Meníme svet po kvapkách
3/2017
máj – jún

Chronická borelióza
a ako sa jej zbaviť
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PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY

Skúste to inak...
Přednášky v Praze
datum

čas

název akce

9. 5. 2017

9.30–15.30

Detoxikační taktika Vladimíra Málová

lektor

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

místo konání

700 Kč

cena

10. 5. 2017

9.30–15.30

Seminář III.

Ing. Radka Krejčová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

1100 Kč

15. 5. 2017

9.30–15.30

EAMset

Ing. Marika Kocurová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

24. 5. 2017

9.30–15.30

Detoxikační taktika Ing. Radka Krejčová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

30. 5. 2017

9.30–15.30

Seminář IV.

Mgr. Marie Vilánková

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

21. 6. 2017 10.00–12.00

Zkouška II. stupně

ECC

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

350 Kč

21. 6. 2017 13.00–15.00

Zkouška II. stupně

ECC

Doplnky
ECC, Na Výhledechstravy
1234/8, Praha 10

název akce

lektor

místo konání

Podzim 2017
datum
čas

350 Kč

cena

20. 9. 2017

9.30–15.30

Seminář I.

Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

3. 10. 2017

9.30–15.30

Seminář II.

Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

11. 10. 2017

9.30–15.30

Seminář I.

Ing. Radka Krejčová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

11. 10. 2017 17.00–18.00

Zkouška I. stupně

ECC

online

17. 10. 2017

9.30–15.30

Seminář III.

Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

0 Kč

25. 10. 2017

9.30–15.30

Seminář II.

Ing. Radka Krejčová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

31. 10. 2017

9.30–15.30

Detoxikační taktika Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

1. 11. 2017 17.00–18.00

Zkouška I. stupně

ECC

online

1100 Kč

0 Kč

8. 11. 2017

9.30–15.30

Seminář III.

Ing. Radka Krejčová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

1100 Kč

22. 11. 2017

9.30–15.30

Detoxikační taktika Ing. Radka Krejčová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

5. 12. 2017

9.30–15.30

Seminář IV.

Mgr. Marie Vilánková

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

13. 12. 2017 10.00–12.00

Zkouška II. stupně

ECC

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

350 Kč

13. 12. 2017 13.00–15.00

Zkouška II. stupně

ECC

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

350 Kč

Informace a přihlášky: ECC, s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz nebo přímo na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání.

Originálne prípravky sú vyrobené na základe
výskumu MUDr. Josefa Jonáša
a vývoja
firmy Joalis.
Přednášky
v Brně
Ich vývojčas
vychádza
z dlhodobých
datum
název
akce
lektor skúsenostímísto konání
5. 2017 celostnej
9.00–15.30 Detoxikační
taktika Pavel Jakeš,
Malinovského nám. 4, Brno
v15.oblasti
medicíny.

cena
700 Kč

Jaroslav Vintr

31. 5. 2017
9.30–15.30
Seminář
IV.
Mgr. Marie
Vilánková Malinovského nám. 4, Brno
Vitamínové
a minerálne
doplnky
stravy
kombinované
19.6.
2017
9:30–15:30
EAMset
Ing.
Marika
Kocurová Malinovského nám. 4, Brno
s informaènou detoxikaènou zložkou tvoria ucelenú
Bc. Lucie Krejčí
radu zásobujúcu organizmus vitamínmi, minerálnymi
látkami a stopovými prvkami.

Podzim 2017
datum
čas

název akce

lektor

místo konání

700 Kč
700 Kč

cena

18. 9. 2017

9.00–15.30

Seminář I.

Bc. Lucie Krejčí,
Bc. Petr Šmehlík

Malinovského nám. 4, Brno

700 Kč

2. 10. 2017

9.00–15.30

Seminář II.

Bc. Lucie Krejčí,
Bc. Petr Šmehlík

Malinovského nám. 4, Brno

700 Kč

11. 10. 2017 17.00–18.00

Zkouška I. stupně

ECC

online

23. 10. 2017

Seminář III.

Bc. Lucie Krejčí,
Jaroslav Vintr

Malinovského nám. 4, Brno

9.00–15.30

0 Kč
1100 Kč

Informace a přihlášky: Body Centrum, s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.cz nebo přímo
na www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání.

Viac informácií na www.joalis.sk
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dnešní bulletin se věnuje
tématu, které se objevuje
v souvislosti s chronickými
onemocněními čím dál častěji,
a to napříč celou řadou
lékařských oborů. Jde o boreliózu, respektive její
chronickou podobu. Z hlediska klasické
medicíny na ni neexistuje žádná fungující
medikace, lékaři často nasazovaná antibiotika
a kortikoidy nepomáhají, naopak narušují
autoimunitu a stav našeho střevního
mikrobiomu. V příspěvcích k hlavnímu tématu
si přečtěte, jak se na problematiku borelií dívá
detoxikační medicína a jak funguje její
aplikace.
Živlová terapie nás tentokrát zavede do emocí
přílišné starostlivosti – Ing. Vladimír Jelínek
nám poradí, jak se vypořádat s nepříjemnými
pocity, kdy se o ostatní staráme přes míru a moc
o všem přemýšlíme. V dalším díle seriálu
o buňkách se Mgr. Marie Vilánková podívala na
zoubek neuronům, které jsou nezbytnou
součástí naší nervové tkáně. V rubrice Zdravý
životní styl si můžete přečíst něco o Rolfingu,
který přináší úlevu mnoha lidem s chronickými
problémy pohybového aparátu, nebo o téměř
zázračných účincích zeleného čaje. V Cestách ke
štěstí se podruhé (a zatím naposledy) podíváme
k protinožcům na Nový Zéland. Pokračuje
i populární rubrika Galerie preparátů, ve které
vás MUDr. Josef Jonáš postupně seznamuje se
všemi přípravky Joalis.V naší reportáži se
dočtete, jaké to bylo na březnovém Festivalu
Evolution v pražských Holešovicích.
Přeji vám krásné pozdní jaro se spoustou
příjemných chvil a doufám, že některé z nich
strávíte v naší společnosti!
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narovnat?
Zkuste Rolfing!
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– porucha
imunitního systému
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

