru tedy
z jeho hlediska nic nejde, činorodost se
mění v pasivitu a problém se mnohdy stává neřešitelným.

Hloubený řádek
Opačný je přístup pisatele s řádkem,
jenž nejprve klesá, ale během psaní se
jeho směr změní vpravo nahoru. Pisatel
je v přístupu k životu a jeho problémům
nejprve pesimistický. Zvažuje možnosti řešení, váhá, zda se do něj vůbec pustit. Nikam nepospíchá, nevrhá se, není nadšený.
Postupem přemýšlení však začíná zjišťovat, že věci nejsou tak nesmyslné, jak vypadaly zpočátku. Úvodní skepse se mění
v pozdější optimismus, aktivitu a nadšení
pro věc. Pisatel mobilizuje síly – závěrečné stoupání řádku.

Vlnitý (hadovitý) řádek
Autor rukopisu, jenž nejde přímou cestou, není schopen napsat rovný řádek,
bude mít ne zrovna ideální vlastnosti. Jeho
životní postoje zřejmě nebudou vyhraněné. Labilita, špatné plánování, ovlivnitelnost, bezcílnost, nespolehlivost, špatná
rozhodnost, zvýšená citlivost a podléhání
vlivům okolí, to vše patří k vlastnostem,
jež signifikuje vlnitý řádek. S tímto způsobem řádkování mohou také psát lidé s diplomatickými schopnostmi. Stejně tak,
jako se vlní řádek, jsou i oni schopni „vlnit“ se mezi životními problémy.

Potácivý, nepravidelný
řádek
Jestliže pisatel není schopen dodržet alespoň nějaký tvar řádku a slova na něm nekontrolovatelně poskakují, můžeme předpokládat vlastnosti, jako je nedostatečná
pevnost a přímost, proměnlivost nálad, diplomatická obratnost až vychytralost. Potácivý řádek můžeme také předpokládat
u lidí neurotických, duševně či tělesně nemocných.
Ing. Zuzana Dobiášová,
předsedkyně Asociace grafologů ČR, o. s.
www.grafologiecr.cz
a inspektor Inspekčního orgánu pro oblast ručního
písma – zkoumání pravosti textu a podpisu
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Cvičení pro zdraví
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se lidé s vysokou úspěšností léčili bez jakýchkoliv léků.
Co vlastně Zhineng Qigong znamená?
„Zhi“ znamená moudrost, „neng“ schopnost, „qi“ energie a „gong“ práce. Zhineng Qigong je tedy cvičení, které nás učí
pracovat s energií a díky němuž se otevíráme své moudrosti.

Co nám přináší nauka
spojená s cvičením Zhineng
Qigong?

Zhineng Qigong –
cesta ke zdraví a poznání
Zhineng Qigong (čti džinen
tchikung) je fyzickým cvičením
i duchovní naukou. Obě tyto
části se vzájemně prolínají
a jsou si rovnocenné. Fyzické
cvičení posiluje naše tělo,
udržuje je zdravé a dává
nám pocit sounáležitosti
a provázanosti se vším, co nás
obklopuje. Duchovní nauka
je přírodní vědou, která nám
odhaluje vesmírné zákony života
a umožňuje nám objevovat naše
vrozené schopnosti.

kombinuje meditaci, dané pohyby a vizualizace, napomáhá proudění energie
v těle a rozpuštění vnitřních bloků.
Cvičení qigong jsou jemné, fyzicky nenáročné plynulé pohyby s blahodárnými
účinky. Cvičí se vstoje a se zavřenýma očima. Cvičit může kdokoliv, ženy i muži bez
omezení věkové hranice. Technika cvičení je založena na uvolnění, soustředěnosti
a přivádění životní energie do těla.
Cílem cvičení je harmonizovat celé
tělo, posílit vnitřní orgány a uklidnit
mysl. Klidná mysl má velmi uvolňující
a osvěžující účinek, cítíme jistotu a vnitřní mír. Když dokážeme při cvičení mysl
uklidnit, soustředit a zvládnout, můžeme
začít budovat svou vnitřní sílu a vzít svůj
život do vlastních rukou.

dyž rozpoznáme a pocítíme, že
v našem životě je něco v nepořádku, a máme opravdu chuť
jej změnit, je Zhineng Qigong
celoživotní cestou, která obsahuje vše potřebné k tomu, abychom to dokázali. Je jako návod, který nás volně, ale
přímočaře vede k plnohodnotnému životu
a moudrosti, jež se v nás skrývá.

Zhineng Qigong je léčebná metoda
v Číně známá zejména svou vysokou
efektivitou. Její zakladatel, čínský lékař
dr. Pang Ming, ji sestavil v roce 1980 po
letech intenzivního studia mnoha různých forem qigongů a bojových umění,
které propojil se znalostí západní medicíny, vědy a filozofie, a vytvořil tak jedinečný systém cvičení.
Na základě jednoduchých, ale velmi
efektivních pohybů se v Číně díky tomuto cvičení mnoho lidí vyléčilo z různých nemocí. V letech 1994–1999 vedl
dr. Pang Ming v Qinguandao nedaleko
Pekingu léčebné centrum, které bylo ve
své době největší nemocnicí na světě, kde

K

Co je qigong?
Čínská civilizace považuje člověka za
jednotu těla, energie a mysli. Společný
princip všech cvičení qigong je, že nemoc pochází ze zablokované vnitřní
energie v těle. Cvičení qigongu, které
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Co je Zhineng Qigong?

Napomáhá nám k pochopení životních
a vesmírných zákonů a budování psychické vyrovnanosti. Nauka obsahuje moudrost svého zakladatele dr. Pang Minga
spojenou s budhistickým, taoistickým
a konfuciánským učením.
Podle této nauky mají lidé nejvyšší formu vědomí ze všech bytostí. Rodí se s pravou energií, jejich pravá podstata je čirá
a jasná. Nejsou spoutaní emocemi, touhami ani materiálními statky. Když postupně získávají rozumové znalosti a jsou vystaveni vnějším vlivům světa, jejich mysl
je zmatena žádostmi a úzkostmi, stávají se
oběťmi nevědomých vzorců a neustále se
vzdalují své pravé podstatě.
Cvičením postupně rozpouštíme tyto nevědomé vzorce a obnovujeme svou pravost.
Moudrostí proto rozumíme to, že dokážeme sami sebe nasměrovat, rozeznat pravdu a odstranit zastaralé a falešné části své
osobnosti a života. Dokážeme se správně
a jasně rozhodnout, pročistíme svou mysl
od těkavých myšlenek a navracíme se ke
své podstatě. Vnímáme, že náš život je kvalitativně lepší a smysluplný. Dostáváme se
do souladu s přírodními zákony a dokážeme je používat ve svůj prospěch a ve prospěch veškerého života.

Závěrem
Čím více dokážeme tuto nauku a cvičení uchopit a použít ke svému dobru
a dobru všech ostatních, tím se stáváme
klidnějšími, vitálnějšími a radostnějšími.
Uvědomujeme si ve skromnosti krásu života a žijeme ho s láskou, pochopením
a nasazením. Dokážeme svůj život nasměrovat, ocenit jeho dary i překážky a pocítit
jeho hloubku. To vše ale vyžaduje opravdovou celoživotní práci, každodenní disciplínu, trénink a vlastní tiché vnitřní úsilí
o rozpoznání a zlepšení sebe samých.
Cvičení jsem poznala a cvičit začala
v roce 2008. V roce 2010 jsem cvičení
rok studovala v horách Wudang v Číně.
V současné době jsem v Číně znovu na
pětiměsíčním pobytu. Cvičení Zhineng
Qigong mi velmi pomohlo a věřím, že
může pomoci i vám.

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Mgr. Helena Pichová

Staženo z www.casopis-sfera.cz

Silice pro podporu

dýchacích cest

P

Tentokrát se budeme věnovat silicím – jde o vysoce
účinné aromatické látky, které používají rostliny jako
součást své ochrany proti živočichům, parazitům,
bakteriím, virům a plísním.

rotože se blíží období chřipek,
viróz a vůbec onemocnění horních cest dýchacích, zaměříme
se na silice, které mohou pomoci právě v této oblasti. Některé
fytolátky dokážou omezit množení například stafylokokových infektů (zlatého stafylokoka a bakterií tuberkulózy), snižovat
teplotu, napomáhat uvolňování a rozpouštění hlenů. Látka zvaná cineol má antivirové účinky na chřipkové viry.

Eukalyptová silice
Eukalyptová silice je produktem blahovičníku kulatoplodého (Eucalyptus globulus), obsahuje antivirový cineol účinný
proti virům chřipky A a B. Dále obsahuje terpeny, třísloviny a jiné látky. Jako inhalační prostředek se používá při plicních
chorobách, chřipce, horečkách, virózách,
zánětech průdušek, nachlazení, při angíně,

senné rýmě a astmatu. Díky svým antivirovým a baktericidním účinkům se eukalyptová silice využívá k ozdravění ovzduší.
Ve vzduchu ničí choroboplodné zárodky
a snižuje riziko přenosu infekce kapénkovou nákazou. Stačí dát několik kapek do
aromalampy, popřípadě na ústřední topení. Eukalyptová silice rovněž účinně odpuzuje hmyz.

Mátová silice
Mátová silice je, jak již název napovídá,
produktem máty peprné (Mentha piperita). Podporuje trávení, vylučování žluči
a používá se při bolestech trávicího ústrojí.
Zevně potlačuje citlivost nervového zakončení – vyvolává pocit chladu. Využívá se při
křečích, nadýmání, špatné funkci žlučníku, kolikách trávicího ústrojí, migrénách,
bronchitidách a působí protizánětlivě a antisepticky. Zbytky máty se našly i ve starých

Fytoterapie
egyptských hrobech z let 1200 až 600 před
naším letopočtem. Pro obsah mentolu není
vhodná pro kojence a malé děti. Používá
se při infektech kůže, zánětech dutiny ústní a horních cest dýchacích. Mírně snižuje krevní tlak, podporuje vylučování trávicích enzymů a urychluje trávení.

Citron a grep
Citroník limonový (Citrus limon), tedy
citronová silice má antiseptické účinky a již
několik kapek této silice může zahubit některé bakterie a viry. Zlepšuje náladu, dýchání, snižuje teplotu, tlumí bolesti hlavy.
Jako detergent výborně odstraňuje mastnotu. Grepová silice obsahuje limonen, který
dokáže rozpouštět menší ledvinové a žlučníkové kameny a má protirakovinné účinky.
Tonizuje a posiluje organismus a harmonizuje trávení. Vzhledem k jejímu silnému
detoxikačnímu působení ji lze využít při
odvykacích kúrách toxikomanů. Omezuje
množení bakterie Staphylococcus aureus.

Badyán
Účinná je rovněž badyáníková silice,
která mimo jiné zvyšuje sekreci hlenů při
kašli. Eliminuje riziko vzniku rakoviny
prostaty podobně jako ostatní silice s fytoestrogeny, například anýzová a fenyklová. Odstraňuje zápach z úst.
O dalších silicích si povíme zase někdy příště.
Vladimír Ďurina
inzerce

Astofresh

Přírodní řešení
při nachlazení a kašli
Astofresh tablety jsou bioinformačním posilujícím
doplňkem stravy s vysokým obsahem účinných silic, vhodných zejména při nachlazení, kašli, chrapotu a obtížích dýchacích cest.
Astofresh tablety obsahují eukalyptovou, kardamomovou, badyánovou, mátovou, anýzovou, fenyklovou a grepovou silici. Poporují přirozenou
obranyschopnost organismu.

Více informací a objednávky na: www.diochi.cz, www.diochi.sk
ČR: info@diochi.cz, tel.: +420 267 215 680,
SR: diochi@diochi.sk, tel.: +421 335 516 633
(seznam klubů Diochi na str. 47)
Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

dTest radí a informuje
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Bolest zubů

kousi záplatu, která zastaví další narušování skloviny.
Dojde-li ke vzniku zubního kazu, je
na řadě lékařský zákrok. Důležité je řešit situaci nemocného zubu vždy včas.
Vlastní lékařský zákrok spočívá v odstranění infikovaných a změklých částí
zubu a překrytí vzniklého otvoru výplní – plombou.

Parodontitida

Bolest zubů a zdravotní obtíže s tím spojené jsou všeobecně
a právem považovány za krajně nepříjemnou záležitost, která
dokáže člověku udělat ze života hotové peklo, a co víc, jejich
léčba s sebou často nese i nemalou finanční zátěž.

N

emůžeme totiž zapomínat
na to, že kromě významu chrupu coby „nástroje na zpracování potravy“ a jeho podílu
na tvorbě některých hlásek,
a tedy i na správné mluvě, je dnes přikládán značný význam také estetické stránce
věci. Bílé a zdravé zuby společně s „reklamním“ zářivým úsměvem se zkrátka staly jedním z mnoha hodnotících společenských
měřítek.

Zubní kaz
Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou ústní dutiny, která postihuje lidi všech věkových
kategorií. V ústní dutině trvale přebývá několik set druhů bakterií, z nichž některé jsou
našemu tělu prospěšné, jiné naopak mohou
způsobit vznik onemocnění. Toto riziko nastává v okamžiku, kdy se bakterie v ústech
přemnoží. Tvorbu zubního kazu mají na svědomí bakterie Streptococcus mutans vyznačující se několika specifickými vlastnostmi,
které je činí obzvlášť vhodnými k tomuto
účelu. Zásadní je jejich schopnost uchovávat si potravu do zásoby a odolnost vůči vysokoprocentním roztokům cukru, které většina ostatních bakterií snáší velmi špatně.
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Bakterie, které se živí cukernými zbytky, produkují odpadní látky – kyseliny.
Ty pronikají podél sklovinných krystalů
do sklovinné hmoty a způsobují její demineralizaci. Poškození vzniká pod neporušeným povrchem skloviny. Další bakterie, zejména acidofilní a proteolytické pak
zubní kaz rozšiřují a prohlubují. Teprve
poté dochází k propadnutí povrchu skloviny. Trvá přibližně tři roky, než z podpovrchového poškození vznikne viditelný
úbytek tvrdé zubní tkáně. Platí pravidlo,
že méně odolné jsou zuby, u kterých sklovina ještě není zcela vytvrzena, tj. zejména zuby dětí a dospívajících.
Povrch zubů není poškozován jen odpadními látkami bakterií, na sklovině
vznikají prakticky neustále drobné škrábance a trhliny způsobené mechanicky – obvykle je nacházíme na kousacích
ploškách zubů. Rozměr těchto defektů je
mikroskopického měřítka a díky obranným mechanismům našeho organismu se
jich obvykle nemusíme obávat. Ty si totiž s tímto problémem dokážou poradit,
a to pomocí slin, které obsahují minerální látky vhodné k zacelení těchto míst.
Sliny tedy na poškozené části vyrobí ja-

Toto onemocnění, známější pod názvem paradontóza, je hned po zubním
kazu nejčastější chorobou ústní dutiny.
Jistý stupeň této nemoci se až na výjimky
projeví s přibývajícím věkem téměř u každého. Jedná se o onemocnění postihující parodont, tedy závěsný aparát, který
fixuje zuby. Ten je tvořen povrchovou částí, kterou představují dásně, a částí hlubší skládající se z čelistních kostí. Nemoc
obvykle probíhá několik let bez projevů
bolesti, a mnohdy proto není včas ošetřena.
Mezi první příznaky se řadí krvácení
dásní při čištění chrupu nebo při jídle.
Za vznikem parodontitidy stojí opět, stejně jako při tvorbě zubního kazu, bakterie – jejich odpadní látky. Ty se, zvláště při nedostatečné péči o zuby, hromadí
ve formě plaku na těžko přístupných místech, zejména na krčcích zubů. Po určité
době pronikají do dásně a způsobují její
zánět. Dáseň zduří, má sklon ke krvácivosti a vyznačuje se tmavší barvou než
dáseň zdravá. V takovém případě mluvíme o gingivitidě. Tento zánět je ještě poměrně dobře léčitelný.
O parodontitidě mluvíme ve chvíli,
kdy se zánět prohlubuje, ohrožuje hlubší část parodontu a uvolňuje jej. Dochází ke vzniku tzv. chobotů, které mohou
zahnívat, což se projeví nepříjemným zápachem z úst. Mezi zuby se vytvářejí mezery, dochází k uvolňování zubů, zubní
krčky se odhalují. Hlubší vrstvy parodontu se v této fázi působením bakterií
a jejich odpadních látek mění. V důsledku této skutečnosti začne imunitní systém tyto tkáně považovat za nepřátelské
a ničí je. V tomto faktu spočívá hlavní obtíž léčby parodontitidy. Parodont je postupně ničen, dochází k viklání zubů a jejich vypadávání. Vývoj choroby se sice dá
zpomalit, nikdy však zcela zastavit. Nejdůležitější roli proto hraje správný způsob prevence.

Dentální hygiena
Nosným základem dentální hygieny
jsou zejména dva úkony. Jeden z nich je
dobré provádět minimálně dvakrát denně
a ten druhý alespoň jednou za půl roku.

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Jde samozřejmě o čištění zubů a pravidelné preventivní prohlídky v lékařské ordinaci.
Zubní kartáček a pasta – to je základ,
s jehož pomocí odstraňujeme ze zubů
zbytky potravy a redukujeme množství
potenciálně nebezpečných mikroorganismů. Zuby čistíme minimálně dvakrát
denně.
Zubní kartáček by měl mít pevné a dlouhé držadlo, aby se s ním dobře manipulovalo. Hlava kartáčku by měla být malá
a její štětiny krátké, aby snáze pronikaly
do všech hůře přístupných partií.
Zubní pasty dělíme na profylaktické –
určené pro běžné používání – a pasty léčebné (s vyšším obsahem fluoridů) dostupné pouze v lékárnách. Ty využijí
zejména lidé se zvýšenou kazivostí nebo
s tendencemi k tvorbě zubního kazu. Převážné množství zubních past obsahuje
fluoridy, které zuby potřebují a umějí je
využít. Fluoridové aniony totiž dokážou
proniknout skrz sklovinnou hmotu a pokud se v ní nachází rané podpovrchové
poškození (počátek zubního kazu), přímo se účastní remineralizace. Navíc brzdí glykolýzu, tedy obživu ústních mikroorganismů.
Přemíra fluoridů však může našemu
organismu škodit. V tomto ohledu jsou
údaje na etiketách zubních past bohužel poněkud skoupé, případně laikovi nesrozumitelné. Hlavně při volbě pasty pro
děti, které by měly používat spíše ty s nižším obsahem fluoridů, je lepší poradit se
s lékařem.
K ostatním pomůckám dentální hygieny, které doplňují čištění zubů, se řadí
ústní vody, nejrůznější mezizubní kartáčky a párátka a zubní nitě.

Jídelníček
Zuby jsou obzvlášť citlivé na to, co
jíme a pijeme. Jejich zabarvení neprospívá kouř z cigaret, černá káva, černý čaj
a podobně. Důležitější je ale samozřejmě jejich zdraví.
Škodlivé je nadměrné požívání potravin
s vysokým obsahem sacharidů, nejenom
sladkostí všeho druhu, ale i moučných
výrobků a dokonce i třeba smažených
bramborových hranolků, které nepříznivě ovlivňují pH v ústech. Není ale nutné
si nějakou tu dobrůtku odepřít, důležité
je dbát hlavně na správné a dostatečně
čištění zubů, zejména pak u dětí. Zuby
by se neměly čistit okamžitě po jídle, tehdy je sklovina nejzranitelnější, doporučuje
se přibližně dvacetiminutový odstup.
Zubům lze od raného dětství prospět
konzumací potravin, které obsahují minerální látky sloužící k jejich zdravému

vývoji – vápník, který obsahuje mléko,
sýry i zelenina, fosfor zastoupený v tmavém mase, rybách a drůbeži, celozrnném
pečivu apod. Kvalitu zubů značně ovlivňuje fluor. Jeho zdroj je jednak v zubní
pastě, na prvním místě mezi potravinami jsou pak mořské produkty (ryby, korýši a zejména jejich kosti), z rostlin třeba hlávkový salát nebo špenát.

Pohled do minulosti
Problémy se zuby trápí lidstvo již od samého počátku, o čemž existuje řada dochovaných záznamů. Z těch je také patrné, jakým způsobem se tehdejší medicína
pokoušela jednotlivé choroby chrupu léčit. Ve starověkém Egyptě nacházíme dokonce samostatné knihy pojednávající
pouze o problematice zubního lékařství.
Dovídáme se, že již v oněch dobách byly
zuby nejen trhány, ale nacházíme i zmínky o pokusech léčit zubní kaz pomocí
rostlinných přípravků.
Čištění zubů pomocí různých směsí,
jakýchsi předchůdců dnešních zubních
past, poukazuje na uvědomělost obyvatelstva v péči o chrup. Směs se nanášela
na prst a následně do ústní dutiny. Za vynález zubního kartáčku vděčíme Arabům. V Egyptě a Římě lze navíc vysledovat první úspěchy v umisťování zubů
umělých. Na přelomu prvního a druhého století našeho letopočtu byly zaznamenány hned dva přelomové momenty
v léčbě chrupu – první použití ruční vrtačky a následně také objevení postupu
vedoucího k umrtvení zubu. Cesta k moderním postupům v této oblasti lékařství
byla však ještě dlouhá a spletitá. Ochránit naše zuby před všemi nemocemi se,
jak je ostatně zřejmé, dodnes nepodařilo.
Ačkoliv současné zubní lékařství je
na velmi pokročilé úrovni, nemusí být
návštěva u zubaře vždy příjemná. Nejen z toho důvodu je věcí každého z nás
o svoje zuby správným způsobem pečovat, a vyhnout se tak hrozícím nepříjemnostem.
Převzato z časopisu dTest,
redakčně kráceno, celý text na www.dtest.cz

Zubní kaz může skončit až vytrhnutím zubu.

Bělení zubů

Domácí bělení představuje využití některé z široké nabídky zubních
past s bělicím účinkem. Ačkoliv se
o míře účinnosti jednotlivých past
často diskutuje, přidržme se holých
faktů. Pojmem zubní pasta s bělicím účinkem rozumíme takovou
zubní pastu, která nejčastěji obsahuje abrazivní látky (perlit, silice).
Při čištění zubů dochází mechanickou cestou k obrušování usazenin
na zubech. Ačkoliv i tímto způsobem lze při pravidelném používání
dosáhnout dobrého výsledku a metoda není příliš finančně náročná, je
vhodná zejména pro lidi s přirozeně světlejším odstínem barvy zubů.
Drobné částice zajišťující brusný
efekt však mohou, zejména lidem
s citlivými zuby a dásněmi, způsobit
nepříjemné problémy.
Převážná většina bělicích metod
však dnes stojí na využití peroxidu
vodíku a hlavně karbamid peroxidu (peroxihydrát močoviny) a jejich
účinek, zjednodušeně řečeno, spočívá v rozpouštění organických barviv
ve struktuře zubu. Pro domácí bělení jsou k dispozici jak pasty s obsahem peroxidů (v nižší koncentraci),
tak nejrůznější gely užívané pomocí aplikátoru – čili formy, která kopíruje tvar chrupu. Do formy se nanese gel a po nasazení na chrup se
nechává po určitou dobu působit
(30 minut až dvě, případně tři hodiny). Tento postup se opakuje denně nebo i vícekrát během jednoho
dne. Ve volně prodejných přípravcích je tak většinou obsažen pryžový základ, ze kterého si pacient před
použitím sám dle svého chrupu vytvaruje odpovídající formu. Obdobně je možné zakoupit bělicí proužky
na jedno použití, které se nalepují na zuby, a účinná látka (zpravidla
rovněž karbamid peroxid) se nechává několik desítek minut působit. Tento postup se opět opakuje
během celé bělicí kúry.
Také při bělení ve stomatologické
ordinaci se využívá aplikace peroxidů, ovšem v podstatně vyšší koncentraci (v prostředcích pro domácí bělení jde většinou o 5 až max. 10 %,
při odborném bělení pak až 35 %).
Před samotným procesem bělení je
významné pečlivé ošetření zubů,
protože tato metoda vyžaduje, aby
byl pacientův chrup v dobrém stavu. Nutností může být i předchozí
odstranění zubního kamene. U lidí
s poškozeným chrupem (zubní kaz
aj.), který není předem náležitě
ošetřen, se bělení nedoporučuje.
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Rok chemie

Vyprávění
o cestách chemie –

Nobelova
cena

(2. část )

„Pánové, odpovídaje na vaše pozvání z 1. září,
jehož si velice vážím, mám čest navrhnout
prof. dr. J. Heyrovského z Prahy na Nobelovu cenu
za chemii ve spojitosti s jeho polarografickými
výzkumy, které mají největší důležitost pro čistě
vědeckou i analytickou práci. (…) Váš uctivý van
Nieuwenburg.“

Otto Hahn
(1879–1968) se svojí
spolupracovnicí
Lise Meitnerovou
(1878–1968)

P

otud část navrhovacího dopisu
na udělení Nobelovy ceny, který musí samozřejmě obsahovat
nezbytné podrobné přílohy o vědecké práci navrhovaného badatele. Navazuji na své předchozí vyprávění o tom, jak profesor Heyrovský dospěl
k objevu polarografické metody. Připomenu, že Nobelovu cenu za chemii obdržel
roku 1959. Dopis holandského vědce van
Nieuwenburga (1889–1985) je již z roku
1937 a týká se kandidátů na tuto prestižní
vědeckou cenu na rok následující. Jinými
slovy profesor Heyrovský tuto cenu tehdy
nedostal, přičemž toto byl už druhý návrh
na jeho ocenění. Kdosi tedy v té době usoudil, že Heyrovský Nobelovy ceny není hoden. Podívejme se, jak proces navrhování
vlastně probíhá a kdo v něm má rozhodující slovo.
Pro nás je podstatná cena za chemii,
případně za fyziku, kterou uděluje Švédská královská akademie věd ve Stockholmu. Stanovy Nobelovy nadace jsou přísné
mimo jiné také tím, že se dokumenty zpřístupňují až po padesáti letech, takže osudy
Heyrovského ocenění byly dlouho neznámé. Kdo může navrhovat kandidáty na Nobelovu cenu? Navrhovatelé jsou rozděleni do dvou skupin: na stálé a ad hoc – jen
pro daný rok. Stálí jsou švédští a cizí členové Švédské královské akademie věd, členové Nobelových komitétů pro chemii a fyziku, dále nositelé Nobelovy ceny za chemii
nebo fyziku a konečně profesoři těchto
dvou oborů na univerzitách ve Švédsku
a v ostatních skandinávských zemích.
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Jinak je tomu u navrhovatelů ad hoc.
Je to obvykle šest nebo více vedoucích
kateder chemie nebo fyziky na zahraničních univerzitách, které pro daný rok vybírá Švédská královská akademie věd,
přičemž se dbá na to, samozřejmě kromě vědeckého jména, aby zeměpisné zastoupení těchto osob bylo rovnoměrné.
Dále jsou ad hoc přizváni další vědci,
rovněž podle úsudku zmíněné královské akademie.
Došlé návrhy studují pětičlenné komitéty složené výhradně ze švédských
vědců, přičemž rozhodují o tom, které z návrhů dát k dalšímu, podrobnějšímu vyhodnocení. Koncem září každého roku vypracovává komitét souhrnnou
zprávu pro královskou akademii věd
končící doporučením, komu udělit Nobelovu cenu za chemii a fyziku pro daný
rok. Toto doporučení ještě jednou posuzuje zvláštní, alespoň desetičlenná sekce Akademie pro chemii, respektive fyziku a na podzimním zasedání vydává
akademie konečné rozhodnutí, proti němuž není odvolání.

Případ Heyrovský
Uvedl jsem, že náš vědec byl na Nobelovu cenu nominován poprvé za rok
1934, podruhé za rok 1938, a přece ji
nedostal. Vysvětlení se dalo až po padesáti letech najít v nobelovském archivu.
Nyní k první nominaci prof. Heyrovského, která došla na podzim 1933. Nobelův komitét ve svém závěru napsal, že
Heyrovského práce by zatím Nobelovou

cenou oceněny být neměly, přičemž důvod tohoto stanoviska vůbec není uveden.
Z členů tehdejšího
komitétu pro chemii
představme dva. Profesor Theodor Svedberg
(1884–1949, na fotografii vlevo) byl výjimečnou postavou světové vědy, a to nikoli jen
tím, že roku 1912 založil první katedru
fyzikální chemie ve Švédsku. Za své práce obdržel roku 1926 Nobelovu cenu.
Dalším členem zmíněného komitétu
byl profesor Wilhelm Palmær (1868–
1942). Připomeňme jen, že tento vědec
se zabýval pokusy se rtuťovou kapkovou
elektrodou, tedy zařízením, na jehož základě postavil Heyrovský polarografii.
Jenže Palmær nedotáhl svoje pokusy
do úspěšného konce.
Když Heyrovského navrhl profesor
van Nieuwenburg, nobelovský komitét
ve stejném složení jako při první nominaci uvedl: „Pokud jde o osoby navržené
na udělení ceny… pro Heyrovského… může
komitét poukázat na svá již dříve vydaná
prohlášení, v nichž se uvádějí důvody, které vedly komitét k tomu, aby… tyto návrhy
nepřijal. Tyto důvody platí nadále.“ V citovaném textu jsem vynechal jména dalších nominovaných. Nutno ale komitétu
připomenout, že v případě prof. Heyrovského v „dříve vydaném prohlášení“,
tedy k nominaci na rok 1934, není vůbec
uvedeno, proč je návrh zamítnut. Tato
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nepřesnost zůstává nejasná. Podstatné
je, že při těchto dvou nominacích nebyly Heyrovského materiály předány k detailnějšímu konečnému posouzení.

Posudek
Stalo se to až při nominaci na rok
1940, kdy v prosinci 1939 a v lednu 1940
zaslala své návrhy, patrně po společné
dohodě, skupina významných českých
vědců, přičemž návrhy byly na Nobelovu cenu za chemii nebo fyziku. Mezi navrhovateli byli například profesor Emil
Votoček (1872–1950), významný chemik, sám v roce 1933 nominovaný na
Nobelovu cenu, profesor Vladimír Křepelka (oba z ČVUT) a profesor Oldřich
Tomíček (1891–1953) z Karlovy univerzity, z brněnské univerzity to pak byl
prof. Jiří Baborovský (1875–1946).
Tentokrát, možná také vzhledem
k celkové politické situaci – připomeňme uzavření českých vysokých škol německými úřady – Nobelovský komitét rozhodl: „Vzhledem k velkému počtu
jmen podporujících Heyrovského kandidaturu (všechna však z Prahy) a k rozšíření, které polarografická metoda zaznamenala, dospěl komitét k názoru, že
je žádoucí blíže posoudit výsledky Heyrovského. …Aby metoda používaná Heyrovským a jeho následovníky poskytovala
spolehlivé výsledky, vyžaduje další teoretické a experimentální zpracování. V zásadě neznamená nic nového, a proto se komitét domnívá, že udělení ceny by nemělo
připadat v úvahu.“ Tučné písmo používám záměrně a zde připomenu předchozí část této historie. Objev polarografie, jak uvedl sám profesor Heyrovský,
se opozdil o třicet let. Nebyl novým potud, pokud šlo o použité součásti aparatury, ale nový byl myšlenkou, na kterou
jiní vědci za těch třicet let nepřišli. Jedním z nich byl právě profesor Palmær,
který vypracoval posudek, na jehož základě se komitét vyjádřil takto negativně.

Posudek
Už úvodní text jeho posudku navozuje pocity poněkud smíšené, když se autor odvolává na „takzvané polarografické práce“. Obrat „takzvaný“ svědčí
o Palmærově přístupu, což ještě dotvrzuje také jedna z úvodních vět, kdy se
zmiňuje o předchozích nominacích Heyrovského: „Tyto práce (Palmær shrnuje
zkonstruování polarografu a výzkumy
v oblasti polarografie) by však neměly
být odměněny Nobelovou cenou.“ Následuje dlouhý rozklad obsahující mimo
jiné formulaci, kterou v posledku nalézáme v záporném stanovisku komitétu, totiž že polarografie není dostatečně teoreticky vysvětlena a měla by

se ještě dále zkoumat její spolehlivost.
Zde je nutno dodat, že přesné teoretické vysvětlení přišlo opravdu později, až
po druhé světové válce, ale v době, kdy
Palmær psal tento posudek, byla polarografie již rozšířenou a všeobecně
uznávanou velmi kvalitní analytickou
metodou. Ovšem právě různé tehdejší
pokusy o teoretický výklad vedly profesora Palmæra k zápornému stanovisku,
kdy neopomněl dodat, že nejnovější pokus o takový výklad zveřejnil právě on.
Ukazuje se, že také nebyl správný.
Na konci posudku stojí: „Z výše uvedeného by mělo vyplývat, že hlavní přínos polarografické metody spočívá v tom,
že umožňuje rychle… určit malá množství
cizích látek, např. olova a železa v zinku, a proto vzbudila velký zájem u techniků. (…) Skutečnost, zda lze tuto metodu považovat za metodu, která bude mít
či získá takový význam, aby si zasloužila být oceněna Nobelovou cenou, mi připadá přinejmenším pochybná. V každém
případě se mi zdá, že její přínos zaostává
za přínosem prací jiných badatelů navrhovaných v letošním roce na udělení ceny
za chemii.“

Pokračování
Vývoj se ve skutečnosti ubíral jinou
cestou a polarografie se rychle šířila.
Z Palmærova posudku je cítit zklamání vědce, který se žádné nominace nedočkal, a dnes můžeme konstatovat, že
jeho jméno znají jen někteří historikové
chemie zabývající se elektrochemií.
Ovšem Palmærův posudek měl dalekosáhlé důsledky – nobelovský komitét pro
chemii se o něj opíral i při následujících
nominacích profesora Heyrovského.
Poznamenejme, že když se v roce 1951
konal v Praze I. mezinárodní polarografický kongres, bylo o této metodě publikováno již 3150 vědeckých prací, a to
v dobách, kdy se publikovalo nesrovnatelně méně než dnes.
Přitom například pro rok 1950 doporučil Heyrovského na Nobelovu cenu
profesor Wojciech Alojzy Swiętoslawski
(1881–1968), jedna z největších postav
fyzikální chemie. Pro rok 1953 nominoval Heyrovského profesor Vladimír
Prelog (1906–1998), další z pozoruhodných osobností vědy, znamenitý organický chemik, který později studoval
působení antibiotik na mikroorganismy
a stal se laureátem Nobelovy ceny za rok
1975.
V letech 1934–1954 byl Heyrovský
na Nobelovu cenu za chemii neúspěšně nominován celkem devětkrát (1934,
1938, 1940, 1944, 1947, 1950, 1952,
1953 a 1954), za fyziku pro rok 1940,
za fyziologii a medicínu pro léta 1948,
1949 a 1953.