PLÁNOVANÉ PREDNÁŠKY PRE TERAPEUTOV
BA

13. 5. 2017
(10:00-16:00)
BA
14. 5. 2017
(10:00-16:00)
B+K+BB
24. 5.
(14:00-15:00)
KE
31. 5. 2017
(13:00-16:00)
BB
8. 6. 2017
(13:00-16:00)
BA
9. 6. 2017
(09:00-16:00)
BA
10. 6. 2017
(10:00-16:00)
BA
11. 6. 2017
(10:00-16:00)
Vysoké Tatry
(16.–18. 6. 2017)
B+K+BB
(spresní sa)
B+K+BB
28. 6.
(14:00-15:00)

Rolfing neboli
strukturální terapie je
holistický proces, který
integruje fyzické
struktury lidského těla.
Není primárně zaměřen
na léčbu zdravotních
obtíží, ale postupně
napravuje nerovnováhu
ve struktuře těla, která
často bývá příčinou
chronické bolesti
a omezené hybnosti.

Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
Skúška č. 1 Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
osobne, alebo on-line, poplatok 1 EUR, po absolvovaní kurzu I+II
Praktiká so Salviou a EAM******, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok 20 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM******, Hlavné centrum, Kapitulská 17
poplatok 20 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Praktiká so Salviou a EAM******, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 20 EUR/1hod., je potrebné sa nahlásiť
Seminár III***(A+B+C) osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
Seminár IV**** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 40 EUR, tematický seminár
Seminár VI***** Vysoké Tatry, hotel Pieris***, Podbánske-Pribylina
osobne, mierne pokročilí a pokročilí terapeuti, poplatok 73 EUR + ubytovanie
Skúška na certifikát AŠD vyššieho stupňa + praktické skúšky
osobne, poplatok 20 EUR, po absolvovaní V. a VI. seminárov
Skúška č. 2 Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
osobne, poplatok 10 EUR, po absolvovaní skúšky č. 1, III. a IV seminárov

Potřebujete
narovnat?

Zmena plánovaných termínov seminárov je vyhradená!!!!

*seminár I – úvod do problematiky detoxikácie. Zoznámenie sa s rozdelením toxínov v ľudskom organizme a ich pôsobením.
V rámci seminára je vykonané ukážkové meranie. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 25 EUR + 25 EUR registrácia.
**seminár II – nadväzuje na seminár I. Účastníci sa naučia využívať čínsky pentagram v praxi a sú oboznámení s logickou
diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 40 EUR

***seminár III – seminár III. A – teória (preberieme postupne teóriu merania na prístroji Salvia), seminár III. B – praktické
meranie na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM programom, seminár III.C - praktické postupy riešenia zdravotných
problémov so Salviou a EAM. Cena: 50 EUR.

Zkuste Rolfing!

****seminár IV – nadväzuje na semináre III. praktické postupy riešenia zdravotných problémov. Cena: 40 EUR.
*****seminár V + VI – nadväzné školenie určené pre mierne pokročilých a pokročilých terapeutov. 50 EUR

******praktiká s EAV a Salviou a EAM programom – sú určené záujemcom, ktorí nemajú dostatok istoty
pri práci s prístrojom Acucomb a Salvia a EAM programom a absolvovali semináre. Osobne v pobočkách firmy
elý proces
části
těla z celoži- nuální práci s tělem a pohybovou výuku. Cí- sezení na sebe postupně navazují. Jedno seMAN-SR,
s. r. o.uvolňuje
Cena: 20
EUR.

C

votního napětí a zatuhnutí a umožní lem je vyvážit strukturu lidského těla v gra- zení trvá šedesát až devadesát minut. Spejejich vyrovnání a soulad s gravitač- vitačním poli manipulací s pojivovou tkání. ciálně vyškolený terapeut začíná analýzou
ním
polem
Země.
Symptomy
původních
ob- Když
se tělo vrátí do rovnováhy,
sníží se tím struktury a pohybových vzorců klienta. OšeNa uvedené
akcie
sa prihlasujte:
e‑mail:
man‑sr@man‑sr.sk,
internet: www.joalis.sk
tíží po terapii
ustupují
či zcela mizí.
kloubů
a měkkých
tkání.
Centrum
Košice:
Vodárenská
23,Terapeutel./fax: zatížení
055 / 799
6881,
0904 734
418Lidé po ab- tření se provádí převážně vleže na masážním
tovi, který Bratislava:
s touto metodou
pracuje,
se říká 02
solvování
přirozeně
uvol- lehátku, vsedě, ve stoji a při chůzi. Rolfer při
Centrum
Čečinová
3, tel./fax:
/ 4342 terapie
5939, 0903
311 zaujímají
063
něm přesným a vnímavým dotekem prstů,
Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17, tel./fax: 048 / 415 6186, 0911 758 00
dlaní a loktů citlivě manipuluje fascii, tedy
měkkou pojivovou tkáň. Klient se procesu vědomě účastní a aktivně spolupodílí dýcháním, pozorným vnímáním svého těla a ochotou změnit navyklé pohybové vzorce. Lidé
často popisují zkušenost samotného sezení
Rolfer. Názvy Rolfing® a Rolfer® jsou přitom něné, vzpřímené držení těla a získávají větší jako intenzivní, a to nejen na fyzické úrovni.
ochranné známky největší školy, která struk- flexibilitu i lehkost při pohybu. Často se stá- Dotek terapeuta může například vyvolat
turální integraci vyučuje – The Rolf Institute vá, že klienti po sezení hovoří o pocitu příva- vzpomínky nebo vzbudit emoce, se kterými
lze dále v průběhu terapie pracovat. Mnozí
of Structural Integration®.
lu energie a odeznění bolestí.
po dohodě s klientem využívají možRolfing
ideální absolvovat
v rámci zá- z nichmedicínu,
Seminár je určený
prejezáujemcov
o detoxikačnú
kladní série deseti sezení, z nichž každé má nost zdokumentovat celý průběh fotografieZákladem
je
deset
sezení
ktorí si chcú rožšíriť svoje
vedomosti a získať certifikát AŠD II. stupňa
své konkrétní téma a konkrétní oblast lid- mi před a po jednotlivých terapiích. Po pauPřesněji řečeno, tato terapie kombinuje ma- ského těla, na kterou se soustředí. Jednotlivá ze potřebné k integraci změn, k nimž došlo

Svého Rolfera měli Ivan Lendl, Greta Garbo
nebo Marlene
Dietrich. Vás na letný
Pozývame

seminár VI.
vo Vysokých Tatrách

16.-18.6.2017, hotel Pieris, Podbánske-Pribylina

Viac na: www.joalis.sk, vzdelávanie
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JOALIS TÉMA
Příroda je pro člověka
určitě výborné prostředí.
Přináší mu nejen užitek,
ale také pocit
odpočinku, relaxace
a síly. Pobyt v ní není ale
úplně bez nástrah.
Setkáme se zde
s různým hmyzem, který
na nás může přenášet
nemoci. Dnes si něco
řekneme především
o infekcích přenášených
klíšťaty.

Zrádná klíšťata
P

rvní rizikovou nemocí je borelióza,
celým názvem lymeská (lymská) borelióza. Způsobuje ji bakterie Borrelia –
mikroorganismus přenášený hlavně klíšťaty,
která ji získávají ze zvířat. Klíště, které se živí
krví svého hostitele, se do jeho kůže zavrtává
pomocí kusadel – takového zvláštního vrtáku,
který nemá v přírodě obdoby. Přes kůži se zanoří do cévy, odkud saje krev. Aby se krev
v kusadlech nesrazila, vstříkne klíště do těla
tekutinu, která pochází z jeho střev. A právě
v zažívacím ústrojí tohoto malého parazita žijí různé mikroorganismy, které pak způsobují
boreliózu, klíšťovou encefalitidu, ale i méně
známé nemoci ricketiózu, babeziózu, bartonelózu nebo ehrlichiózu. V České republice
jsou v současné době encefalitidou nakažena
asi 3 % procenta klíšťat, zatímco borélii má
průměrně 12 % z nich (zdroj Klíště.cz). Nakažená klíšťata se samozřejmě nenachází jen
u nás, ale de facto v celé střední Evropě i ve
Spojených státech. Setkáme se s nimi obecně
všude mezi 50. a 53. rovnoběžkou, snad jen
s výjimkou poloh nad 1500 metrů.

Borelióza – nejnovější
infekce v historii?
Ač byla pojmenována teprve ke konci 20. století, vyskytuje se borelióza na světě od nepaměti.
Své pojmenování lymská dostala podle města
Old Lyme v USA, kde se jí v 80. letech minulého

thema migrans), která se kolem kousnutí
šíří a která může mít různý tvar i různou
velikost. Poté se mohou dostavovat bolesti
kloubů, hlavy, nervové problémy, zkrátka celá řada potíží s různými symptomy. Vědecká
literatura jich uvádí dokonce 360! Problémy
se mohou projevit v nervovém systému,

Vědecká literatura uvádí až 360 potíží
s různými symptomy, které bakterie Borrelia
způsobuje.
století podařilo zachytit dr. Burgdorferovi. Od
tohoto odborníka je také odvozen název jedné
z bakterií, a to Borrelia burgdorferi. Mnohé asi
překvapí, že borelie je vlastně sestřenicí bakterie Treponela palida, která způsobuje syfilis.
Obě se řadí se do skupiny Spirochaetales.
Někdy se infekce při vstupu do těla projevuje červenou skvrnou s bílým středem (ery-

v kloubech, v kůži, v oku – zkrátka v kterémkoliv orgánu, v jakékoliv tkáni.
Akutní boreliózu pochopitelně léčíme
antibiotiky. Jestliže ovšem není včas zaléčena
a rozpoznána, přechází do chronického
stádia, a to je naopak doménou detoxikační
medicíny. Antibiotika na chronickou boreliózu nezabírají a jiné specifické léky nejsou
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BAMBI KLUB
Bolest hlavyZarudlé

oči, rýma,
vyrážka, bolest hlavy;
Padání vlasů a ochrnutí
to jsou některé
obličeje
z příznaků alergických
reakcí u dětí.
Malých alergiků je
Bolest svalů v dnešní populaci
až kolem 30–40 %
a podle lékařských
statistik
jich neustále
Červená
skvrna
s bílým středem
přibývá.

Stránka
Stránka 30
6

Přenašeč lymské boreliózy mikroorganismů. Víme, že nositelem vlast-

ností každého organismu jsou bílkoviny. Každý mikroorganismus má také svůj genetický
kód a ten je schopen takzvané replikace.
V reálu to znamená, že z každé části tohoto
kódu (i z pouhé části buňky) se může vyvinout nový mikroorganismus a nositelem jeho vlastností je právě ona bílkovina. V tomto
případě se tedy replikují vlastnosti jednobuněčné borelie nebo v případě encefalitidy buněčného parazita. Tudíž stačí, aby se v tkáni
Problémy se srdcem fixovala informace o tomto mikroorganismu. Z ní se pak stane jakási „rozhlasová stanice“, která šíří zprávy dále do organismu.
A samozřejmě stanice, která je řízena patogenními mikroorganismy, šíří informace paNevolnost a zvracení
tologické – tedy chaos, dezinformace, dezintegraci. Důvod? Ovlivnit chod tkáně nebo
i celého organismu tak, aby posloužily jako
vhodné prostředí pro šíření a růst dalších mikroorganismů.
Uvědomme si tedy následující: Patologická
zpráva,
která z ložiska vychází a která
Patogen
dezintegruje imunitní, hormonální nebo
enzymatický systém, může ovlivňovat náladu či nervovou činnost nebo funkci
konkrétní tkáně, například jater, střeva
či srdce.
Bacteria Borrelia