Obrat
Na podzim 1955 se komitét pro chemii
obrátil na Karlovu univerzitu a Vysokou
školu chemicko-technologickou, aby navrhly kandidáty na rok 1956. Jejich společný návrh už posuzoval nový tajemník
komitétu Arne Ölander (1902–1984). Významné bylo, že konstatoval stále se rozšiřující použití polarografie i v takových
oblastech, jako je medicína. Dále napsal:
„Heyrovského vynález polarografie je přínosem, který představuje naprosto převratné zlepšení předcházejících bezvýznamných snah přispět k obdobným metodám.“
Tak byl, obrazně řečeno, konečně hozen
do odpadkového koše posudek Palmærův
a text pokračuje: „Polarografie má nyní mimořádně velký význam jak pro běžnou analytickou práci, tak pro výzkum v nejrůznějších oblastech chemie. Zdá se mi, že tento
význam je už dlouhou dobu tak velký, že
Heyrovský patří k oné malé skupině vědců,
kteří by v prvé řadě měli připadat v úvahu
při udělování letošní Nobelovy ceny za chemii.“
Byl to zásadní obrat v hodnocení polarografie, ale přesto se profesor Heyrovský Nobelovy ceny ještě nedočkal a nic se nezměnilo ani v letech1957 a 1958. Do uzávěrky
pro rok 1959 přišlo 37 návrhů na udělení
ceny a Heyrovského jméno opět bylo mezi
nimi. Ve světové konkurenci nakonec uspěl
– Švédská královská akademie věd 26. října 1959 rozhodla udělit Nobelovu cenu
za chemii Jaroslavu Heyrovskému.
Náš vědec ale nebyl jediný, kdo byl
před ziskem ceny nominován víckrát. Například Albert Einstein (1879–1955) byl
nominován desetkrát, než dostal roku
1921 Nobelovu cenu za fyziku, a to nikoli za svůj nejslavnější objev teorie relativity, ale za práce v kvantové fyzice. Mezi
fyziky byl Max Planck (1858–1947), jeden z otců kvantové chemie, nominován dvanáctkrát; rekord v této vědě drží
prof. Otto Hahn (1879–1968) nominovaný patnáctkrát. V jeho případě je sice zásluha nesporná, byl to objev štěpení jádra uranu, ale tahle cena má nemalou
pachuť, protože, jak se dnes ukazuje, ještě větší roli v tomto objevu sehrála Hahnova spolupracovnice Lise Meitnerová
(1878–1968), ale odehrávalo se to v době,
kdy musela jako Židovka uprchnout z Německa. Nobelovu cenu nedostala. I Nobelovy ceny za vědu mají své osudy, v nichž
hrála roli politika.
V případě profesora Heyrovského to
byl zase do značné míry vliv profesora
Palmæra, jenž se nepochybně cítil zneuznaný a nedokázal si přiznat, že sice stál
krůček od objevu, ale onen rozhodující
nápad měl někdo jiný. Tohle je vyprávění nejen o vědě, ale rovněž o vědcích jako
o lidech.
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
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Rozhovor

O ekologii, ochraně pralesů v
Ing. Hubert Čížek, CSc., patří mezi světově uznávané odborníky na zalesňování a rekultivaci
tropických lesů Latinské Ameriky. Od roku 2005 působil jako expert pro FAO a podílel se na mnoha
projektech na ochranu lesních ekosystémů Latinské Ameriky.

M

imo jiné přednáší na univerzitách v Chile, Ekvádoru, Bolívii, Mexiku,
na Kubě. V České republice dlouhodobě působí na Lesnické fakultě Zemědělské
univerzity v Praze, která byla díky jeho
renomé přizvána Ministerstvem životního prostředí Ekvádoru ke spolupráci na revitalizaci ploch Národního parku Yasuní. Jedná se o významný projekt,
který by České republice přinesl mezinárodní prestiž.

■ Několik desetiletí se věnujete
programu zalesňování a rekultivací tropických lesů Latinské Ameriky.
Nekontrolované šíření nepůvodních
rostlinných druhů je celosvětovým problémem. O to složitější je jejich likvidace, zvláště když se jedná o druhy agresivní, rozšířené na plošně izolovaných
územích. Galapágy jsou takovým příkladem. Právě pomoc při eliminaci některých invazních dřevin (chinovník) byla
prvopočátkem mých aktivit v Jižní Americe. Cílenou injektážní aplikací ampule se speciálně upraveným herbicidem
do kmene nežádoucí dřeviny docházelo
k jejímu postupnému odumírání. Byla to
vedle mechanického a biologického aplikovaného integrovaného systému jedna
z technologií ochrany původních lesních ekosystémů. Během svého působení na Galapágách jsem postupně začal
prezentovat a rozšiřovat ostatní české
lesnické metody nejen v Ekvádoru, ale
i do ostatních latinskoamerických zemí.
Nerad se vracím do minulosti, ale jeden z příkladů realizovaného lesnického
programu v Kolumbii, kde dnes, po osmi
letech od zahájení projektu, roste na pastevectvím zdevastovaných plochách několik tisíc hektarů lesa, mluví sám za sebe.
Musím připomenout, že i když jsem iniciaci českých aktivit zahajoval sám, většina úspěšných projektů je výsledkem týmové práce.
■ Pomáhal jste při ochraně lesních
ekosystémů na Galapágách. Jak
vidíte jejich budoucnost, zůstane
Darwinův ráj zachován pro příští
generace?
Galapágy patřící k územím prohlášeným za světové dědictví lidstva byly v mi30 LISTOPAD

nulém roce vyčleněny ze seznamu ohrožených přírodních území světa. Přispěla
k tomu radikální opatření, která spočívala v plošné likvidaci některých nepůvodních živočišných druhů na několika
ostrovech. Například na velkých ostrovech Santiago a Isabela byla populace
koz rozšířená v odhadovaném množství
přesahujícím sto tisíc jedinců. Docházelo k postupné totální devastaci rostlinného pokryvu, následné erozi a nedostatku potravy pro původní druhy, třeba
želvy. V současné době jsou tyto ostrovy čisté. Úspěšně se daří potlačovat rozšíření expanzivních dřevin v unikátních
lesních zónách na ostrově Santa Cruz.
Pod přísnou kontrolu se dostala i migrace obyvatel z pevniny. Každý, kdo na souostroví přijede, dostává evidenční kartu
s přesně vymezenou délkou pobytu. Turisté se musí pohybovat téměř výhradně
pouze v doprovodu průvodce jen ve vymezených zónách. Většina území je pro
ně nepřístupná. To je výčet jenom několika radikálních opatření, která Ekvádor k ochraně území světového významu
v posledních letech učinil.
■ Mýcení lesů v tropických oblastech je zejména otázkou sociální,
velká většina obyvatel Amazonie
žije na hranici chudoby. Je v těchto zemích možné skloubit ekonomii s ochranou přírody?
Problematika odlesňování tropických
lesů se zaměřením na nejrozsáhlejší tropický les na světě, Amazonii, je takřka
každodenním předmětem mnoha rozporuplných diskusí. Sděluji zde pouze svůj
osobní názor, a ten nemohu, s ohledem
na malý prostor, zcela dostatečně zdůvodnit.
Na začátek několik údajů. Lesy Jižní
Ameriky pokrývají 49 % území celého
kontinentu, tj. zhruba 900 milionů ha.
Celosvětově představují 22 % z celkové
plochy lesů světa. Největší podíl v Jižní Americe připadá právě na amazonské pralesy. Nepopírám současnou realitu, která představuje neustálý silný tlak
na odlesňování z různých důvodů. Ty se
pokusím pouze orientačně nastínit.
Zaprvé je tu problém neregulované migrace chudých rodin za zdrojem zajištění
obživy a zlepšení jejich sociální situace.
Jelikož zde většinou není zákonem stanoveno vlastnické právo, zaberou si určitou

část lesa, který zpravidla nejrychlejším
způsobem odlesní (vypálením) a na něm
určitou dobu hospodaří tradičním zemědělským způsobem. Po vyčerpání produkčních schopností půdy, a to je vzhledem k minimálně humusové živné půdě
velmi brzy, se přesunou dále.
Problém je ve velkoplošném vypalování přístupných území pro pastevectví,
tj. intenzivní výrobu masa a pěstování zemědělských plodin (kukuřice, cukrová
třtina a další) pro biopaliva s cílem vysokých zisků velkovýrobců – oba uvedené případy jsou školským příkladem porušení základního principu odpovědnosti
vůči budoucím generacím, který zní: intenzita využívání obnovitelných zdrojů,
v tomto případě lesa, nesmí přesáhnout
rychlost jejich regenerace.
Dalším problémem je nekontrolovaná
těžba dřeva národními a nadnárodními
dřevařskými společnostmi. Kvalitní tropická dřeva jsou stále žádaná – firmám
zajišťují vysoké zisky a pro rozvojové státy představují významný ekonomický přínos.
V neposlední řadě jde o nerostné bohatství, které se nachází pod povrchem
amazonského pralesa. Dochází k drastické devastaci ploch po těžbách bez následné rekultivace. Toto nebezpečí hrozí Národnímu parku Yasuní.
Ohrožení tohoto ekosystému mohou
způsobit i trvalá sucha, protože jeho existence je přímo životně závislá na pravidelných srážkách. Nebývale suchá období v minulých letech jsou spojována
s globálním oteplováním a přisuzována
hlavně lidské činnosti. Její vliv nepopírám, ale domnívám se, že změny klimatu
na Zemi jsou vyvolány změnami souvisejícími s vlivy v celé Sluneční soustavě.
■ Co proti tomu dělat?
Poučit se ze špatného hospodaření
a soustředit se zejména na snižování chudoby lepší státní politikou a zajištěním
ekonomického růstu, učit drobné rolníky hospodaření zemědělsko-lesnickým
systémem s cílem zajistit alespoň trvale
udržitelný, když ne vzestupný stav hospodaření na jejich pozemcích. Tuto zásadu uplatňuji při všech svých aktivitách
a přednáškách v Jižní Americe. Uvažovat o zastavení těžby je zcela mylné.
V Amazonii se na přístupných územích
těžit bude. Je však nutné, aby celý pro-
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Amazonii a léčivých bylinách
ces probíhal na základě plánů zpracovaných pro daná území, které stanovují zásady pro těžbu ekonomicky výhodných
dřevin s respektováním ochrany celého
ekosystému.
■ V amazonských pralesích lze stále objevovat doposud neznámé
druhy rostlin a léčivých bylin, které by se mohly dát využít při léčbě
dnešních civilizačních onemocnění.
Jaký na to máte názor?
Osobně se domnívám, že jako přírodní zdroj je zatím nedocenitelný nejen pro léčení civilizačních onemocnění, ale hlavně pro jejich prevenci. Nikdo
neví, kolik rostlinných druhů v této oblasti roste. Je však všeobecně známo, že
původní obyvatelé využívají celou řadu
rostlin k prevenci a léčení. Sám jsem se
asi před patnácti lety setkal s kmenovým
náčelníkem jedné malé komunity a měl
možnost s ním v neporušeném pralesním ekosystému poznat jeho úžasné vědomosti o využití různých rostlinných
druhů jak pro léčitelské, tak pro konzumní účely. Když viděl můj nefalšovaný zájem o jeho znalosti a přírodu, nabídl mně, abych u jejich komunity zůstal
několik měsíců. Za tu dobu mně hodlal
ukázat všechny rostliny, které se využívají k výše uvedeným účelům. Jedinou
podmínkou bylo rostliny vyfotografovat,
napsat o jejich využití, a tyto poznatky
publikovat. Řekl: „Vy, bílí, umíte les jen
kácet, a nevíte, jaké bohatství v něm roste. Tím, že do vašeho takzvaného jiného
světa sdělíte moje zkušenosti, lesu alespoň trochu prospějete a pomůžete ho tím
chránit. Rostliny bez lesa nemohou existovat.“ Bohužel, moje pracovní povinnosti mně nedovolily tuto neopakovatelnou
nabídku přijmout. Celá problematika využití skrytého bohatství souvisí s poznáním biodiverzity ekosystému. Souvisí to
opět, všechno, se zajištěním finančních
zdrojů nejen pro poznání biologické rozmanitosti, ale také na výzkum její využitelnosti pro lidstvo. Jsem přesvědčen,
že ani farmaceutický průmysl není nakloněn tomuto poznání z hlediska ekonomického a konkurenčního.
■ Nejnovější projekt, který připravujete, je záchrana lesních ekosystémů Národního parku Yasuní v Ekvádoru, který byl vyhlášen
za světovou biosférickou rezervaci. Čím je tento přírodní klenot
v rámci ekosystému tak unikátní?
Moje lesnické aktivity v Jižní Americe se v uplynulých dvaceti letech ori-

entovaly převážně na pomoc při obnově degradovaných půd andské oblasti.
Byly realizovány pod patronací různých
organizací. Vedle mé expertní činnosti
pro Latinskou Ameriku externě vyučuji na LF problematiku tropického a subtropického lesnictví na tomto kontinentu. Výuka je určena pro studenty, kteří
mají zájem v budoucích letech pracovat
jako lesničtí experti v této oblasti. S LF
jsem připravil návrh několika programů
pro spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Ekvádoru. Na základě toho
byly podepsány dohody o dlouhodobé
spolupráci. Otevřela se tím i cesta pro
praktickou výuku studentů – budoucích
lesnických expertů – při realizaci vytyčených programů.
Jedním z programů spolupráce je účast
při ochraně Národního parku Yasuní,
který UNESCO prohlásilo za světovou
biosférickou rezervaci. Území o rozloze téměř 10 tisíc km2 leží v ekvádorské
Amazonii asi 250 km od hlavního města
Ekvádoru Quita a má v současné době
zdokumentovánu největší biodiverzitu na světě. Jen stromů je tu popsáno
přes dva tisíce druhů! Domorodé kmeny
zde žijí v dobrovolné izolaci. Bohužel,
v zemských útrobách se zde ukrývá ložisko ropy s odhadovanými zásobami 850
milionů barelů, které se nachází v nejcennějších lokalitách parku Ishipingo, Tambococha a Tiputini (ITT). Projekt nazvaný Yasuní ITT má za cíl vyloučit těžbu
ropy, a zachovat tak světu tento přírodní skvost, který je dokumentací, jak veliká je druhová rozmanitost Amazonie,
kde se stále objevují nové, ještě nepoznané druhy.
K záchraně tohoto území je nutné zajistit finanční kompenzaci za vyloučení těžby. Pro Ekvádor to znamená snížení těžby ropy, na které je existenčně
závislý, o 20 %, což představuje ztrátu
asi 7 miliard USD. Ekvádorská vláda se
zavázala zásoby ropy netěžit za podmínky refundace poloviny hodnoty uvedené
ztráty. Ve světě probíhá na mnoha úrovních kampaň na zajištění finančních prostředků, které by byly použity pro rozvoj
jiných ekvádorských odvětví. Nezanedbatelná z hlediska globálního oteplování je skutečnost, že ložisko představuje
407 milionů tun CO2, které by vyloučením těžby nezatížilo zemskou atmosféru.
Celá problematika je mnohem složitější
a vyžadovala by samostatný prostor pro
podrobnější vysvětlení. Lesnická fakulta
Zemědělské univerzity v Praze, kde dlouhodobě působím, dostala pozvání ke spolupráci na tomto záměru. Chceme se po-

dílet na obnově ploch, které byly těžbou
narušeny již v minulosti, a to vypěstováním sazenic původních dřevin v lesní
školce, účastnit se jejich výsadby, a pomoci tak při ochraně zalesněných ploch.
Dále realizovat výzkumný program
ochrany některých cenných dřevin proti hmyzím škůdcům, podílet se na vypracování plánů hospodaření, ochrany a využití přírodních zdrojů komunit, které
zde žijí, s cílem zajistit jim lepší životní
podmínky. Spolupracovat na ochraně biodiverzity NP, pořádat výukové semináře
pro místní obyvatele a seznámit je s našimi postupy, praktickými výsledky a zkušenostmi při úspěšné realizaci minulých
projektů v JA. I v tomto případě chybí to
základní – iniciační finanční kapitál.
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Koučink

V každém z nás se nachází
zvláštní vnitřní síla, která má
schopnost přivést nás k uzdravení,
ke smysluplnější životní cestě,
k naplněným mezilidským vztahům.
Existuje prostě
síla, která nám
může pomoci
rozvinout náš
vrozený potenciál. Abychom toho
mohli dosáhnout, potřebujeme
nejprve věřit, že je to vůbec možné.
A nejen to. Potřebujeme také být
ochotni opustit některá naučená
mentální schémata. Jedná-li se
o uzdravení z nemoci, pak je
nejdůležitější otázka: Věřím ve své
uzdravení?
Volně podle knížky
Ley Paulínové Naděje bez hranic

J

iž nejslavnější lékař antického
starověku a „otec medicíny“ Řek
Hippokrates z Kósu řekl: „Zdraví je věcí volby, ale také možnosti.“ Co to znamená? Každý si jistě odpoví sám, ale obecně by se dalo říci,
že lidé se mohou uzdravit, pokud se rozhodnou být zdraví a pokud se otevřou
své vlastní pravdě.

Koučink
Jak to souvisí s koučinkem? Protože
právě kouč svými provokativními otázkami dává možnost hledat svoji vlastní
pravdu a najít porozumění sobě samému. Každý si svými myšlenkami vytváří svoji realitu, kterou žije. Děje se tak
v různých oblastech života. Jestliže věříme, že se naučíme jezdit na kole, dříve či
později máme radost z toho, jak nám při
jízdě vlají vlasy ve větru. Pokud se rozhodneme pro cestu k moři, těšíme se tam
a uděláme vše proto, abychom odcestovali a dosáhli svého snu dívat se na slunce zapadající nad širokým mořským obzorem. Budeme-li se chtít rozejít se svým
partnerem, i kdyby nás miloval sebevíc,
jsme rozhodnuti a uděláme to. Z uvedených velmi jednoduchých příkladů vyplývá, že na začátku je rozhodnutí, že něco
chceme, rozhodnutí, které je podloženo
vírou, že to dokážeme. Možná, že pro
někoho je srozumitelnější slovo sebedůvěra či jinak důvěra v sebe sama, důvě32 LISTOPAD

Co to je

zdraví?

ra ve správnost svého rozhodnutí. Proč
se tedy nerozhodnout, že budu zdravý?!