Alergie dětí
Horečka
Zimnice
Únava
Slabost

Přenos infekce z matky
na plod

– porucha imunitního systému

Neustále tedy musíme pátrat po ložiscích,
která se v těle při chronických
První alergická
Atopický ekzém
onemocněních
vytvářejí
– musíme je
onemocnění
Ve většině případů bývá ekzém prvním pronarušovat
a bourat!
První
alergická onemocnění
se u dětí obje- jevem alergické dispozice, objevujícím se již
vují zpravidla mezi 6. až 12. měsícem života.
Mezi 1. a 4. rokem se pak objevují typické
klinické
k dispozici.
příznaky,
Nejčastější
které
formou
se v následujících
chronické boletech
reliózystabilizují
je neuroborelióza,
a často přetrvávají
tedy ta,ažkterá
do dose
spělosti.
šíří v nervovém
Vliv různých
systému.
skupin
Hlavním
alergenů
varovným
na rozvoj
signálem
alergiejesesilná
liší únava,
podle věku
kterádítěte.
nemá Vpřirozenejranějších
ný charakter.
fázíchMůže
života
se ale
se také
uplatňují
měnit povaha,
hlavně
potravinové
zhoršuje se paměť
alergie,i spánek.
později se
Dochází
projevují
k nepříalergie
jemným
inhalační
pocitům
a lékové.
v dolních i horních končetinách, nemoc se může dotknout i útrobního
nervstva
– nastávají
problémy s dýcháním,
Je
alergie
dědičná?
se srdcem či zažívacími orgány.
Klíšťová
encefalitida
má oproti tomu
Jsou-li
oba rodiče
alergici podobného
typu,poje
někud jinou symptomatologii.
Na začátku
se
pravděpodobnost
dědičnosti přes
80 %. Neprojevujeto
jako
vcelku
Po
znamená
však,
že senenápadná
u potomkaviróza.
alergika
krátké nutně
přestávce,
kdyzáleží
si člověk
myslí,
už
alergie
projeví,
na tom,
kolikžečleodeznívá,
nastupuje
akutníprostánů
rodiny alergií
trpí.nepříjemné,
Když už se alergie
dium.
Objevítoseznamenat,
bolesti hlavy,
člověk
jeví,
nemusí
že seteplota,
jedná o alergii
se stejný
cítí velmi
špatně.
vyléčeníPokud
však encefana
alergen
jakoPou rodičů.
má nalitida zanechává
různé potíže
– většinou
jsou
příklad
matka alergickou
rýmu,
může dítě
to problémy
s pohyblivostí,
nastávají
různá
klidně
trpět jinou
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nebonebo
parézy
končetin. astmatem.
kým
ekzémem
průduškovým
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v prvních měsících života. Spouštěcí příčinou
jsou potravinové alergeny, hlavně kravské
mléko
a vaječný bílek.
U kojenců a batolat se
Odhalení
ložiska
na tvářičkách, čele a hrudníku objevuje svědivé
Protože
zarudnutí
řízená aakontrolovaná
pupínky. V těžších
detoxikace
přípapadech
tří mezi
je postižen
přírodní,téměř
konkrétně
celý povrch
celostní
těla.
medicínu, její pohled na některé nemoci se od pohledu současné západní
Alergická
rýmamedicíny poněkud
liší. Ne že by detoxikace něco z toho popírala,
Alergická
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pohled naalergie.
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propuká
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v bana
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věku typickým
Jde předesvěděním
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Jak jsem se již zmínil, ložisko borelií nepůsobí jen svým toxinem, který tkáň připravuje
průdušek.
projevem průduškového
pro šíření Základní
dalších mikroorganismů.
Ložisko
astmatu
pocity
či
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totiž
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průběhu adolescence
stabiliprávě astma
ona jevprostředkem,
jak působit
na
zuje
a přechází
do sezonní
rýmy.maexistenci
a pevnost
těchtoalergické
ložisek. Různé
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těhotenství předává svému potomkovi své
Dá
se alergie
dítětekteré
ovlivnit
Dá. Po
chronické
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Diagnostika
bříško nebo na
tenkou
stranu
rat.
pylová alergie, jejíž sezona je v Česku poměr- Symptomy
při
detoxikaci
předloktí. 1× denně 5 až 10
Vněkaždém
dlouhá.případě
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odstranit,
aniž bychom
si toho
mozek, v němž jsou centra ovládající jeho Zásadní úlohu hrají také biogenní soli, skry- lióza
preparátů
je jednoznačné.
tá mikrobiální ložiska, skryté infekce. Když podávání
všimli. U alergika
tomu
tak není. U nějCrapyl
chod.
Activ-Col
Activ-Acid.
Pro
se všechny tyto faktory sečtou, setkáme se se nium,
způsobíToxigen,
hysterickou
reakci,anažene
na kriticdobré
fungování
Spiroselháváním imunitního systému.
ká místa
spoustuimunitního
imunitníchsystému
buněk, imunitStres u dětí není ničím
bor,
Streson,
Supertox
a
pak
kterýkoliv
ních
látek,
celá
reakce
je
velice
bouřlivá
a my
výjimečným
dren
podle symptomů.
Z ložisek se mohou,
ji nazýváme
alergií.
A jak potom může
respektive
budou,
dlouhodobě
saVlivů, které poškozují správné fungování alergie vzniknout?
Chceme-li,
aby naše
imunita uvolňovat
pracovala opmotné
borelie,
které
pakřadě
hledáme
krvi či
imunitního systému, je celá řada. Především
timálně,
musíme
v prvé
vyčistitv imunitmoku.samozřejmě
Prepaje třeba zmínit se o stresu. Během několika Z hlediska přírodní medicíny je vysvětlení mozkomíšním
ní centra a musíme
opravit naSpirobor
nasazujedesítek minut dokáže snížit účinnost imunit- zcela jednoduché. Je to zase jiné, určité cen- rát
rušené
střevníproto
prostředí.
ního systému i na polovinu. A to se netýká jen trum v našem mozku, které rozhoduje o tzv. me opakovaně!
výňatek textu z 6. dílu seriálu
MUDr.SJosef
Jonáš
dospělých, ale také dětí. Řada z nich se ve hysterické reakci na alergen. A alergen, to je
MUDr.
Jonášem o zdraví,
– použity materiály KINO SVĚT
školách nebo v nevhodném domácím pro- jakákoliv cizí bílkovina. Známe např. rostlinz videonahrávky Borelióza

Použijte přípravky Joalis

Bambi

Nejrozšířenějším onemocněním přenášeným
borelií je neuroborelióza a borelióza pojivové
klubtkáně.
doporučuje

A

FOTO:
www.shutterstock.com
FOTO:
archiv Joalis a www.shutterstock.com

Oslabená imunita vystavuje (nejen) děti
nebezpečnému vlivu různých
mikroorganismů.
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JOALIS TÉMA

na pět vteřin ve tmě, když bylo terárium osvícené pouze ultrafialovým světlem.