(Sebe)důvěra
Všichni víme, že se sebedůvěrou jsou
někdy problémy. Již od útlého věku se
setkáváme s lidmi, kteří nás podceňují,
kritizují, urážejí, přehlížejí, nedoceňují…
A to vše naši sebedůvěru, víru ve správnost našich rozhodnutí podlamuje. Zvyšuje se naše nejistota a rostou obavy
z neúspěchu. Proto potřebujeme někoho, kdo věří, že naše rozhodnutí je správné, kdo nás bude podporovat na cestě
k jeho dosažení, kdo vedle nás bude stát,
když se rozhodneme pro změnu – ať už
je jakákoli. Kouč je člověk, který věří, že
to, co chceme, také dokážeme. Během
koučovacího procesu nás vrací k vytčenému cíli, koučovacími prostředky nám
umožňuje, abychom prozkoumali všechny možnosti a pak si vybrali tu, která
je pro nás nejlepší. Co se stane, když
dosáhneme toho, co jsme chtěli? Zjistíme, že jsme byli úspěšní, naše sebedůvěra vzroste a další věci se nám daří
lépe. Jsme spokojeni sami se sebou, cítíme se dobře a negativní vlivy z okolí
dokážeme snadněji zpracovávat a odrážet. Jsme klidní, vyrovnaní a plní energie. Jsme zdraví.
Ne vždy ale potřebujeme kouče. Pokud
si umíme položit ty správné otázky, pokud jsme k sobě upřímní a odpovíme si

na ně a uděláme-li si čas, který věnujeme sami sobě, pak kouče nepotřebujeme
a získáme sebedůvěru bez jeho podpory.
Je však nejen velmi příjemné, ale hlavně užitečné, jestliže máme vedle sebe někoho, kdo nám umožní dobře si definovat, čeho chceme dosáhnout, kdo nám
dá možnost, abychom si svůj popsaný cíl
představili v celé kráse, kdo nám aktivně
naslouchá, kdo nás ocení a je tady v určitý čas jen pro nás. Co si v hlavě pojmenujeme, vykreslíme a popíšeme, se pak
snáze uskutečňuje. Víme, co chceme,
víme, jak to má vypadat, a víme, na co
se máme těšit.
Jak je to s vaším zdravím nyní? Udělejte si prosím čáru a vyznačte si na ní body
od jedné do deseti. Označte číslem, jak
hodnotíte své zdraví. A na jaké číslo byste se chtěli dostat? Popište si, jak by to
vypadalo, kdybyste se na to číslo dostali. Jak se u toho cítíte? Co děláte? Co vidíte? Co slyšíte? Co dalšího vás k tomu
napadá? Co k tomu potřebujete? Jaká
je vaše víra v uzdravení? Co chcete udělat proto, abyste se na to číslo dostali?
Čím začnete? Jaký bude další krok? Kdy
to uděláte? Těším se na vaše zprávy, jak
jste byli úspěšní.
Ing. Milena Židlická
Profesionální kouč certifikovaný Ericson College
Člen Mezinárodní federace koučů
tel. 775 224 419, milena.zidlicka@juventa.cz
www.juventa.cz
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„Dřevo, rýže a víno získávají na kvalitě, když stárnou.“
Tímto úslovím se řídí ájurvéda, holistický systém, který
má své kořeny v Indii. Ač se rýže řadí mezi základní
potraviny také u nás, tuto obilovinu většinou vnímáme
především jako přílohu k hlavnímu jídlu.

P

řesto v oblasti zdraví dokáže
mnohem více, než „jen“ zasytit hladový žaludek. Právě rýži
přikládá velký význam mnoho
léčebných směrů, které se zabývají celostním přístupem.

Čím přírodnější, tím lepší
Podle ájurvédského učení je dobré
rýži hned po sklizni, ještě nevymlácenou a neloupanou uskladnit tak na dva
roky. Slupku, tj. vnější obal je nejlepší
odstranit až před použitím ručně. Poté
zůstanou plevy, které obsahují vitaminy,
minerály, vlákninu a další látky důležité pro správnou funkci mozku a zdravou
pokožku. Pokud se rýže čistí a leští za pomoci moderní techniky, tato kvalitní výživná část nadobro zmizí. Strojově upravovanou rýži, tedy produkt obroušený až
na poslední vrstvu zrna známe pod přívlastkem bílá rýže.
Nejkvalitnější zrna jsou ručně čištěná a neloupaná a nesou označení hnědá
rýže či rýže celozrnná.

Zdravé vaření
Někteří lidé však neloupanou celozrnnou rýži nemají zrovna v lásce.
I v tomto případě nabízí ájurvéda řešení. Budete-li vařit bílou rýži spolu s neloupanou sušenou luštěninou (fazole, hrách
či čočka) v poměru 1:1, navrátí se do rýže
ztracený podíl vitaminu A, vitaminů skupiny B a dalších důležitých živin. Dále lze
při vaření do rýže přidat ořechy a semena
(například slunečnicová či dýňová), čímž
také dojde k jejímu obohacení o proteiny
a chuť rýže navíc získá na zajímavosti.
Potřebujete-li „promazat“ klouby, přidejte do vody, v níž budete rýži vařit, trochu

Zdravá výživa

Rýže

oleje (například olivového, sezamového).
Dostane se tak přímo do zrna a stejně tak
prostoupí do vnitřní struktury vašeho organismu. Přidáváte-li naopak hodně oleje například do salátů, pomazánek apod.,
olej pokrm „obalí“. Stejně tak v přeneseném významu zůstane po konzumaci takového jídla na povrchu pokožky. Můžete pak vypozorovat, že se vám více mastí
vlasy a pleť.
Chcete-li doplnit minerální látky, uvařte jednou za čas rýži v minerální vodě či
přidejte mořskou řasu.
Spolu s rýží lze vařit také tvrdší zeleninu jako mrkev, petržel nebo tužší části
květáku a brokolice.

Rýžová kaše

Působení na zažívání

Snadná příprava

Rýže je snadno stravitelná obilovina.
Hnědá rýže se tráví o něco déle, protože
obsahuje slupku, ale zato si uchovává dostatek výživných látek. Jinak řečeno právě celé zrno je základ výživy, a tím celkového zdraví.
Za nejstravitelnější a nejchutnější je
považována rýže basmati. U nás se rýže
basmati běžně prodává bílá a loupaná,
tedy ochuzená o slupku a leštěná. Nejkvalitnější je však opět neleštěná a neloupaná.
Podle tradiční čínské medicíny má celozrnná rýže posilující vliv na slezinu
a žaludek, používá se také jako léčebný
prostředek při zácpě, průjmu, zvracení,
podporuje dobré trávení a pečuje o bezproblémovou průchodnost střev.
Rýže se doporučuje jako součást jídelníčku při redukčních dietách. Podporuje snižování hmotnosti a zároveň pročišťuje organismus. Její konzumace je tedy
vhodná také při detoxikačních kúrách.

Asiaté mají vypracovaný postup, jak rýži
správně vařit i bez speciálního hrnce na vaření rýže. Ostatně tato obilovina tvoří základ jejich každodenní stravy, takže o ní
vědí dost. Například v Koreji vaří rýži
pod důkladně přiklopenou poklicí, kterou
za celou dobu vaření vůbec neodklopí. Zda
je rýže už vařená, poznají čichem. Začne
totiž vonět. Dalším znamením bývá spadlá
pěna. Poměr rýže a vody, který se při tomto
způsobu vaření se nejlépe osvědčil, je 1:1,5.
Tento způsob přípravy je rychlý a takto připravená rýže chutná výborně.
Makrobiotický způsob přípravy spočívá
především ve vaření rýže v tlakovém hrnci.
Rýže vařená pod tlakem má v sobě ještě více
výživné energie a na chuť je o něco sladší.
Protože se rýže řadí mezi sacharidy, je
lepší konzumovat ji se zeleninou než s potravou bohatou na bílkoviny (například
s masem). Po její konzumaci se tak budete
cítit svěžeji a celkově lépe.

Tibetská medicína doporučuje rýžovou
kaši při celkové slabosti organismu. Ve Velké knize tibetské medicíny jsou účinky rýžové kaše ochucené medem shrnuty do následujících vět: „Tento pokrm poskytuje
devět věcí: životní energii a krásu, vyrovnanost a sílu. Zahání hlad, žízeň a větry.
Čistí močový měchýř a podporuje trávení.
Tato medicína je úplným dobrodiním.“
Stejně tak makrobiotika doporučuje konzumaci rýžového krému při stavech vyčerpanosti a při potížích s přijímáním potravy.
Jak si připravit rýžový krém podle makrobiotických pravidel, najdete ve specializované literatuře.
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Naše zdraví

Viscerální terapie
(2. část )
Minulý díl jsme zakončili
výčtem potíží, které viscerální
terapie umí řešit ( nebo jim
pomáhat) . Jen namátkou
připomeneme: např.
žlučníkové, ledvinové a močové
kaménky, inkontinence,
gynekologické obtíže, cysty,
zácpy, průjmy, onemocnění
jater, kašel a plicní problémy…

V

iscerální terapie může mít
také důležitý preventivnědiagnostický význam. Na základě hmatové citlivosti se
dá určit například sklon
k onemocnění cukrovkou. Můžete si
sami vyzkoušet, jak na tom jste. Lépe se
ale pro začátek provádí na někom jiném.
Dotyčný si lehne na záda a uvolní se. Konečky prstů jemně prohmatáte břišní oblast. Jestliže v hmatu pociťujete nepřirozenou, jakoby rosolovitou strukturu, je
zde riziko onemocnění cukrovkou, a bylo
by lépe této chorobě předcházet (například vhodně volenou stravou). Je-li naopak hlubší tkáň břicha pevná a pružná,
cukrovka vám (zatím) nehrozí.

Umění doteku
A jestli toto ošetření bolí? Záleží
na tom, kdo vám je provádí. Z mého pohledu se nelze, než ztotožnit se s názorem, že čím větší sílu terapeut při ošetření použije, tím více cítí spíše své vlastní
prsty než klientovu reakci. Není to zkrátka otázka síly, ale citlivosti. Při správném provedení tedy platí zákon přesnosti
a minimální síly. V podstatě byste neměli
pociťovat bolest ve smyslu nadměrného
mačkání. Tlak samozřejmě cítit můžete,
ale sami poznáte, že se jedná o něco jiného než jen o „obyčejné tlačení“. Tělo
se nedostane do stresu, ale do uvolnění.
Rozhodnete-li se viscerální terapii absolvovat, měla by následně ve vaší vzpomínce zůstat jako poměrně příjemná technika práce s tělem.
Za upozornění stojí zajímavost, že získá-li orgán zpět svůj specifický pohyb,
není třeba ošetření opakovat. Úkol viscerální terapie byl splněn a v procesu uzdra34 LISTOPAD

Dle TČM hněv
a agresivita
způsobují tvorbu
toxinů v játrech
a žlučníku.
Nápravy můžete
docílit třeba
viscerální terapií

vování by možná měla přijít na řadu jiná
metoda.

Nástrahy ega a času
Správnost provedení viscerálních technik se odvíjí od míry talentu, jakou daný
terapeut k této metodě má. Talent však
musí být podložen odbornými znalostmi,
citlivostí, koncentrací, trpělivostí a schopností naslouchat tělu bez zbytečného „já
chci!“. Právě v mnohých technikách práce
se zdravím se vyskytuje terapeutická vůle
typu: „Na zádech je hrb či kolenní kloub je
méně pohyblivý nebo krční páteř je zatuh-

lá, a tak to pěkně všechno (násilím!) vyrovnáme.“ Jde vlastně jen o krátkozraký přístup, který může z dlouhodobého hlediska
způsobit více škody než užitku. Setkala
jsem se s ním jmenovitě například u Dornovy metody, stejně tak dokonce i u kraniosakrální terapie, viscerální terapie a dalších technik. Terapeut má snahu pomoci,
ale je to především vůle jeho ega. Všechny
metody se dají vykonávat s naprostým citem a vnitřním vědomím a přijetím toho,
že vnější efekt nemusí být podle představ
takzvaně dokonalý. Práce s lehkostí, bez
očekávání, bez manipulace a ve spoluprá-
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ci s klientem má skutečný a dlouhodobý
účinek.
Dalším kamenem úrazu může být čas.
Spěcháme, vše chceme rychle. Na nic není
klid. Kdo považuje za úspěch už jen to,
když mu lékař oznámí, že se jeho
zdravotní problém nezhoršil a výsledky jsou stále stejné? Nemoc si
nikoho nevybírá náhodou. Někdy
je s ní potřeba odžít nějaký čas,
třeba i roky. Vše má svůj skrytý
důvod – a často i jinde, než jej
hledáme.
Je třeba si stále znovu a znovu uvědomovat, že vše souvisí
se vším. Žena, která nemůže otěhotnět, by neměla ke svému problému přistupovat způsobem, že
stačí pracovat s jejími reprodukčními orgány a když se po dvou
ošetřeních nic nezmění, tak „to
nemá smysl“. Pokud někdo trpí
častými migrénami, nemůže vycházet z předpokladu, že stačí jen
práce s hlavou, a to pouze jednou
za čas, když se migréna zase objeví. Je totiž běžné, že po dvou až
třech ošetřeních bolesti hlavy povolí a dotyčný se domnívá, že je
vyléčen. Při depresivních stavech
a psychické rozkolísanosti je nutná též dlouhodobější práce, jež
však, oproti vnitřnímu utrpení,
určitě stojí za to. Na druhou stranu jsou lidé, kteří svůj problém
pochopí v širších souvislostech,
dojde u nich k vnitřní psychické úlevě, fyzické tělo tak již nemusí „držet blok“ ve formě zdravotního problému a dál už není
co řešit.

Kontraindikace
Ošetření prostřednictvím viscerální terapie může být nevhodné
při některých zánětlivých procesech, záleží však na individuálním posouzení. Například při zánětu močového měchýře je tato
metoda vhodná. Přestože tuto
techniku práce lze doporučit při
ledvinových, žlučníkových či
močových kamenech, měla by se nejprve posoudit velikost těchto kamenů, aby
nedošlo ke zbytečným zdravotním komplikacím. Malé kamínky a písek nejsou při
tomto způsobu ošetření na překážku. Dále
by kontraindikací mohla být třeba trombóza, protože tromb by se mohl uvolnit. Všeobecně cizí tělesa nebo vážná chirurgická
změna v těle jsou dostatečným důvodem,
proč viscerální terapii neprovádět, případně ne naplno. Patří sem například transplantace vnitřních orgánů, bypass, nitroděložní tělísko atd. Je lepší na sebe dopředu
prozradit vše, co se týká vašeho zdraví.

Neoddělitelnost emocí
a vnitřních orgánů
I když ve velkém procentu případů způsobují bloky „negace“, na druhou stranu
třeba přílišný nával radosti a pocitu štěstí,
který tělo nedokáže přiměřeně zpracovat,
může způsobit dokonce infarkt – z roviny
našeho pohledu blok na srdci.
Těmto záležitostem a jejich souvislostem
se hodně věnuje tradiční čínská medicína.
Dle jejího učení radost, obavy a strach neprospívají srdci, hněv poškozuje játra, smutek a neklid napadá plíce, přemýšlení oslabuje slezinu (slinivku i žaludek), strach
působí destruktivně na ledviny. Jedná se
samozřejmě o nadměrné, přehnané emoce
či emoce dlouhodobého charakteru.
I v češtině se někdy v přeneseném významu používají fráze „rozbušilo se mu srdce strachy“ nebo „skoro se počůral, jak se
bál“ atd. Často se také říká „leží mu to v žaludku“, tzn. nemůže záležitost psychicky
strávit, správně promyslet nebo mu situace, kterou prožil, nesedla. V takových chvílích většinou pomůže něco (malého) sníst,
aby žaludek mohl začít „trávit“. Dále sem
též patří rčení „nemůže to rozdýchat“. Většinou se jedná o lidi, kteří trpí dlouhodobým, vleklým kašlem, pokašláváním a nemohou se ho zbavit. Pro hluboké, celkové
uzdravení je důležité nejprve si uvědomit,
co vlastně nemohu rozdýchat, a pak si třeba uvařit česnekové mléko či čaj z lišejníku
islandského nebo podstoupit ošetření viscerální terapií. Na oslabené plíce upozorňují i časté povzdechy typu „Ach jo! Ach
jo!“ a smutný výraz v obličeji bez zjevného důvodu.
Také při práci s viscerální terapií se tyto
a další emoce dají jakoby odečítat z těla.
„Načtené“ informace klientovi mnohdy
pomáhají zamyslet se nad sebou, nad svým
životem a třeba o sobě něco pochopit. Dochází pak k velké vnitřní úlevě.
U některých žen se postupem času projevují různá onemocnění dělohy. Děloha
je orgán, do něhož se dají schovávat emoce, nezpracované psychické záležitosti se
tam symbolicky dobře uzamknou. Pokud
tento „úklid“ trvá mnoho let, musí jednou
zákonitě dojít ke vzpouře, často však již
v podobě vážného onemocnění. Sami si
ostatně můžete představit, co se asi děje
s odpadem na skládce.
U každého, ať je to žena, nebo muž, je
některý vnitřní orgán či jiná část těla přístupná k ukládání nezpracovaných emočních témat (například lítost, srdeční záležitosti). Kromě dělohy to často bývá močový
měchýř, srdce, žíly a plíce.
V současné době se klade velký důraz
na pravidelné kontroly tlustého střeva
po dovršení určitého věku. Z pohledu emocí lze říci, že střeva jsou hromadícím orgánem ve smyslu vlastnění. Nález na tlustém
střevě často mívají lidé, kteří rádi hodně

jedí, nic nevyhodí, protože se jim vše může
někdy hodit, určitě mají spořicí účet, chtějí
návrat časů, v nichž se cítili lépe než dnes,
velmi ztěžka mění své názory, i po úspěšné léčbě se vracejí do svých zajetých kolejí,
když už v zájmu svého zdraví něco změní,
považují to sami pro sebe za velké utrpení
a oběť atd. Výjimky samozřejmě existují!
Hněv a agresivita mají mezi emocemi určitě prvenství. Přitom zdravotní důsledky
těchto emocí bývají doslova velmi bolestné. Nezáleží vůbec na tom, jestli jsou drženy uvnitř, anebo paralyzují okolí. Ze zdravotního hlediska způsobují tvorbu toxinů
v játrech a žlučníku. To může časem vést
k fyzickým onemocněním těchto orgánů,
jež se pak, v rámci úzké souvislosti, mohou
jako lavina rozšířit také na slezinu, klouby,
mohou mít za následek bolesti hlavy, migrény, oční vady atd. Pokud jste prodělali žlučníkový záchvat či vám byly diagnostikovány žlučníkové kameny, zamyslete
se: Co vám tak „hnulo žlučí“? Co se stalo
v období i několika měsíců před záchvatem? Co vás vytočilo k nepříčetnosti? Třeba zjistíte, že kdybyste odpustili, ušetřili
byste si mnohá trápení a zdravotní komplikace. Odpustit však neznamená smířit se,
ale pochopit. Nejen pro zdraví to má neocenitelný význam.
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Psychologie

Súboje
nič nevyriešia
Z vlastných skúseností vieme, že inak na nás pôsobia konflikty a ťažkosti
v intímnom prostredí a inak nedorozumenia pri náhodných stretnutiach.
Je len prirodzené, že aj naša snaha o predchádzanie rozporom bude
rôzna v jednom i druhom prípade.