Chronická borelióza –

Treky v rezervacích

„Výšlapy na Zélandu bude třeba zarezervovat,“ hlásil mi dva týdny před odletem Petr.
To když se v Austrálii setkal se známým, který už věděl, jak náročné je zabookovat si některý z oblíbených pěších několikadenních
výletů dopředu. Milford Trek a Abel Tasman
Trek – dva nejznámější čtyřdenní pěší etapové výlety v rezervaci na Zélandu. Vedou národními parky a většinou také mimo civilizaci. Přespávání kdekoliv jinde než ve
vyhrazených chatách nebo kempech je zakázáno. Je nutné si treky dopředu objednat a zaplatit bez možnosti vrácení peněz.
V teple u krbu doma v Čechách otevírám
před odjezdem webové stránky DOC – ministerstva životního prostředí – a pokouším
Ze stromu nad domem Bilbo Pytlíka listí nikdy neopadá – je totiž celý umělý
se najít volný termín na zmíněné výšlapy. Nemožné! Minimálně půl roku dopředu jsou
zcela zaplněné. Když si je zamlouváte, bere- úkol a zfilmoval pohádkové ságy J. R. R. Tol- Zemětřesení každou
te na sebe riziko, že termín nejde změnit kiena Pán prstenů a Hobbit. Nesmazatelně se chvíli
a půjde se za každého počasí. Se stoprocent- tím zapsal do světové kinematografie, obě
ní pravděpodobností bude minimálně jeden trilogie patří k filmovým skvostům a mají Nacházíme se v seizmicky neklidné krajině.
ze
čtyř dnů pršet
a není jisté, zda
nepropršíchronickém
spoustu fanoušků po
celém světě.
Při hledání
Střetávají
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v jejím
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vůbec
jednoduché
a postupy
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pouze v době odrůstání jehňat
MartinaaJana
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právě
zemětřesení.
zuistika na straně 10). Velkým problémem zuje pozitivní hodnoty.
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Obchody vevycházejících
městě Christchurch
čekají
důkazech,
z velkých,
statisv
kontejnerech
na
dostavbu
nových
ticky věrohodných studií, které se konají
anákupních
ověřují nacenter
více než jednom pracovišti. Říká se tomu „evidence-based-medicine“, tedy medicína založená na důkazech, nikoliv na místní zkušenosti lékaře. Pro lékaře
nestačí si něco myslet, dnes by to měl vědět.
Různí lékaři navíc předepisují antibiotika
proti LB různě – na pár dní až na měsíc či
více. Faktem ale je, že žádná věrohodná studie dosud neprokázala, že terapie v délce
více než 14 dní má větší efekt na eliminaci
borelií v časné fázi. Nesourodnost léčby se
navíc rozšiřuje při léčbě tzv. pokročilé LB.
Léčit více než 21 dní pro jakýkoliv symptom
„pokročilejší“ LB není vědecky potvrzené
jako
veřejných
účinnější.
parkovišť,
Problém
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však
volných
nespočívá
ohrazejen
vných
neefektivitě.
ploch. Město
Lékař
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totiž značně
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pacienta
dvěmarizikům
zemětřeseními
důsledků
– vdlouhodobé
roce 2010 a 2011.
antibiotické
Od té doby
léčby,
se obchodní
jako jsou centrum
záněty střev
přestěhonebo
rezistence
valo do vkusně
bakterií
poskládaných
na antibiotika.
kontejnerů
se s infekcí
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i tzv.
aČasto
vlastníci
obchodů
čekají, až
se post-bodostaví
reliový
či „chronická
borelióza“.
centrumsyndrom
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z železobetonových
Kkonstrukcí
jejím projevům
patřígumovým
napříkladodpružebolesti
s nezbytným
hlavy
svalstva, občasné bolesti kloubů
ním v či
základech.
a deprese.
Mezinárodní
studie
potvrdily,
že
Jako pomník
zemětřesení
vnímáme
poniantibiotika
nemají
žádný věrohodný
efekt
čenou katedrálu
anglikánské
církve v centru
pro
léčbu
post-boreliového
syndromu...
Toměsta.
Církev
se sice rozhodla
pro její zboulik
z článku.
Očkování
proti
zarání,
ale široká
veřejnost
se borelióze
postavila je
proti.
Objekt je tedy zatím celý oplocený a pečlivě
zabezpečený. Navštívíme i místní muzeum,
které je věnováno právě dvěma nedávným
Životní
cyklusNejvíce
klíštěte
zemětřesením.
mě šokoval záběr
z bezpečnostní kamery snímající dění na
hlavní ulici. Samotné otřesy přišly náhle
a bez varování; lidé na ulici nejprve několik
sekund nevěděli, co se děje a pobíhali zmateně sem a tam.
Celé dospělec
to trvalo asi tak 40 vteSamčí

tím v nedohlednu – zkoušené vakcíny mají
obrovské negativní vedlejší účinky. Podávání kortikoidů situaci ještě zkomplikuje, protože potlačí autoimunitu.

dokáže se „převléknout“ za jiné buňky a náš
imunitní systém ji nevidí a proto nedokáže
zlikvidovat… Obrovským problémem je pak
chronická neuroborelióza, kdy borelie napadne nervový systém a postupně se přes
nervové výběžky dostává do mozku. ProduÚspěšné převlékání
kuje přitom neurotoxin, který je podobný bokabátu
tulotoxinu a blokuje přenos nervových vzruNebudeme přehánět, když řekneme, že bore- chů. Tím může být narušena jakákoli funkce
lie je pro lidstvo doslova prokletím. Dokáže nervového systému včetně center řídících pa-

Tato bakterie je mistrem v ukrývání, dokáže se
„převléknout“ za jiné buňky Katedrála
a náš imunitní
poničená zemětřesením
systém ji nevidí a proto nedokáže zlikvidovat.

řin a pak bylo po všem. Naproti v ulici se vel- jsou zatím vynikající. Uvidíme zítra, kdy
ká část domu zřítila… Právě tento filmový zá- jsme si naplánovali pěší, asi čtyřhodinovou
žitek byl pro mě psychicky velmi silným túru. Obecně jsme na počasí na Zélandu
a několik hodin mi z něj nebylo dobře na tě- měli veliké štěstí. Tedy kromě dvou dní
le. Není
divu,
že lidé
v této zemi
žijí neustále
emoce, kognitivní
schopnosti,
totiž
velmi
účinně
blokovat
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kdy av tento
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že se Matka
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zásob.
Tyto
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systém,
napadá
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všechny
ty- toxin
a v mlze
nebyloi téměř
nic vidět.
U Mount
zachvět
všechno bude
jinak.
Tedy alespoň
stojí i za
onemocněním
py
tkání iaimunitních
buněk.
Aktivně
zasahu- mikroorganismy
Cook se v den našeho
výstupu
zhruba vrozdepodle
maorských
představ.
sklerózoukrásně
nebo vyjasnilo
revmatoidní
je
do řízení
samotného
IS produkcí vlastních troušenou
set hodin dopoledne
a my
různými
kožními
problémy,
cytokinů. Dokáže vychytávat a neutralizovat artritidou,
plní dobréza
nálady
vyrazili
k hoře.
Jak jen podocitlivosti
pálením,
kardiovaskuprotilátky
a bránit
se fagocytóze. Přežívá do- ruchami
káže slunečný
denazlepšit
člověku
náladu!
Výlet k
hoře
únavou,
podrážděností
a cekonce i mimo buňky. Pokud nedojde po ná- lárními
Navíc vzáněty,
takových
nádherných
přírodních
řadou psychických
problémů.
U vrozené
kaze
k její
úspěšné
eliminaci,
plíživě
scenériích.
Většinu turistů
potkáváme
spíše
Mount
Cook
(v maorštině
Aoraki)
je se rozsvý- lou
se pak můžeme ptát, co jsou
množí
po m
celém
Je mistrem
ukrývání,
na zpáteční cestě.
mi 3724
nad těle.
mořem
nejvyššív horou
No- neuroboreliózy
vého Zélandu. Výstup na ni tedy nemůžeme
vynechat. Vzhledem k tomu, že je předpo- Co říci závěrem? Nový Zéland je plný opravvěď počasí dobrá, sháníme odpoledne v den dových skvostů. Každý den
Nasátá samička
plánovaného
příjezdu narychlo ubytování můžete zažít něco, na co asi
co nejblíže hoře. Marně. Všechny hostely v životě nezapomenete. Cesta
a hotýlky jsou obsazené. Zbývá tedy jedi- je tam dlouhá, pro nás vlastzem
ně až vajíčka
na druhýnakraj
světa, ale
né – naposledy kemp a stan. Aoraki Samička
se ohla- klade
šuje již zdálky, takže několikrát zastavujeme určitě to za to stojí.
a fotíme královnu hor. Viditelnost i počasí
Ing. Vladimír Jelínek
Nejvyšší hora Nového Zélandu Mount Cook

Samičí larva

FOTO: archiv autora, Pinterest

Dospělec se čtyřmi páry
nohou cizopasí na dobytku,
domácích zvířatech a člověku.
Samec po odpadnutí z kůže
umírá, v těle samice
zrají vajíčka.

Larva se třemi páry nohou cizopasí
většinou na malých hlodavcích a lesní
zvěři, poté odpadá a prochází
metamorfózou.
Samčí larva

Samičí dospělec
Samčí nymfa

Nymfa má už
čtyři páry nohou a živí
se krví menších savců
i člověka. Poté opět prochází přeměnou.

Samičí nymfa

Joalis
Joalisinfo
info3/2017
3/2017
Joalis
info
3/2017| |29
| 99



bulletin-tisk.qxd:Sestava
bulletin-tisk.qxd:Sestava 11

4/23/17
4/23/17

9:45
9:45 AM
AM

CESTY KE ŠTĚSTÍ

Stránka
Stránka 26
10

skutečné vlohy a co poškození mozku. Ně- ušního lalůčku nebo jiné okrajové části těla.
které vědecké práce dokonce považují bore- Zvládnout borelii je tedy i v případě metolii za hlavní příčinu poruch autistického dy řízené a kontrolované detoxikace zdlouspektra. I zkušenosti našich terapeutů uka- havé, ale pokud je detoxikace provedena

a ohebnou šroubovicí, která se rychle pohybuje i ve viskózním prostředí (v kloubech)
a překonává placentární i hematoencefalickou bariéru. Borelií existuje mnoho druhů.
Nejrozšířenější a nejznámější je Borrelia
afzelii, která napadá jako první hlavně kůži
a vazivo (výskyt v ČR 36 %), Borrelia burgorferi sensu stricto se zaměřuje na pohybový aparát, hlavně klouby, ale také srdce,
a Borrelia garinii , která postihuje nejvíce
nervový systém.
I když tato skupina bakterií infikuje celou
řadu obratlovců, hlodavce, ptáky a lesní zvěř,
správně, dochází ke zklidnění a aspoň čás- nepůsobí jim žádné potíže. Po přenosu především klíšťaty, ale i dalším krevsajícím hmytečné regeneraci.
zem (muchničky, komáři, blechy, ovádi…) na
větší savce včetně člověka způsobuje ale cePřenos a rizika
lou řadu problémů.
Bakterie Borrelia z řádu Spirochaetales V přírodě je nakaženo přibližně 10–30 %
se vyznačuje anaerobní, dlouhou, tenkou klíšťat, naštěstí ne každé infikované klíště