P

oruchy v medziľudských vzťahoch v rodine, alebo na pracovisku sa vyznačujú rovnakou trvácnosťou, aká je príznačná pre
samotné tieto vzťahy. Ak človek
nie je dostatočne odolný alebo napätie trvá
príliš dlho, začnú sa jeho následky prejavovať na psychickom a fyzickom stave organizmu. Postihnutý človek sa začína nápadne
odlišovať od ostatných, stáva sa roztrpčený, podráždený a nespokojný, nedarí sa mu
v práci, nechutí mu jesť, trpí nespavosťou.
V mimoriadne ťažkých prípadoch môže situácia vyústiť až do duševnej nemoci.

Konflikty
Ak hľadáme podstatu početných konfliktov medzi ľuďmi, vidíme, že ich základom je často nedostatok dobrej vôle alebo
odôvodnená nenávisť. Často je to jednoducho len neschopnosť postaviť sa na stanovisko druhého a vidieť situáciu jeho očami,
z jeho zorného uhla. Moralizovanie potom
často nahradzuje porozumenie. Ľudia, ktorí si jednoducho nerozumejú pre svoje rozdielne skúsenosti, rôznu výchovu, vzdelanie
či rôzny pôvod, sú ochotní sa obviňovať zo
zlých zámerov, ignorovať bolesť či úzkosť
druhého, ubližovať mu skutočne či aspoň
symbolicky, povyšovať sa nad ním a robiť zo seba jeho sudcu. Čím zložitejšia je
spoločnosť, tým ťažšie je pochopenie druhých ľudí, ktorých väčšinou ani nepoznáme po mene, o ktorých tak málo vieme, aj
keď väčšinou povedzme s nimi žijeme roky
v tom istom dome. Tragédiou je, že si človek často nerozumie ani s tými, s ktorými
žije deň čo deň v rodinnom spoločenstve.
36 LISTOPAD

Azda žiadni ľudia si tak neubližujú, ako práve tí najbližší, tí, ktorí sú spojení najsilnejšími citovými vzťahmi, ale oddeľovaní často
nepriepustnými mrežami nepochopenia.
V najširšom slova zmysle možno povedať,
že človek je náchylný prejavovať odpor alebo nepriateľstvo voči každému, kto mu zahradzuje cestu k uspokojeniu nejakej silnej
potreby. Ale nemusí to byť len potreba materiálna. V denných vzťahoch medzi ľuďmi
nepriateľské city vznikajú najčastejšie z neuspokojovania tých menej konkrétnych,
psychických potrieb. Pociťujeme k niekomu odpor pre jeho neustále otázky a narážky. Iného nemáme radi, pretože jeho túžba
zažiariť v spoločnosti a zvyk robiť si z rozhovorov monopol sťažujú uspokojenie našej
vlastnej potreby upútať na seba pozornosť.
Ďalší je nesympatický, lebo nás často kritizuje, zato iného máme radi, lebo sa nadchýňa našimi nápadmi, vypočuje si naše problémy alebo zvyšuje našu sebaistotu. Odpor
k niekomu má často pôvod nie v analýze
jeho charakteru alebo chýb, ale v tom, že
nám denne prekáža. Rimania nenávideli Neróna nie pre jeho priestupky a zločiny, ale
preto, lebo vybudoval v strede Ríma palác,
ktorým zahradil cestu na trh.
Často sa stáva, že hlbko prežitý konflikt
v jednom intímnom prostredí natoľko naruší psychickú rovnováhu človeka, že to
vzápätí vedie ku vzniku konfliktovej situácie v iných prostrediach, a to i vtedy, keď
tam pre ňu niet objektívnych predpokladov.
Zvlášť častá je obojstranná väzba medzi rodinou a pracoviskom.
Zvýšená citlivosť človeka na konflikty
v týchto prostrediach a ich mnohostran-

né následky posúvajú aj riešenie veľmi hlboko do podstaty jeho existencie. Drobný
manželský spor alebo nervóznejšie zaiskrenie medzi kolegami vyrieši kytica kvetov,
drobný darček alebo hoci len zopár pekných a priateľských slov. Vážnejšie nedorozumenia sa naprávajú horšie a prakticky
ich nemožno odstraňovať bez premeny samotného človeka. Z hľadiska jednotlivca,
teda i z hľadiska každého z nás je celkom
nevyhnutné, aby sme dokázali rozumieť
sami sebe. Spomenutá sokratovská pravda, že základom všetkého poznania je porozumenie sebe samému, neplatí nikde výraznejšie než v rodine či na pracovisku.

Pravda a presvedčenie
Ak dôjde ku konfliktu, je obyčajne každý
presvedčený, že pravda je výlučne na jeho
strane. To je pochopiteľné, pretože inak
by k sporu vôbec nemohlo dôjsť. Iná vec je
zotrvanie v pôvodnom presvedčení. Za zrelého človeka môžeme považovať toho, kto
po každej konfrontácii, v ktorej sa ocitol,
podrobí spornú situáciu, a teda i vlastné stanovisko, dôkladnej analýze a znova a znova sa spytuje, či k nedorozumeniu
muselo dôjsť a či všetky jeho pohnútky boli
také jasné a opodstatnené, za aké ich pred
sebou a inými vydával. Takáto sebareflexia nebýva ľahká, okrem iného aj preto, že
nech je objektívny predmet sporu akýkoľvek, zriedkavo v ňom má jedna strana absolútnu pravdu a druhá sa úplne mýli. Priznať si svoj diel zodpovednosti aspoň pred
sebou a v dokonalom prípade i pred inými, na to treba silného a priameho človeka, akými naše okolie neovplýva.
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Každý človek hovorí a myslí
svojsky a práve o tom je dobrá
komunikácia, že chápeme rozdiely vo významoch. Patria sem aj
isté rodové špecifiká v komunikácii. Sú odborníci i laici, ktorí zastávajú názor, že ženskosť a mužskosť sú len spoločenské výtvory
a rozdiely medzi pohlaviami sú
dohodnuté v spoločnosti, určujú ich tí, ktorí majú spoločenskú moc a všetci ich preberajú
už od detstva a potom veria, akoby boli vrodené. A spoločnosť
ich niekedy aj zneužíva na udržanie nadvlády jedných nad druhými (väčšinou sa myslí mužov
nad ženami).

Muži vs ženy
Iní zasa zistili, že ženský a mužský mozog nie sú úplne totožné.
Nejde o veľkosť, ale o prácu mozgu. Tak napr. zistilo sa, že mužský
mozog má medzi pravou a ľavou
hemisférou oveľa menej prepojení ako mozog ženský. To podľa
niektorých znamená, že muži vedia robiť v pohode iba jednu vec, kým ženy
viacero naraz. Ženy viac syntetizujú, vidia
komplexne, muži sú presnejší v pohľade jedným smerom a pohotovejší v akcii.

Starí Číňania tvrdili, že v celom vesmíre existujú dva princípy, dve rôzne formy
energie, ženská JIN (rezonancia, pokoj,
prispôsobivosť, súdržnosť, všestrannosť,
prístupnosť) a mužská JANG (aktivita,
rýchlosť, tvorenie, nestálosť, premena).
JIN je ako voda, JANG ako oheň. V každom človeku sa stretávajú obidve energie,
ale v rôznom pomere. Alebo azda skôr ide
o to, že jedna sa prejavuje viac navonok
a druhá viac v hĺbke, skryto. To znamená,
že muž navonok drsný je vo vnútri citlivý, žena navonok jemná, je vo vnútri pevná ako skala.
Nech už je príčina akákoľvek, isté rozdiely v myslení a reči medzi ženami a mužmi existujú a zatiaľ ich možno považovať
za typické. Oplatí sa ich poznať, ak si chceme rozumieť. Ak si rozumieť nebudeme,
ak nebudeme oceňovať to, kým je ten druhý, prijímať to a učiť sa od druhého a tak
sa harmonizovať, priečime sa základnému
princípu života o harmónii protikladov.

Asertivita
Jednou z možností, ako predchádzať nedorozumeniam a konfliktom, je asertívne
správanie. Vo väčšine ľudských kontaktov sa môžeme spoľahnúť na prirodzené,
osobné schopnosti ako úsmev, zdvorilosť
a prejav dostatočného osobného záujmu.
Ak sú náznaky, že situácia je zložitá alebo

sa takou môže stať, potom asertívne správanie hneď od začiatku poskytuje lepšie
možnosti pre jej zvládnutie a dosiahnutie
vzájomne uspokojivého riešenia.
Asertivita sa môže udržať na základe
týchto krokov:
1) Prestávka najmä v prípade, že druhá
osoba je agresívna alebo pasívna. Prestávka poskytuje čas na premýšľamie a relaxáciu. Zhlboka sa nadýchnime.
2) Identifikujme potreby druhej osoby. Pýtajme sa otvorene, ale nevyvolávajme nedôveru.
3) Objasnime si vlastné potreby. Buďme
priami a čestní. Zbabelý prístup podporí
vznik konfliktu. Na druhej strane, nemali by sme byť príliš rázni a energickí – to
je agresívne.
4) Sumarizujme konflikt tak, že hľadáme
spoločný základ. Niekedy môžeme zistiť,
že žiadny reálny konflikt neexistuje.
5) Dohodnime sa na „prijateľnom“ riešení. Logika nám hovorí, že je to najlepšie,
čo môžeme urobiť – rozpor medzi konfliktnými potrebami sa prekonal. Žiadna
strana neprehrala, obidve zvíťazili.
6) Celá predchádzajúca rozprava musí byť
o tom čo je správne, a nie kto má pravdu.
Uvážme objektívne: vieme o lepšej ceste ako predchádzať konfliktom a nedorozumeniam?
PhDr. Alexander Kvietok
inzerce

Autotrakční lehátko
nejen na bolesti páteře
Firma DOLEJŠÍ již 20 let vyrábí podle vlastního patentu AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO. Lehátko bylo vyvinuto pro preventivní a léčebné využití při bolestech a onemocněních zad, páteře
a pohybového systému. Podstatou příznivých zdravotních účinků na autotrakčním lehátku je velice snadné zaujmutí obrácené
polohy hlavou dolů. Tím se získává podobný účinek jako v józe,
kde obrácená poloha má již tisíciletou tradici. Výhodou obrácené
polohy na autotrakčním lehátku je jemnost použití, kdy si každý
přizpůsobuje úhel sklonu podle vlastních požadavků od jednoho
stupně hlavou dolů až po polohu svislou. Na lehátku jsme upnuti za kotníky a postupným zvedáním paží k hlavě se s námi lehátko začne překlápět a takto si každý sám reguluje polohu lehátka i dobu setrvání v daných polohách. Používání autotrakčního
lehátka je velice jednoduché a není věkově omezeno. Doporu-

čuje se hlavně pro pravidelné využití v domácnostech pro celou
rodinu. Využívá se často v lázeňských zařízeních, v rehabilitačních ústavech. Obrácená poloha na lehátku působí blahodárně
na celý organismus. Dochází k uvolnění a k regeneraci kolenních i kyčelních kloubů a celé páteře. Tím se postupně zbavujeme jejich bolestí, hlavně bolestí zad a páteře. Obrácená poloha
odlehčuje krevní oběh dolních končetin, zlepšuje funkci vnitřních
orgánů, zlepšuje prokrvení mozku a zkvalitňuje stav mozkových
tepének a kapilárek. Pravidelnou aplikací obrácené polohy
dokážeme vyrovnat důsledky každodenních zátěží, které
jinak postupně přerůstají v chronické zdravotní problémy. Autotrakční lehátko a jeho rehabilitační metodika se stávají součástí programu rehabilitačních kurzů, odborných zdravotních seminářů a různých vzdělávacích programů.

Cena: 5400 Kč

Vyjádření odborníků:
MUDr. Vladimír Žák – primář rehabilitačního oddělení: „Autotrakční lehátka se nám osvědčují jako velmi levná, účinná a rychlá pomůcka při léčbě řady vertebrogenních onemocnění.“
Jan Spěváček – známý léčitel a psychotronik: „K nápravě páteře jsem doporučoval pacientům účinné cvičení, ale AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO je nepřekonatelné.“
MUDr. Ákoš Willant – specializovaný lékař: „Lehátko je možné používat u všech věkových kategorií, dokonce i u malých dětí s poruchami statiky páteře.“

Více informací na www.lehatko.cz, e-mail: kontakt@lehatko.cz. Kontakt: Fa DOLEJŠÍ, 561 16 Dolní Libchavy 205, tel.: 00420 605 263 857
Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Herbář

vat na záměnu se starčkem, který obsahuje toxické látky.

Použití
V lidovém léčitelství se celík tradičně
používá jako diuretikum a močové desinficiens při léčbě zánětů ledvin a močového měchýře. Je také součástí směsí určených k léčbě nachlazení a revmatických
potíží. Externě se používá při zánětu sliznic a kožních onemocněních. Z květů se
také dříve získávalo žluté barvivo.
Nať celíku zlatobýlu je obsažena v některých čajových směsích určených k léčbě různých potíží, zejména urologických
a revmatických, k mání je také výtažek
v kapkách.

Věda

Celík zlatobýl je léčivá rostlina, která se v lidovém léčitelství
tradičně využívá zejména k léčbě zánětů močových cest
a ledvinových kamenů, dále pak léčbě revmatických
potíží a nachlazení. Současná věda potvrzuje řadu jejích
účinků na organismus a tato rostlina jistě najde uplatnění
i v budoucnosti. Perspektivní je zejména využití jejích
antimikrobiálních a protizánětlivých účinků.

Celík zlatobýl

a současná medicína

C

elík zlatobýl (zlatobýl obecný, Solidago virgaurea L.)
je vytrvalá bylina z čeledi
hvězdnicovitých.
Rostliny
jsou 30–100 cm vysoké, mají
tmavé oddenky a jednoduchou přímou
lodyhu se střídavými listy. Přízemní listy jsou řapíkaté s kopinatou až obvejčitou čepelí, květy jsou žluté, uspořádané
v úborech. Úbory mají v průměru 1–2
cm. Květy jsou ve středu trubkovité, na
okrajích jazykovité, uspořádány jsou v latovitých květenstvích. Plodem jsou nažky s chmýrem.

Biologie
Rostliny rostou na suchých stráních, ve
světlých lesích, na pasekách a železničních náspech. Celík zlatobýl je rozšířený
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v mírném pásu severní polokoule, vyskytuje se v řadě poddruhů a variet. V České republice rostou i některé nepůvodní
zlatobýly, zejména severoamerické druhy Solidago gigantea Aiton (zlatobýl obrovský) a S. canadensis L. (zlatobýl kanadský), které se místy šíří jako invazní
rostliny. I tyto druhy se někdy využívají
jako léčivky, s celíkem zlatobýlem však
nejsou rovnocenné.
Rostlina poskytuje drogu solidaginis
virgaureae herba (nať celíku zlatobýlu), která je uvedena v Českém lékopisu
2009. Používá se zejména jako součást léčivých čajů. Nať se sbírá těsně před rozkvětem, u později sebraných rostlin během sušení dozrají semena a droga je pak
méně kvalitní. Nejlepší je sbírat ji v odpoledních hodinách. Pozor je třeba dá-

V rostlinách se vyskytuje řada obsahových látek, a to zejména flavonoidy, saponiny, fenolické glykosidy, diterpenové
laktony, třísloviny a menší množství silice. Z flavonoidů jsou zastoupeny zejména astragalin, hyperosid, kvercetin, isokvercetin, kaempferol a rutin, ze saponinů
triterpenické saponiny virgaureasaponiny 1–3. Důležitými látkami jsou také fenolické glykosidy, leiokarposid a virgaureosid A. Silice obsahuje monoterpeny
a seskviterpeny (pinen, limonen, elemen,
myrcen). Na základě obsahu leiokarposidu se posuzuje kvalita drogy. Zajímavé je, že rostliny z různých částí světa
se liší zastoupením jednotlivých obsahových látek.
Současné studie potvrzují řadu účinků
celíku zlatobýlu na organismus. V experimentech byly potvrzeny účinky diuretické, protizánětlivé, analgetické, spasmolytické a antimikrobiální.
Za diuretické účinky zodpovídá zejména fenolický diglukosid nazvaný leiokarposid, který má také analgetické a protizánětlivé účinky. Saponiny a fenolické
látky mají účinek protizánětlivý, spasmolytický a analgetický. Clerodanové diterpeny mají antimikrobiální účinky, potvrzeno bylo působení proti bakteriím
(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
epidermidis, Proteus vulgaris a dalším),
plísním (Aspergillus niger) a amébám
(Acanthamoeba sp.). Obsahové látky vykazují také imunomodulační a protinádorové působení. Zlatobýl se v kombinaci
s topolem osikou (Populus tremula) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) používá k léčbě revmatických obtíží, účinnost byla potvrzena ve studiích. Zjištěny
byly účinky protizánětlivé, protiedémové,
antioxidační a analgetické.

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Mgr. Zdeňka Navrátilová
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Zajímavost

Jak nás
naše smysly šálí?

Nejbližší i vzdálené okolí poznáváme pomocí všech smyslů,
ale jejich význam nehodnotíme vždy stejně.

N

ejvíce pozornosti věnujeme
problémům s očima, méně
již sluchu a ztrátě čichu,
chuti či hmatových vjemů
téměř vůbec. Přitom slyšet
i cítit můžeme všemi směry, ale vidíme
vždy jen polovinu světa, a to ještě v celém zorném poli nestejně. Na okraji sítnice je totiž schopnost vidění slabší a vnímavost barev nedostatečná, směrem ke
středu je stále lepší a kromě bodu nejostřejšího vidění má naše oko slepou skvrnu v místě, kde do sítnice vstupuje zrakový nerv. Také se mylně domníváme,
že všechno vidíme venku mimo sebe, ale
obrazy vždy vznikají až na sítnici, která
se nachází uvnitř oka. Ani sítnice však
není k vidění nezbytná, jak nám dokazují naše sny.