Na konec světa

Protože borelie žijí v trávicím traktu klíšťat,
může nákaza probíhat také přes jejich trus,
dokonce i přes neporušenou kůži.
zují, že většina plačtivých, předrážděných kojenců s bolestmi břicha, dětí s poruchami vývoje, pozornosti a učení má vrozenou
neuroboreliózu (viz článek na straně 6). Neklamnou známkou onemocnění chronickou
boreliózou je mimo jiné olupování kůže na
bříškách prstů rukou a nohou a „nalití“

KAZUISTIKA

Nikdy by mě nenapadlo,
co stojí za mými zdravotními problémy

aneb na jih směr Antarktida

Následující případ z poradny jednoho z našich terapeutů ukazuje, za čím vším
se může borelie skrývat a jak borelióza ve své chronické a opakující se formě
pitán konstatuje,
že dnešní plavba na
ostrov
myšlenka.
dokáže
pořádně
zkomplikovat
život.
V minulém čísle bulletinu se mi v hlavě zrodila dobrodružná
Možná mi ji během příprav vnukl kamarád nebude vůbec jednoduchá… Parkujeme
jsem vás seznámil s první Petr, každopádně nápad zní – podívat se ješ- u přístavu, balíme nejpotřebnější věci (hlavjí natekla
a dostavily
horečky. Obvodvýrazně
teplé asenepromokavé
snížila koordinace
oblečení)
pohybu
a vyrážía zvýaní Janamého
se poprvéputování
dostavila do poradnež na
jih. Tedy se
nainejjižnější
místo ně
částí
po těhajižněji
ní lékař
doporučil
a chladné
obklady
raznila
směrem
únava.
k lodi.
Po ukončení léčby klasického
ny v roce 2009. Její zdravotní potíže se na
Zemi,jíkteré
jsme mast
doposud
navštívili.
Již- me
ostrovech Nového pro jesnížení
otoku.
Nic nezabíralo.
jsem te- lékaře
Již přiavyplutí
následných
je jasné,
negativních
že zažijeme
výsledcích
opravtehdy lokalizovaly zejména do uroge- něji
už pouze
Ohňová
země v JižníJáAmerice.
Dnes se
laboratoře
dobrodružství.
jsme provedli
Moře je
další
značně
vytestování
rozbounitální oblasti –Zélandu.
šlo o zánět močového
mě- dy navrhl Spirobor, Cranium, Herpeson dové
plus LiverDren.
řené
Salvií.
a pohled
Boreliena
byly
vlnystále
v nás
přítomny.
moc kliduNasadil
nevychýře
i dělohy. Bolesti
muselaskvosty
často (bez Hurá
na jih
podíváme
na další
volává.
jsem Fatig,
Ovšem
Vertebru,
kapitán lodi,
ArtiDren
který av přátelské
Vegeton.
efektu) řešit opiáty. Tyto dlouhodobé probtohoto
nádherného
lémy umocňovaly
migrény,
které se rodově Chceme
se totiž vydat
na ostrov, který se na- náladě konverzuje s kolegou, vypadá naDiagnóza
– borelióza
v pohodě. Zdá
se, že tento stav moře
vyskytují. Pokoutu
vytestování
na Salvii
jsem iden- chází
pod
jižním
ostrovem
Nového Zélan- prosto
naší
planety.
Problémy
s očima
II. stupně

P

tifikoval chlamydiovou infekci. Doporučil
jsem UrinoDren, Chlamydi, GynoDren a NeuroDren. Po kúře se potíže výrazně zlepšily, ale bylo potřeba
detoxikovat
dalšíNový
zatížené
orgány
a tkáak asi víte,
Zéland
se rozprostírá
ně, na
především
lymfatický
systém a jižním.
dvou ostrovech,
severním
a zažívací
– pokterý
lécíchjeamenší,
zej- sahá až
Severnítrakt
ostrov,
ATB docházelo
pravidelně
kména
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pásmu.
Jižní je spíše studek průjmům.
po-Pokud nespěchánější,
ale zatoTentokráte
zajímavější.
mohly
VelienDren,
Lymte,
cestovatelé
zde doporučují
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času.
to i my
a tak se na trajektu přePřed dalšídonávštěvou
mi klientka
za-ostrově
sunujeme
města Picton
na jižním
že ji poštípaly
maléčást
mušky,
avolala,
zahajujeme
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našínovýpravy.
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du – Steward Island. Myšlenka nám v hlavě
hlodala
Během užívání
již několik
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k výkyvům
našich cest
ve zdraautem
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jsme se
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pólu
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na jaře.
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trávicím
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rozčilený
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Zdroj Novinky.cz
a TZ firmy Joalis
tématu
Chronická borelióza
Čekání kna
kiviho

Katamarán na Steward Island

večer se ptáme vlastníka hostelu, kde by bylo nejlepší místo na pozorování. Zcela samozřejmě nám na místní mapě kroužkuje
místa na kriketovém hřišti nahoře nad vesnicí. Pták prý vychází po setmění. Vyrážíme
s čelovkami do hustého deště, vzhůru do kopce na rozmočené kriketové hřiště. Louka je
tak podmáčená, že nelze zabránit promočení
bot. Po okrajích hřiště začíná již buš. Chodímu
pracovat
se základními
prvky,
me potmě,
jenzejména
občas rozsvítíme
čelovku,
abykterými
jsou:
pojivo,
svaly,
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větší odhodlání než den předtím a na kriketovém hřišti, promrzlí, po kotníky ve vodě na
totálně rozmočené trávě, čekáme na kolébajícího se kamaráda. Rozhodně nejsme sami,