Zrak versus sluch
Zrak jsme povýšili nad sluch, a proto
i počátek své fyzické existence paradoxně vyjadřujeme úslovím, že „spatřujeme
světlo světa“, přestože jsme již dlouho
předtím naslouchali tlukotu mateřského
srdce a vnímali zvuky doléhající k nám
z vnějšího okolí i navzdory tomu, že
v rozhodujících životních situacích uznáváme, že je lépe poslouchat hlas srdce,
než přihlížet k tomu, co spatřujeme jako
rozumné řešení. Ostatně i rozumu rádi
nasloucháme a ptáme se na to, co nám
říká náš vnitřní hlas.
Svůj zrak můžeme kdykoli vypnout
tím, že oči prostě zavřeme, slyšíme však,
i když spíme, a ležíme přitom na jednom
uchu. Ušní boltec nemá ve srovnání s očním víčkem takovou pohyblivost. Tou disponují některá zvířata a zřejmě jsme ji

kdysi mívali i my, jak dokazuje schopnost některých lidí ušima hýbat. Ztratili
jsme ji patrně tím, že jsme ji prostě přestali používat, protože se stále více spoléháme na zrak. Někdy už ani nedokážeme soustředěně naslouchat, když nám
ostatní lidé něco sdělují. Jak daleko jsme
v tomto ohledu došli, dokládá fakt, že
hýbání ušima považujeme za komické,
a nepohyblivé oči za tragédii. Očima vidíme povrch světa, ušima však nasloucháme do hloubi, až ke kořenům našeho života. To ovšem nedělá uši lepšími,
než jsou oči, ale ukazuje to, že je používáme jiným, hlubším způsobem. V mezilidských vztazích plně využíváme oba
tyto smysly nejdříve. Zrakem navazujeme kontakt a nasloucháním se učíme vzájemně si porozumět. Teprve až při větším
přiblížení cítíme, někdy jen podprahově,
přitažlivost nebo fyzický odpor vůči druhé osobě a v posledku se poznáváme ještě blíže – hmatem, tedy podáním ruky
nebo při (ať už vřelém, či jen symbolickém) objetí.

Ostatní smysly
Ztráta čichu se nám jeví jako celkem
bezvýznamná. Nad větřícím zvířecím nosem ten svůj již jenom ohrnujeme, i když
na nižším vývojovém stupni člověka byl
životně důležitým orgánem. Sídlo čichu
v lidském mozku je prastaré ve srovnání
s poměrně mladým velkým mozkem. Nicméně důležitost čichových vjemů úplně
nepodceňujeme a k dotváření charakteru své osobnosti používáme deodoranty
a parfémy. Máme svůj oblíbený a vnímáme jej jako svou osobní značku. Někdy
místo toho, abychom objevili vlastní styl,
napodobujeme některé prominentní vzory a přebíráme jejich údajné značky. Tím
ale nedocílíme toho, že bychom převzali jejich identitu, protože naše vlastní pachová složka je velice výrazná – stejné
parfémy totiž voní na každém člověku
poněkud jinak. Tělesný pach je pro nás
dnes již těžko snesitelný, jako přitažlivý
jej vnímáme už jen zřídka. Přitom ještě
v minulosti historicky poměrně nedávné
tomu tak nebylo. Napoleon prý v jednom
ze svých dopisů píše: „Josefíno, nemyj
se, vracím se domů.“ Nechceme-li někoho již „ani vidět“, jde stále ještě o relativně povrchní distancování se oproti tomu,

kdy druhého už nemůžeme „ani cítit“.
Jsou mezi námi také lidé, kteří „umějí vycítit příležitost“ a „mají čich“ na situace,
kde „něco smrdí“.
Chuť spolu s povrchovou citlivostí pokožky jsou nejbezprostřednějšími smysly, protože se k získání vjemů musí dostat
do přímého fyzického kontaktu s poznávaným objektem. Výpadky chuti nejsou
příliš nebezpečné, a proto se jim jakožto
onemocnění nepřisuzuje velký význam.
Chuťové kvality jsou pouze čtyři – sladká, kyselá, slaná a hořká. To, co způsobuje rozmanitost chuťových počitků, vyplývá z aromatu vnímaného nosní sliznicí,
tedy čichem.
I přes relativní nedokonalost svého zraku (vezměme v úvahu například jen četné
oční klamy) se spoléháme především na
oči a celé čtyři pětiny informací o okolním světě přijímáme právě zrakem. Přitom světlo, které vnímá lidské oko, je jen
malou částí spektra záření dopadajícího
na naši planetu z vesmíru. Někteří živočichové vidí věci pro nás neviditelné a také
disponují podivuhodnými zrakovými orgány. Zkušenost s perspektivou dokonce
ovlivňuje i způsob našeho myšlení. Jen
to, co máme blízko, se nám zdá důležité. Ječné zrno, které hyzdí víčko našeho
vlastního oka, nás ničí více než tajfun na
Dálném východě. I když na druhou stranu musíme přiznat i opačný efekt: když
přehlížíme břevno v oku svém, zatímco
třísku v oku bližního svého rozeznáváme zcela zřetelně. Skrze zrak je i vědomí spojeno se světlem. Dokazují to výrazy jako „záblesk ducha“, „jasný rozum“,
„osvícení“, „temná noc duše“, „temná nicota“…
Podobného uznání se dostává ještě tak
nanejvýše sluchu, neboť, jak učí bible, na
začátku bylo slovo. Z indických véd se
dozvídáme, že všechno vzniklo z prvotní slabiky Óm, a v představě původních
obyvatel Austrálie se svět zrodil z božího zpěvu. I naše současná fyzika hovoří
o „velkém třesku“. Jak se zdá, s našimi
smysly to není tak úplně slavné, jak by
se na první pohled zdálo. Co z toho vyplývá na závěr? Nejlépe to snad vyjádřil
Antoine de Saint-Exupéry: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím
neviditelné.“

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.

Ivana Karpenková
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Teprve ve
20. století bylo
odkryto tajemství
nejvýše položené
planiny s nejvyššími
horami světa
a rozlohou asi
jako západní
Evropa – Tibetu.

Tibet

K

rajina Tibetu je plná bájných
představ. Nejen jeho staří
obyvatelé, ale i ti dnešní věří
v démonické postavy. První
Tibeťané byli mongolského
původu a do Tibetu se přistěhovali z východních krajin. Šedesát procent obyvatel tvoří nomádi. Původním a pravděpodobně jediným náboženstvím v Tibetu
od předhistorických dob až do 7. století byl bönismus. Šlo o tibetskou odrůdu
primitivního asijského šamanismu praktikovaného dodnes na Sibiři a v Mongolsku. V Tibetu se stále udržuje mezi
nomádským obyvatelstvem a jeho kněží dosud vykonávají, zejména v severní a východní části země, funkce věštců a kouzelníků. V pozdějším období do
sebe vstřebal množství doktrinálních i liturgických buddhistických prvků. Buddhismus přišel do Tibetu v 7. století z Indie, Tibeťané ho přijali a postupně mu
dali lamaistickou formu. V Tibetu tedy
existovaly a dosud vedle sebe paralelně
existují dva hlavní náboženské systémy:
původní bönismus představující směsici
démonolatrie, magie a přírodního kultu,
a lamaismus, mahájánový buddhismus
tantrického ražení doplněný domorodými kultovními prvky.
V okolí jednoho z nejznámějších klášterů Tibetu – Čhörten Ňima („Skvělá
schránka na ostatky“) – údajně Padmasambhava (jeden z tibetských apoštolů)
v 8. století ukryl některé rukopisy mytických nauk. Nachází se zde sto osm studených nebo teplých pramenů, o nichž koluje pověra, že vloží-li do nich člověk oběť
a napije se z nich, splní se mu každé přání. V jejich okolí také sídlí kouzelníci, kte-
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ří podle libosti přivolávají nebo zahánějí
krupobití a déšť. Buď léčí, nebo sesílají
nemoci na lidi a zvířata, a to i na dálku.
Základními principy buddhismu obsaženými ve 108 svazcích nauky je pomíjivost, konec všech věcí a opětná obnova – znovuzrození, schopnost vyrovnat se
se vším, což dává novou naději, naprostá zkáza času a prostoru, láska a soucit,
vysvobození světa z utrpení. Jsou to jacísi doktoři srdce. Vše je pomíjivé, i život,
který spočívá ve zrození, žití a znovuzrození po smrti. Pravým smyslem života je
dosáhnout nirvány. Pomíjivé je i utrpení,
štěstí a podobně.

Obyvatelstvo
Původní obyvatelé Tibetu byli divocí,
nepřátelští, obávaní bojovníci a velmi
tvrdí dobyvatelé, kteří své válečné úspěchy slavili v Číně, Barmě, Indii, Arabské
říši. Přijetím buddhismu však opustili vojenskou disciplínu a stali se mírumilovným národem. Tibet se stal zemí klášterů (v roce 1900 jich bylo v Tibetu asi
6000), které byly zároveň institucemi
vyššího vzdělání.
Po celých osm set let byli obyvatelé Tibetu chráněni jen duchovními prostředky,
nikoli armádou. Na rozdíl od ostatních
národů šli zcela opačnou cestou. V 17. století úplně „demilitarizovali“, spory mírumilovně řešili rozhovory se sousedy. Tato
situace se nezměnila až do roku 1949, kdy
Tibet napadla komunistická Čína.

Lamové
V rodinném životě Tibeťanů se dosud
udržuje mnohomužství a mnohoženství.
Přímo za ideál rodinných vztahů je pova-

žováno manželství několika bratrů s jednou ženou nebo několika sester s jedním
mužem.
Pro vážnost, která byla připisována duchovnímu stavu v Tibetu, i pro řadu praktických výhod, jež ze života v klášteře vyplývaly, bylo a dosud je nezbytné, aby se
alespoň jeden syn z každé rodiny věnoval duchovní dráze. Chlapci, o nichž rodiče rozhodli, že budou patřit k duchovnímu stavu, byli ve věku osmi let posíláni
do kláštera, a tam svěřováni některému
mnichovi buď z vlastní rodiny, nebo rodinnému příteli. Tento poručník byl také
prvním učitelem dítěte. Zámožní rodiče, kteří mohli platit za vyučování, dávali svého syna na byt ke vzdělanému řeholníkovi, synové z obzvláště bohatých či
šlechtických rodin žili v domě církevního
hodnostáře, a ten bděl nad jejich studiem. Za to rodiče poručníkovi posílali zásoby másla, masa a čaje. Děti chudých rodičů, kteří nemohli platit poručníkovi, se
stávaly sluhy a platily si tak lekce vlastní
prací. Jinak tomu bylo u novice, který byl
přijat do kláštera. Ten se podílel na jeho
příjmech. Pokud u malého kláštera nebyla škola, studovali novicové jinde. Jejich výchova spočívala ve výuce filozofie
a metafyziky, magie, astrologie a rituálů,
ve studiu lékařství, znalosti písma a svatých pravidel, gramatice, aritmetice, ale
i v dalších vědách.
Mezi tibetskými a křesťanskými kláštery je značný rozdíl. Lamaistické kláštery jsou útulkem lidí, kteří sledují nějaký duchovní cíl, jenž ani není přesně
stanoven. Tibeťané věří, že prostřednictvím náboženských obřadů není možné
dosáhnout osobního prospěchu; proto se
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všechny magické úkony směřující k osobnímu cíli a hloubání a všechna mystická
cvičení konají soukromě. Nikdo také nemůže po lamaistickém mnichovi žádat,
aby se zpovídal ze svého náboženského
nebo filozofického smýšlení. Může vyznávat jakoukoliv nauku nebo být i naprostým bezvěrcem. To je jen jeho věc. V tibetských klášterech není kostel ani kaple.
Ani před obrazy Buddhy se nepožadují žádná dobrodiní. Ubytování v klášteře
je bezplatné, avšak každý mnich si musí
svůj přístřešek postavit nebo si ho koupit. Studenti a učenci s nedostatkem prostředků a staří nemajetní mnichové jsou
ubytováni zdarma v rozsáhlých domech
bohatých lamů. Učení mnichové se živí
jako profesoři, věštěním, astrologií, sestavováním horoskopů. Výnosné je i lékařství. Nejlákavější je však obchod.
Kromě zvolených úředníků má tibetské duchovenstvo církevní šlechtu – tulky. Tato šlechta stojí výše než šlechta světská. Podle lidové pověry jsou převtělením
některého zemřelého světce, učence nebo
vtělením boha či démona. Nejvyšším lamou, světským i církevním vládcem, je
dalajlama (oceán moudrosti), v současné
době již XIV. Třináctkrát zemřel, a jeho
duše se pokaždé narodila v novém těle.

Démoni a kouzelníci
Drsné klimatické podmínky, mohutná
přírodní scenerie i obtížný život přivádějí
Tibeťany na myšlenku, že člověk je stejně
jako celá příroda řízen nadpřirozenými
silami a meteorologické úkazy jsou dílem
démonů nebo kouzelníků, jejichž oblíbenou zbraní je krupobití, kterého užívají,
aby zabránili pouti do svatých míst a znemožnili nevítaným hostům vstoupit do
obydlí lamů.
Tibet je zemí démonů. Kdybychom se
opírali o legendy a lidovou víru, došli bychom k závěru, že démonů je tam víc než
lidí. Pronásledují lidi i zvířata, aby jim
uloupili „životní dech“ a nakrmili se jím.
Tibeťané jsou se zlými duchy v denním
kontaktu. Lamaismus má za úkol je krotit, obracet je, činit z nich pokorné sluhy, znemožnit jim, aby páchali zlo, nebo
je vyhubit. Oproti lamům existují i kouzelníci, kteří se naopak snaží podrobit si
je, aby je mohli využívat k různým pracím. Lamové se k tomu účelu učí magickým obřadům. Kouzelníci se oddávají
černé magii a tibetští mystikové pěstují
styk s démony závislý na duševním tréninku, aby jim vyhlásili boj, nebo je usmířili. Musejí vycházet z toho, že démoni
skutečně existují a mohou působit dobro
nebo zlo. Proslulá je skupina „jedlíků dechu“. Jsou to ženští démoni sídlící v historickém klášteře Samjä jižně od Lhasy
u břehů Brahmaputry. Tibeťané věří, že
„dechy“ všech bytostí, které na světě ze-

mřou, přicházejí do tohoto chrámu. Lamaistický kněz má v některých vesnicích
konkurenta v kouzelníkovi. Sice se těší
větší vážnosti, avšak čaroděj, stoupenec
starého náboženství domorodců, je pokládán za obratnějšího, pokud jde o styk
s démony, kteří škodí živému nebo duši
zemřelého. Kouzelník je zároveň médium a Tibeťané se k němu utíkají, když
se zdá, že lamova magická moc nestačí.
Čarodějové neboli bönové jsou tibetskou
obdobou šamanů dodnes působících na
Sibiři a v Mongolsku.

Strava
Tibeťané byli (vedle obchodníků) převážně zemědělci a pastevci. Z toho také
vyplývalo složení jejich jídelníčku. Jejich
každodenní stravou byla kulička uválená
z campy – ječné mouky umleté z upražených zrn – namočená v čaji s máslem,
nebyl-li po ruce čaj, pak ve vodě nebo
v kořalce. Kořalku vyráběli nejčastěji
z ječmene, ale též z rýže a jiných substancí. Vedle běžných zemědělských produktů pěstovali také sladké brambory chutí
připomínající jedlé kaštany. Měli i dostatek masa a mléka. Poněvadž velmi rádi
podnikali dlouhé cesty, maso sušili a drtili na prášek kvůli snadnějšímu přenášení. Smísením s vodou a další úpravou
z něj připravili hotový pokrm.
Tibeťané věřili, že hojná výživa má
znamenité účinky.
I když je Tibet zemí buddhistického
učení, které se sem dostalo ze sousední Indie, má svá specifika. Zatímco pravověrný buddhismus zakazuje jakékoliv
náboženské obřady, zde se některé – například k léčení nemocných a pohřební –
připouštějí. Tibeťané byli neohrožení cestovatelé. Nejdůležitější ze všech cest však
byla ta, kterou konali po smrti.

Reinkarnace a stěhování
duší
Nezasvěcení se domnívají, že buddhisté věří ve znovuvtělování a stěhování duší. To je omyl. Buddhismus učí, že
energie vzniklá duševní a tělesnou činností nějaké bytosti vyvolá nové duševní
a fyzické jevy i poté, kdy onu bytost zničila smrt. Duše člověka může odlétnout
z těla do vzdálených krajin. Stejně jako
plamen přechází z jednoho těla do druhého. Zlý člověk se může proměnit například ve zvíře, dobrý se může reinkarnovat třeba i jako král. Jakmile se očistí
dobrými skutky, dosáhne nirvány. (Dalajlama – nejosvícenější – se však rodí
znovu ze soucitu, aby ostatním pomohl
k jejich osvícení.) Proto se Tibeťané celý
život připravovali na smrt. Lamaisté chápou podmínky takového putování zvláštním způsobem, zcela jinak než jejich
spoluvěrci v Barmě a jinde. Podle nich

uplyne delší nebo kratší doba mezi okamžikem smrti a okamžikem, v němž se
nebožtík znovuzrodí v některém ze šesti
druhů bytostí, jimiž jsou bohové, nebohové – titáni, lidé, géniové (duchové, víly
apod.), zvířata a jidagové (obludné bytosti mučené hladem a žízní a obyvatelé různých očistců, kteří tam snášejí kruté bolesti). Žádný z těchto stavů není věčný.
Zatímco většina lidí věří, že osud zemřelých je dán jejich mravní hodnotou, lamaisté předpokládají, že ten, kdo ví, jak
si počínat, může změnit a zlepšit svůj posmrtný osud a zrodit se znovu ve stavu
tak příjemném, jak jen je to možné.

Poslední chvíle života
Zasvěcení se považují za znalé toho,
co je očekává, až budou umírat, a již předem zakusili pocity, které smrt provázejí. To, co pokračuje v cestě, když se tělo
stalo mrtvolou, je podle lamaistů jedno
z mnohých „vědomí“, vědomí vlastního „já“, jinak řečeno „touha žít“. Proto
nepotřebují v poslední hodince pomoc
a konání náboženských obřadů. U obecného lidu tomu tak není. Během umírání i poté, kdy vydechli naposled, je lama
učí tomu, co se nenaučili během života.
Jeho úkolem je z umírajícího vytáhnout
jeho duši a přivést ji na dobrou cestu na
onom světě. Je to složitý, dlouhotrvající
proces, při kterém lama pronáší kouzelná
slova „hik“ a „phet“, jež umožní duši, aby
opustila tělo zemřelého. Při správném vyslovení slova „hik“ způsobuje na temeni lebky malý otvor, do něhož zastrkuje
stéblo slámy. Tento výkřik vyráží u umírajícího, aby odpoutal jeho ducha a vyvedl ho tímto otvorem z těla. Po opuštění
těla duch dostává okamžité přímé poznání svrchované skutečnosti a je osvobozen
od nových zrození a úmrtí a dosáhne nirvány. Ovšem to jen vzácně. Duch oslněný náhlým jasem a lnutím k individuální
existenci je svými chybnými postoji tažen
zpět ke svému „já“ a k rozkoším pociťovaným prostřednictvím smyslů.
Tibeťané věřili a věří ve svého dvojníka stejně jako tomu bylo ve starém
Egyptě. Za života tento dvojník zůstává
pevně spojen s hmotným tělem. Za určitých okolností se však od něj může oddělit a objevit se jinde. Toto oddělování
se děje bezděčně. Kdo se v tom vycvičil,
může to provádět záměrně, dle libosti.
Zničením těla je obyčejně, avšak ne nevyhnutelně zničen i dvojník, který však
v některých případech může žít i déle.
V příštím čísle bude řeč o medicíně Tibetu, cvicích na soustředění ducha, o telepatii, duchovním tréninku a nakonec se zmíníme o šamanismu.
Podle knihy MUDr. Radomíra Růžičky, CSc.,
Medicína dávných civilizací připravila Mgr. Marie Sůvová
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Čínská astrologie

Rok:

1911, 1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995,
2007
Měsíc: 23. 10.–21. 11.
Hodina: 21–23 hod.
Den:
Vypočítává se individuálně, o energiích dní jsme
již ve Sféře psali a naleznete je i na www.byu.cz.

Vepř je citlivý, radostný, ochotný,
starostlivý, ohleduplný, poctivý,
důvěřivý až naivní.

Z

mínili jsme nejdůležitější vlastnosti posledního zvířete čínského zvěrokruhu, a právě taková energie bude převažovat
v tomto měsíci. Vepř nemá
rád konflikty, naopak vyhledává všeobecnou harmonii a s každým se chce v klidu domluvit. Také miluje hojnost, zábavu
a sladký bezstarostný život.

Vlastnosti
Velmi kladným rysem Vepře je jeho
chuť pomáhat ostatním, mnohdy za cenu
sebeobětování. On ale pomáhá rád, proto
ho nechte, ať vám pomůže. Mnozí tuto
jeho vlastnost nechápou, nedokážou porozumět, proč to dělá. Nechte ho, aby
vám mohl pomoci. Vaše odmítnutí by
ho mrzelo víc než to, že vám pomáhá
na úkor vlastního života, času i energie.
Vepř by se zkrátka rozdal – štědře obdarovává své blízké nejen dary, ale i láskou
a city. Vždy je velmi ohleduplný, ochotný a úslužný. Zároveň je ale také váhavý,
ostýchavý a nerozhodný. Málokdy si je
jist sám sebou, a proto mu mohou utéci
mnohé slibné příležitosti a možnosti.
Maminky narozené ve znamení Vepře
jsou velmi pečlivé a rády opečovávají svoje
ratolesti. Bohužel, někdy je jejich pozornost spíše na obtíž, jelikož by za děti dělaly úplně vše. Svojí láskou a starostlivostí
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Vepř
jim nenechávají moc prostoru a možností k seberealizaci. Děti jsou pak nesamostatné, protože maminky za ně vše udělají
v dobré víře, že tím vlastně pomáhají.
Vepř miluje zábavu a společnost, proto
si budete muset dávat pozor na bujaré večírky a alkohol. Tento způsob života by se
vám totiž mohl zalíbit stejně jako plné talíře s jídlem a různými delikatesami. Vepř
si rád si dopřává všeho v plné míře. Ve
všem miluje pocit hojnosti a blahobytu.
Má v sobě silně vyvinutou sexuálně erotickou energii a rád si užívá těchto radovánek – bohužel i mimo vlastní ložnici.
Možná proto budete mít tento měsíc problém s věrností! Doporučujeme moc nepodléhat takovému volání, ať už to bude
alkoholové, či sexuální opojení, protože
Vepř má skon stát se až závislým, spadnout do tohoto nezřízeného způsobu života, a potom těžko dokáže vstát a žít normálně a spořádaně. Tím pádem tu hrozí
i velké finanční výdaje, kterých by později
mohl litovat. Vepř zkrátka rád utrácí.

Období ve znamení Vepře
Taktéž si dejte pozor na podvodníky,
různé velice lákavé nabídky na půjčky či
nákup zboží. Lehce byste mohli někomu
naletět. Vepř je sice inteligentní zvíře, ale
kvůli své důvěřivosti a poctivosti nemůže pochopit ani odhalit, že by ho někdo
mohl chtít podvést. Proto si tento měsíc v důležitých finančních záležitostech
a transakcích raději nechte poradit. Díky
vrozené štědrosti a velkorysosti Vepře
byste nemuseli dopadnout nejlépe.
Měsíc ve znamení Vepře je jedním
z mála měsíců v roce, kdy si budeme užívat spíše radostí a bezstarostného života.
Větší důraz budeme klást na milou, laskavou a přívětivou atmosféru nejen doma,
ale i na pracovišti. Užívejte si těchto příjemných energií, protože s Krysou, která
bude následovat, to už tak klidné a poho-

dové nebude. S Vepřem se budeme snažit
řešit situace spíše bezkonfliktně a s cílem
co nejlidštěji se domluvit. Ostatně Vepř
se o to snaží vždy, nedokáže se na nikoho
dlouho zlobit. Nerad se hádá a nikdy nevyvolává konflikty. A když už se do nějakého konfliktu dostane, vždy se snaží o první krůček k usmíření. Nemá rád napjatou
atmosféru, má z takové energie problémy
se zažíváním a přísunem potravy. A jelikož je opravdu velký jedlík, tak si tím ubližuje. Nicméně o své koryto, hojnost a blahobyt se vždy dokáže porvat a nenechá si
je nikým vzít. Raději to ani nezkoušejte,
byl by to pro vás obtížný protivník.
Díky výše vyjmenovaným vlastnostem
bude Vepři určitě lépe, když bude aktivní
spíše ve službách či charitativních projektech než v obchodním konkurenčním prostředí, kde jsou zapotřebí spíše ostré lokty
než ochota pomáhat. Proto se tento měsíc vydejte na nějakou charitativní akci, určitě vám přinese krásný pocit a udělá radost. Vepř má totiž také rád kolem sebe
společnost, je nerad sám, proto hurá někam s přáteli.
Protože Vepř je už vodní zvíře, dávejte
si pozor na prostydnutí a teple se oblékejte. Když už vás skolí nějaká viróza, jezte
každý den dlouho vařené, nejlépe slepičí
vývary a doplňujte vitaminy a minerální
látky. S léčením začněte okamžitě, ihned
zalézt do postele a ležet. Tím si zkrátíte
dobu potřebnou na uzdravení a pak hurá
na nějaký večírek s přáteli a hezky si ho
užít. Využijte energie měsíce Vepře – nedělejte si zbytečné starosti a nehádejte
se, řešte vše v klidu. Uvidíte, že vám to
tento měsíc nebude činit problémy a nad
spoustu věcí se povznesete.
Všem vám přejeme laskavý a bezstarostný měsíc Vepře!
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Mandaly Jitky Sadkové

V případě zájmu o originál
této mandaly lze autorku
kontaktovat na e-mailové
adrese: jitkasadkova@seznam.cz,
případně na telefonu 723 553 735.

Mandala osvobození
Přijměte opět pozvání do světa
mandal a ornamentu. Pro toto
číslo jsem připravila mandalu
osvobození.

S

nad každý z nás touží po svobodě, po osvobození. Když
uvažuji o těchto pojmech,
zdá se mi, že není tak snadné
o nich psát, když člověk nechce uvíznout v povrchnosti. Mám dojem, že podobně jako slovo láska je i slo-

vo svoboda velmi často používáno a též
zneužíváno.
Snad každý z nás, dospělých lidí, si
nese břemena, od nichž by bylo záhodno se osvobodit. Nezřídka jsou to špatné
návyky, zajeté stereotypy v jednání, chování i myšlení. A potom velké balvany na
duši: bolestné vzpomínky, minulá selhání, utrpěné křivdy. Sama vím, jaké to je,
když si je člověk opakovaně a bez potřebného nadhledu přehrává před očima. Zahleďte se na mandalu a v klidu se zamyslete nad svým životním příběhem.

Často bychom se potřebovali osvobodit od strachů a závislostí, někdy
i od lpění na vztazích a lidech. Zřetelně si uvědomuji, že pravé osvobození,
pravá svoboda nutně potřebuje další
pilíře, aby se nezřítila do propasti bezuzdnosti: jsou to moudrost, vědomí určitého řádu a mravnosti. Kdosi moudrý řekl, že nejvíc šťastný a svobodný
je ten, kdo má nejméně potřeb a přání. Přeji vám mnoho svobody, zejména té vnitřní.

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Horoskop

Beran
21. 3.–20. 4.

Býk
21. 4.–20. 5.

Blíženci
21. 5.–20. 6.

Listopad by měl být příznivým
obdobím, kdy můžete leccos získat. V zásadních životních oblastech byste měli zažívat stabilitu a pevné postavení. Úročit by se
měly výsledky vašeho předchozího konání.
Energie byste měli mít na rozdávání a také
opačné pohlaví k vám nebude lhostejné. Ba
naopak, můžete být zahrnuti jeho přízní. Držet by se vás mělo štěstí. Pokud plánujete
nějaký zdravotní zákrok, konzultujte daný
problém s více odborníky, uděláte si ucelenější a jasnější představu.

Je pravděpodobné, že listopad
bude měsíc, kdy budete muset řešit více
problémů a komplikací, než vám bude milé.
V každém případě nudou zřejmě trpět nebudete. Vaše bojovnost, akčnost a dynamika
bude zřejmě snížena. Rozumné pak bude
orientovat se spíše na věci charakteru rutinního a nenáročného. Ve finančních záležitostech by se vám ale mělo vcelku dařit. Koncem měsíce dávejte pozor na možný sklon
k úrazům a komplikacím ve spojení s ostrými
předměty či živlem ohně.

Jak to tak vypadá po euforickém
říjnu, kdy vám vše mělo vycházet a padat
do klína, nyní by se situace měla víceméně
stabilizovat. Věci už se nebudou dít tak překotně. V této době pro vás ale budou hodně
znamenat přátelé. S myšlením, komunikací
a se záležitostmi patřícími do oblasti zamilovanosti a lásky to příliš růžové nebude.
Zde můžete zaznamenat útlum a stagnaci.
Poměrně velké úsilí můžete vyvíjet v oblasti
výdělečných aktivit, kde by výsledky vašeho
snažení měly být příznivé.

RAK
21. 6.–20. 7.

LEV
21. 7.–20. 8.

PANNA
21. 8.–20. 9.

Měli byste zažívat chvíle velmi
příjemné až vzrušující. Více by si vás mělo
všímat štěstí. Nechte se od partnera hýčkat
a požívejte veškeré přízně a péče jím poskytované. Díky své pracovitosti a přínosným
nápadům byste měli být spokojeni i na poli
pracovním. Využijte toho, že vám bude výtečně fungovat fantazie a myšlení. Pokud
jste v minulém období propadali panice,
že nemáte dostatek peněz na nákup vánočních dárků, vězte, že by se vaše finanční
stránka měla velmi zlepšit.

Budete schopni velkého nasazení, energií a dynamikou budete překypovat. Výtečně se vám bude dařit v oblasti
komunikace. Vaše výřečnost vám do života
přinese mnohé podněty, které budete moci
úročit ve formě financí nebo dosažení něčeho, v co jste ani nedoufali. Skvěle by se vám
mělo dařit také v oblasti her, individuální
tvořivosti a dětí. Věnujte se jim více, odmění
se vám. Pokud se pokusíte nějak rozumně si
vsadit nebo zkusit štěstí v loterii, je pravděpodobné, že byste mohli uspět.

Jupiter a Pluto v příznivém postavení vůči vašemu znamení by měly přát
zejména těm z vás, kteří jsou narozeni na
počátku období znamení Panny. Vzhledem
k tomu, že vliv těchto nebeských těles je
v astrologii posuzován jako silný, je pravděpodobné, že budete zažívat spíše období rozmachu. Jupiter přináší velké štěstí
a expanzi růstu. Projevovat by se to mělo
zejména v oblasti financí a výdělečných
aktivit. Přestože auta se na zimu nekupují,
může se stát, že vy toto pravidlo porušíte.

VÁHY
21. 9.–20. 10.

ŠTÍR
21. 10.–20. 11.

STŘELEC
21. 11.–20. 12.

Vaše energie by měla být stále
na vysoké úrovni. Také setkávání se zamilovaností a krásou bude velmi časté. Pravděpodobná u vás bude snaha zaměřit se na
získání finančních prostředků, které budete
potřebovat na období Vánoc. I v této oblasti
se vám bude docela dařit. Osudová setkání
můžete zažívat během cest nebo prostřednictvím komunikace. Pozor si ale dejte na
své vztahy – ať už obchodní, nebo osobní.
Mohlo by dojít k nějakým destrukčním či
konfliktním událostem.

V období kolem vašich narozenin by se vám měla vrátit energie a dobrá
nálada. Pokud budete mít nějaká jednání na
úřadech, měla by být úspěšná. Také jednání se společníky nebo adepty na spolupráci by mohla vyznít ve váš prospěch. Co se
týče domova a rodiny, mělo by být vše stabilizované a v pořádku. Ve své práci a kariéře
byste mohli dosáhnout postupu spojeného
s odpovídajícím platovým ohodnocením.
Díky lepším finančním podmínkám si tak
budete moci dovolit velkoryseji nakupovat.

Vaše intuice je to, co by vám teď
mělo fungovat nejvíce a na čem byste nyní
měli stavět. Skrze ni k vám budou přicházet
informace, ke kterým byste se jinak nedostali. Na rozum moc nespoléhejte. Dařit by se
vám mělo v sebeprosazování. Pokud budete
chtít něco udělat, dokážete to u ostatních
prosadit i přes jejich odpor. Vaše argumentace bude pádná, jednoznačná a nekompromisní. Dočkat se také můžete až osudových událostí. Doma by až na výjimky mělo
vše šlapat podle vašich představ.

KOZOROH
21. 12.–20. 1.

VODNÁŘ
21. 1.–20. 2.

RYBY
21. 2.–20. 3.

S probíhajícím podzimem by
se váš život měl poněkud zrychlit. Nejspíš
to nebudete vy, kdo by byl nějak extrémně rychlý, ale dění kolem vás takové zřejmě
bude. Také se u vás v tomto období bude
projevovat vyšší citlivost a vnímavost. Podrážděně pak můžete reagovat na vyzařovanou agresivitu nebo nervozitu lidí okolo
vás. Pokud se rozhodnete pro návštěvu zařízení, jako je sauna, posilovna atp., uděláte
jen dobře. Posílíte si tak imunitu a odolnost
a vydaná energie zklidní vaši mysl.

Listopad by mohl být měsícem
velmi příjemným. Dočkat se můžete zúročení své předchozí práce na sobě samých.
Pokud poctivě pracujete na naplňování
svého karmického životního úkolu, měli
byste se dočkat velmi příznivých výsledků. Blýskat na lepší časy se může v oblasti
vašich milostných aktivit. Možná potkáte
někoho, s kým to mezi vámi začne nadmíru jiskřit. Ač jste založením lidé novátorští
a nevšední s menší orientací na věci hmotné a materiální, nyní to tak být nemusí.

Předposlední měsíc v roce by
měl být optimističtější a dynamičtější. Na
co sáhnete, to se vám bude dařit a naděje
na zajímavé finanční odměny bude poměrně vysoká. Pozor byste si ale měli dát při
komunikaci a na kratších cestách – snadno
byste se mohli dostat do konfliktů, které
pro vás mohou mít nepříjemný charakter.
Myslet byste také měli nejen za sebe, ale
i za druhé. Vaše předvídavost by se vám
mohla velice vyplatit. Dejte na svou intuici,
ta by vám měla fungovat velmi dobře.

Milan Gelnar je přední český astrolog zabývající se astrologií a ezoterickými disciplínami řadu let. Prostřednictvím www.astrorady.cz poskytuje
astrologické poradenství, provozuje svou astrologickou školu, publikuje, příležitostně pořádá semináře a přednášky po celé ČR.
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Dvojnásobná
šance vyhrát!!!

Soutěžte

o výrobky firmy Diochi
křížovka – 3 vylosovaní výherci obdrží od firmy
Diochi doplněk stravy Astofresh tablety
sudoku – 3 vylosovaní výherci obdrží od firmy
Diochi doplněk stravy Astofresh tablety
Tajenku křížovky, resp. soutěžní
kód ze žlutých polí sudoku
zasílejte do 5. 12. 2011 na adresu:
Diochi spol. s r. o., „Tajenka“,
Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10
Česká republika
nebo e-mailem:
redakce@diochi.cz (předmět „Tajenka“)

Soutěž o hodnotné ceny

Správné znění tajenky z čísla 09/2011:
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí,
abys to mohl uskutečnit.“

Vylosovaní výherci
Venisfér získávají:
* Václav Lis, Blatná
* Blažena Špidlíková, Blansko
* Petra Valdhansová, Svitavy
Viraimun získávají:
* Olga Machajdíková, Sučany (SR)
* Yvona Horáková, Hradec Králové
* František Stupňánek, Zlín

Sudoku – návod: Podle vepsaných číslic doplňte další číslice tak, aby vždy v celé řádce, v celém sloupci a v menších čtvercích byly zapsány
všechny číslice od 1 do 9. V žádném sloupci, v žádné řadě ani v žádném z devíti čtverečků se žádné z čísel 1 až 9 nesmí opakovat.
Řešení sudoku
z čísla 09/2011

Neoprávněné šíření tohoto souboru znemožňuje vytváření kvalitního nového obsahu.
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Informujeme
inzerce

Přednášky a poradny Regenerace ve Sféře

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Dědku kořenáři B. Novému bude poctou
vaše návštěva na www.dedekkorenar.cz.

LISTOPAD
2. 11.
Brno, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
3. 11.
Písek, Sféra klub Diochi, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000, Hana Grasslová
7. 11.
Jindřichův Hradec, Oázka klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
8. 11.
Písek, Sféra klub Diochi, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000, Hana Grasslová
9. 11.
Liberec, přednáška a diagnostiky Vladimíra Ďuriny (bude upřesněno)
14. 11.
Písek, U Vodnářů, Heydukova 10, diagnostiky a přednáška Vladimíra Ďuriny
14. 11. 	Bratislava, DK Ružinov, Ružinovská 28, sál 275, 17 hod. přednáška a diagnostiky
MUDr. Lenky Hodkové
14. 11.
Jindřichův Hradec, Oázka klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
15. 11. 	Trnava, Dom Kultúry, Trojičné nám. 10 (1. posch., zadní vchod), 17 hod. přednáška
a diagnostiky MUDr. Lenky Hodkové
16. 11.
Prostějov, KS Centrum, Komenského 6, 17 hod. přednáška a diagnostiky Vladimíra Ďuriny
16. 11. 	Žilina, Krajská knižnica, Bernolákova 47, 17 hod. přednáška a diagnostiky
MUDr. Lenky Hodkové
16. 11.
Brno, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
17. 11. 	Kežmarok, kongresová hala Hotela CLUB, MUDr. Alexandra 24, 17 hod. přednáška
a diagnostiky MUDr. Lenky Hodkové
18. 11. 	Košice, Štátna vedecká knižnica, Pribinova 1, 17 hod. přednáška a diagnostiky
MUDr. Lenky Hodkové
21. 11.
Praha, Sféra klub Diochi, 14–18 hod. diagnostiky Vladimíra Ďuriny
21. 11.
Jindřichův Hradec, Oázka klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
22. 11.
Praha, Sféra klub Diochi, 10–13 hod. diagnostiky Vladimíra Ďuriny
23. 11.
Holešov, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
25. 11.
Tábor, kavárna Divadla Tábor, 18 hod. přednáška Vladimíra Ďuriny
25.–26. 11. 	Liběchov, poradna s přístrojem Bioresonanz 3000, Hana Grasslová (info p. Jiránek –
606 726 910)
28. 11.
České Budějovice, Salon Markýza, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
30. 11.
Olomouc, poradna s oberonem, Leoš Poskočil (info pí. Slaměnová – 731 153 797)

PROSINEC
5. 12.
Jindřichův Hradec, Oázka klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
7. 12.
Brno, Sféra klub Diochi, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
8. 12.
Dačice, kosmetika pí Bartošová, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
12. 12.
Praha, Sféra klub Diochi, 17 hod. přednáška Vladimíra Ďuriny (Večer zdraví)
12. 12.
Jindřichův Hradec, Oázka klidu, poradna s oberonem, Leoš Poskočil
15. 12. 	Znojmo, poradna s oberonem, Leoš Poskočil (info pí. Bajková – 731 616 112)

Více informací v příslušném klubu (ČR)
nebo na tel. +421 915 767 707 (SR).
Seznam na protější straně.

Vánoční dárky pro radost, lásku
a uzdravení ! – pro dospělé: knihy
„Láska skrze Poznání aneb o kresleném
Dávání“, „Mo(u)dré vzpomínání“,
dvoj CD „Nakresli obraz své duše“, pro
děti: dvojkniha „Barevné pohádky“
a „O andílkovi, který kreslil Zemi“,
dvoj CD „Kreslíme s andílkem“, stolní
kalendář „Léčivé mandaly 2012“,
nástěnný Meditační kalendář 2012
– tentokráte v nové podobě jako
dvoutýdenní (více obrázků, více energie).
Objednávky na www.pastelovysvet.cz,
jarmilaberanova@upcmail.cz,
606 118 857, 261 226 474.
Poradna a prodej vyrobků Diochi na
zakladě astrotypu. ASTROPORADNA
V PRAZE, ASTROTYP – osobní, partnerský,
profesní, zdraví, cesta života. FENG SHUI
rozbor prostoru a jeho harmonizace.
www.byu.cz, dasa@byu.cz, tel. 602 556 479.
Chrám Ticha – Centrum sebepoznání
v krásné šumavské přírodě nabízí své
prostory. Možnost ubytování – 50 lůžek,
plná penze, kuchyňka, biosauna,
masáže, bazén. Tel. 732 953 075
www.chram-ticha.cz
Kurzy Feng Shui prostoru a Kurzy osobního
Feng Shui, zahajujeme opět v lednu 2012.
Seznamka Feng Shui v Praze 11. 11. Informace
a přihlášky www.byu.cz, 602 556 479,
dasa@byu.cz, Ing. Jiří a Dagmar Černákovi.
ZÁZRAKY DUŠE s. r. o. pořádá: Baňkování 1. 11.,
Hot Stones masáž 3.–6. 11.; BOWENOVA MASÁŽ
3.–6. 11. Ostrava a 17.–20. 11. Praha;
Rekondiční masér od 11. 11., Candella masáž
14. 11., Moxování 17. 11., Kreslení pravou
hemisférou 26.–27. 11., Čokoládová masáž
1. 12., LomiLomi 9.–11. 12., Omlazovací masáž
obličeje 30. 11., Lomi Lomi 9.–11. 12., Medová
masáž 9. 12., Učení pravou hemisférou 2.–4. 12.,
Kraniosakrální terapie 26.–29. 1. 2012,
www.zazrakyduse.cz, 608 831 855.
Duchovní léčitel diagnostikuje váš zdravotní
stav a pomůže od bolesti. Léčba i na dálku.
Tel.: 739 475 999.

Recenze

Akupunktura a čínská medicína

Uhrančivá krása typologie

Někomu se může zdát, že vysvětlování
principů a jednotlivých souvislostí čínské medicíny je děsně složité. O tom
nás koneckonců přesvědčují např. tituly Vladimíra Anda. Pro někoho, kdo
má raději volnější, jednodušší a méně
složitá vysvětlení, je vhodnější titul Tisíciletí s akupunkturou uznávaného českého lékaře Jiřího Marka. Kniha se totiž zabývá mimo jiné i principy čínské
medicíny, bez nichž se akupunktura samozřejmě neobejde. Ale nejen ona –
kniha se proto dotýká i dalších témat:
některých cvičení či masáží, které z akupunktury nebo učení čínské
medicíny vycházejí.
Kniha obsahuje mnoho nákresů akupunkturních bodů, drah a také
třeba nákresy míst pro akupresuru, resp. reflexní terapii nohou
a podobně, zmíněno je moxování a další metody, které z akupunktury vycházejí. Autor se nevyhýbá ani vědeckým názorům a naopak zdůrazňuje, že akupunktura je vědecký obor medicíny, nikoliv
žádné šarlatánství (v ČR je vyučována jako nepovinný předmět na
lékařských fakultách, vykonávat ji smějí pouze lékaři).
Tuto útlou, ale velmi povedenou knihu zakoupíte v každém větším
knihkupectví, můžete ji rovněž výhodně získat díky časopisu Sféra
(více na straně 16).

Pokud jste někdy slyšeli něco o psychologii, nebude vám neznámé jméno Carl Gustav Jung.
Na práci tohoto švýcarského psychologa navázali mnozí další, mezi nimi i Otto Kroeger a Janet M. Thuesenová, autoři systému a knihy
s názvem Typologie.
Asi znáte dělení lidí do čtyř základních skupin
podle temperamentu (cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik) stejně jako pojmy extrovert a introvert. Zařazení lidí (osobnostních
typů) ale oba zmínění autoři dovedli k dokonalosti. Základem typologie je totiž šestnáct typů
osobnosti. Zdá se to složité a na první pohled
poněkud nepřehledné, nicméně jakmile se do textu začtete a porozumíte mu (jde to snadno, kniha je psána velmi čtivě a srozumitelně), poznáte,
kam autoři míří. Díky této vynikající knize může každý trochu lépe poznat
sám sebe, svého partnera, kolegu v práci, nadřízeného apod. A nejen to,
na základě takových zjištění se člověku může podařit zlepšit například
mezilidské vztahy, svoji výkonnost nebo třeba výchovu dětí.
Co říci na závěr? Kniha je to vynikající a navíc praktická. Pokud byste
si měli za život přečíst jeden jediný titul z oblasti psychologie, tohle by
měl být žhavý kandidát.
Knihu vydalo nakladatelství Triton, zakoupíte ji v každém větším knihkupectví, můžete ji rovněž výhodně získat díky časopisu Sféra (více na
straně 16).
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Přírodní přípravky systému Regenerace ve Sféře
Diochi spol. s r. o.

Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, tel.: +420 267 215 680, fax: +420 267 215 658, info@diochi.cz
■ Zdeňka Kostíková, Restaurace Zlatá Růže (vchod z letní zahrádky),
Kpt. Jaroše 3, 680 01 Boskovice, boskovice@diochi.cz, Po + Čt 8–17 nebo
dle tel. dohody, 516 452 523, 721 236 816,
■ Ing. Radoslava Moudrá, Centrum Via Lucis, Cejl 858/7 – Dvorní trakt,
602 00 Brno, brno@diochi.cz, Po, Út, 14–18, St 10–14, Čt 15–18,
775 587 079, 541 236 849
■ Alena Mitter (dříve Růžičková), U Tří lvů 4 – 2. p., 370 01 České
Budějovice, budejovice@diochi.cz, Po 10–17, Út 9–16.30, St 12–16.30
dále dle tel. dohody, 775 622 006
■ Renata Ostruszková, Chotěbuzská 293, 735 61 Český Těšín–
Chotěbuz, chotebuz@diochi.cz, Po 8–20, Út–Ne dle tel. dohody,
558 733 061, 777 278 269
■ Kateřina Pytlová, Palackého 2312/54 – I. patro, 695 01 Hodonín,
hodonin@diochi.cz, Po, St 14–17, dále dle tel. dohody,
777 576 111
■ Jitka Slaměnová, Sušilova 488, 769 01 Holešov, holesov@diochi.cz,
St 13–15, Čt 10–17; 12–13 polední přestávka, 731 153 797
■ Ing. Petr Švec, ANANTA – Ing. Petr Švec, Smetanovo nábřeží 1189/16,
500 02 Hradec Králové, hradec.k@diochi.cz, Út 10–18, St 9–17,
602 411 948
■ Naděžda Jandová, Brigádníků 18 (naproti PENNY), 360 01 Karlovy
Vary, karlovy.vary@diochi.cz, kdykoliv po tel. dohodě, 353 234 486,
776 676 898
■ Dagmar Šlechtová, Ruprechtická ulice 547/1, 460 14 Liberec 14,
liberec@diochi.cz, Po–Čt 9–17 Pá 9–15 pouze po tel. dohodě, polední
pauza 12–13, 485 103 456, 602 295 795, 776 695 795
■ Miroslav Svoboda, Kosmonautů 2850, 276 01 Mělník,
melnik@diochi.cz, Kdykoli po telef. dohodě, 603 457 202, 602 186 630

■ Mgr. Petra Konečná, ZdravoTÉKA, 28. října 11 (pěší zóna naproti
OD Prior), 779 00 Olomouc, olomouc@diochi.cz, Po 10–17, Út 10–18,
St 10–18, Čt 10–17, Pá 10–16, 585 221 932, 608 711 410
■ Mgr. Helena Zvaríková, Zelené centrum, Bukovanského 1329/33,
710 00 Ostrava , ostrava@diochi.cz, Po 14-18, St 9-14, ost. dny dle
tel. dohody, 724 484 812, 724 484 811
■ Zdeňka Heváková, Budova T-String, Masarykovo nám. 1484, 2.p.,
č. dv. 210, 530 02 Pardubice, pardubice@diochi.cz, Po + Čt 9–12, 13–17
nebo po tel. domluvě, 605 280 499, 466 714 263, 467 402 263
■ Hana Grasslová, Strakonická 276, 397 01 Písek, pisek@diochi.cz, Po,
St 17.30–20 nebo dle tel. dohody, 737 484 081
■ Andrea Frieda Prunerová, Pražská 11 – ve dvoře, 301 35 Plzeň,
plzen@diochi.cz, St 12–17, Čt 10–12 nebo dle tel. dohody, 724 575 695
■ Alena Čermáková, Politických vězňů 15 (1. patro), 110 00 Praha 1,
praha@diochi.cz, Po, St 14–18, Út, čt, Pá 9–13, 224 091 330
■ Mgr. Martina Bedřichová, Bylinková apatyka, Žižkovo náměstí 20,
796 01 Prostějov, prostejov@diochi.cz, Po–Pá 9–17, 728 036 738
■ Iva Jirásková, Vladislavova 2584, 269 01 Rakovník,
rakovnik@diochi.cz, Po + Pá 15–17, 313 511 594, 728 022 591
■ Iveta Vrtišková, Koželužská 140, 390 01 Tábor, tabor@diochi.cz,
Po–Čt 9–17, Pá 9–13, 1. so v měsíci 9.30–11.30, 381 258 109
■ Leoš Poskočil, 674 01 Třebíč, Smila Osovského 45/10,
trebic@diochi.cz, Po–Pá 9.30–11.30, 12.30–17, 777 066 566, 568 845 080
■ Ing. Lenka Svobodová, Vaníčkova 978/3, 400 01 Ústí nad Labem,
usti@diochi.cz, St 15–17.30 nebo dle tel. dohody, 777 115 166
■ Mgr. Petra Konečná, Zdravotéka, Kvítkova 80 (budova bývalého
Čedoku, vedle CK Čedok), 760 01 Zlín, zlin@diochi.cz, Po–Pá 10–17,
577 001 812

Diochi Slovakia s. r. o.

Hviezdoslavova 11, 917 00 Trnava, tel.: +421 335 516 633, fax.: +421 335 353 941, diochi@diochi.sk
■ Marcela Fillová, Salón Slender Life, Námestie SNP 17, 974 11
Banská Bystrica, info.bb@diochi.sk, Po–Pia 8–20, +421 484 144 706,
+421 907 800 731
■ Kvetoslava Predmerská, Kozmetika Queta, Karadžičova 41, 811 07
Bratislava, info.ba@diochi.sk, Po–Štv 12–17, +421 255 569 334,
+421 911 424 322, +421 915 976 452
■ Mgr. Alžbeta Barcalová, Obchodná 66 (pasáž DVOR 66), 811 06
Bratislava, info.ba2@diochi.sk, Ut–Pia 10–17.30, So 10–13,
+421 917 810 830, +421 902 520 852, +421 245 691 600
■ Mgr. Mária Uhlárová, Bylinkárstvo, Hlavné námestie 58, 060 01
Kežmarok, info.kk@diochi.sk, Po – konzultácie, St 10–17, Ut, Št,
Pia 10–16, +421 907 794 111
■ Ing. Jana Tarasovová, Klub zdravia TAO, Kysucká 22, 040 11 Košice,
info.ke2@diochi.sk, Po, St, Pia 10–17, Ut, Štv po tel. dohovore,
+421 918 463 681, +421 902 048 603
■ Jozef Komoň, BSBA, Farská 10, 949 01 Nitra, info.nr@diochi.sk,
Po–Pia 8–18, +421 915 974 364

■ Marta Antošová, Rákocziho 12 (5. p., č. dv. 516), 940 01 Nové Zámky,
info.nz@diochi.sk, Po, St, Pia 10–17, +421 905 476 208
■ Silvia Filusová, Winterova 62, 2. p., 921 01 Piešťany, info.pn@diochi.sk,
Po, St, Pia 8–16.30, +421 0917 829 536
■ Mgr. Ľudmila Lešková, J. Borodáča 8 (Štúdio Luxury), 080 01 Prešov,
info.po@diochi.sk, Po–Pia 10–17 (obed 12–13), +421 911 555 098,
+421 918 479 122
■ Mierové námestie 27, 911 01 Trenčín, info.tn@diochi.sk, Po–Pia 10–18
(obed 12.30–13), +421 917 717 737
■ Jarmila Ryšavá, Hviezdoslavova 11, 917 01 Trnava, info.tt@diochi.sk,
Po–Pia 8–16, So po tel. dohovore, +421 335 353 942, +421 915 974 363
■ Marta Štefančíková, J. Kozačeka 11 (Dom služieb), 960 01 Zvolen,
info.zn@diochi.sk, Po–Pia 12–17, +421 917 200 207
■ Ing. Anna Birošová, M. R. Štefánika 11 (2. p.), 010 01 Žilina,
info.za@diochi.sk, Ut–Pia 10–13, 13.30–17, Po – konzultácie na
objednávku, +421 917 200 178

www.diochi.cz, www.diochi.sk
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Baktevir

nejlepší přírodní produkt roku 2005*
Přírodní bylinný extrakt z 15 rostlin používaných v tradičním léčitelství vám pomůže bojovat s nejrůznějšími projevy infekcí. Obsažené byliny mají prospěšný účinek při běžném nachlazení a infekcích dýchacího ústrojí, pomáhají proti dráždění sliznic. Mají antibakteriální účinky, zmírňují bolesti
v krku, pomáhají bojovat proti plísním, virům a bakteriím. Přirozeně podporují obranný systém.
Doplněk stravy Baktevir je vhodný jako podpora organismu při prevenci proti nachlazení.

stimuluje imunitní systém a urychluje zotavení
pomáhá mírnit běžná nachlazení a zklidňuje kašel
má prospěšné účinky na horní dýchací cesty
Informace a objednávky na: www.diochi.cz, www.diochi.sk
ČR: info@diochi.cz, tel.: +420 267 215 680
SR: diochi@diochi.sk,
tel.: +421 335 516 633
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*ocenění na mezinárodní výstavě v Toruni

Baktevir – kapky