To máte tak. Kivi je národní pták Nového Zélandu. Novozélanďané se sami považují za Kivie. Když jsme četli agenturní zprávy po zemětřesení, redaktor uváděl: „Zemětřesení
stav
i bolesti
hlavy
se tehdy
postupně
vyměloočí
velmi
ničivou
sílu,
je velikou
tragédií,
tratily.
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ale my,Při
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z místníchzátěže.
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a vychází, pokud vůbec,
Borelie
kůži
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Asi
upozornění
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pro motoristy,
se klientka
že právě
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amístech
ptala se,
se zda
možná
jí pomohu
může pohybovat
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tento bájse
kterým
ný pták.seVuž
průvodcích
rok potýká.
se Klasická
uvádí, že„mastičkopokud pová“
putujete
terapienanezabrala,
Steward kortikoidy
Island, máte
brátreálnou
nechce
ašanci,
navíc že
se cítí
byste
opět
novozélandského
velice unavená. Při
maskota
měření
mohli
jsemzahlédnout
zjistil, že toxinem,
na vlastní
který
oči.vytváří
Hned první
kožní problémy (svědění, zarudnutí, puchýřky,
hluboké hnisavé vředy s následným zjizvením),
je opět borelie
– zejména
kdeSteward
Přístaviště
v městečku
Oban na
nanoze,
ostrově
byla pacientka před léty poštípána. Tentokrát zhoršuje stav našich buněk a tím výrazně
jsem podal FSME, Spirobor, Decitox a Su- urychluje jejich stárnutí anebo dokonce jepertox a ekzém se začal velice rychle zklid- jich smrt.
ňovat. V druhém kole žena dostala ještě Díky všem těmto poznatkům získaným
Mikrotox, Mezeg, Cranium a Emoce. Nyní v našich poradnách a hlavně díky veliké propotíže úplně ustaly a klientka chodí na pra- pracovanosti preparátů jsme schopni v dnešní době zásadním způsobem pomoci našemu
videlné kontroly po půl roce.
imunitnímu systému v jeho neustálé snaze
o harmonizaci celého našeho organismu.
Závěrem
Pavel Jakeš, terapeut detoxikační
Vzhledem k tomu, že borelie je schopná pomedicíny, Body Centrum Brno
hybovat se po všech nervových systémech
a v nich se založiskovat (vytvořit infekční lo- Očima samotné klientky
žisko), je velice důležité dotáhnout detoxikační terapii až do úplného vymizení zátěže Asi před 11 lety jsem měla poštípanou nohu
ze všech těchto oblastí nervového systému. od muchniček. Nárt hodně otekl, proto jsem
Jedná se o CNS, PNS, VNS a dále i o jejich zá- zašla k praktické lékařce. Dostala jsem mast
kladní stavební prvky, jako jsou neurony na splasknutí otoku, neposlala mne ale na
a glie. Velice nutné je v rámci celého organis- žádné krevní testy – žádné klíště ani typickou

tu a tam se rozsvítí v blízkosti lesa okolo hřiště baterka. Půl hodiny, hodina, další půlhodina. Stále nic. Pozorujeme tedy aspoň v tuto
chvíli zářící noční oblohu s Jižním křížem,
pověstným souhvězdím z australské a novozélandské vlajky, které se dá vidět pouze na
jižní polokouli. V tomto místě s minimem světelného smogu je pohled na Jižní kříž více než
intenzivním zážitkem. Takže jediný kivi, ktečervenou
Cca
půlkterorého jsmeskvrnu
za svůjjsem
pobytneměla.
zahlédli,
bylzaten,
ku
býtmuzea
velmi unavená.
rý jsem
bydlí začala
v teráriu
pro turistyAbsolvov Rotovala
různétermálních
odběry, alegejzírů.
lékaři Mihl
žádnýseobrua vjsem
blízkosti
asi
jektivní důvod únavy nezjistili. Za další tři
Bájný apták
kivi
měsíce přišly velké bolesti v zádech
v kyčli,
nemohla jsem skoro chodit. V té době jsem
dostala kontakt na lékařku, která se zabývala léčbou cestovní medicíny. Ta mi po testech

FOTO: www.shutterstock.com

Absolvovala jsem různé odběry, ale lékaři žádný
objektivní důvod únavy nezjistili.
zjistila II. stupeň chronické boreliózy a dostala jsem na pět týdnů antibiotika. Po nich
se stav zlepšil, ale bohužel pouze dočasně.
V tomto období jsem začala také docházet
s migrénami na detoxikaci k p. Jakešovi. Díky celostnímu způsobu léčby mi velmi pomohl. Následně mi ulevil a ulevuje i od problémů, které způsobila borelióza a u kterých
by mě nikdy ani nenapadlo, že s touto nemocí souvisí (bolesti zad, kloubů i břicha a také
problémy s očima nebo kůží). Na počátku detoxikační léčby jsem proto byla s některými
opakujícími se bolestmi a problémy u praktické a kožní lékařky, ale žádné vyšetření nic
nezjistilo. Jsem proto moc ráda, že mě pan Jakeš vždy ochotně vyslechne a za pomoci detoxikačních kapek následně léčí.
Redakčně upraveno.
Jméno klientky pozměněno.
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ŽIVLOVÁ TERAPIE

nemocem, infekci, stresu, dochází pak k rychlejší únavě a opotřebení. Následně vznikají
problémy s osteoporózou, začnou se tvořit
kazy na zubech a řídnout kosti. Další potíže
na sebe nenechají dlouho čekat: dna, kyselina močová, revmatismus, tvorba ledvinových, žlučových a močových kaménků. Zelený čaj účinně pomáhá při průjmu, potížích
s trávením, obsažený katechin likviduje také

Stránka
Stránka 24
12

Trocha historie
Podle legendy doporučil zelený čaj k užívání
legendární čínský císař Shen Nung. Ten při
svých častých cestách po „Říši středu“, jak se
Čína sama označuje, popíjel převařenou vodu, aby neonemocněl. Tehdy, asi dva a půl tisíce let př. n. l., spadlo do vařící vody pár lístků ze stromu, pod kterým se voda vařila.

Čaj Matcha je také velice vhodný pro
diabetiky, protože má vysoký obsah léčivých
katechinů.
viry a jedovaté látky jako je nikotin a dehet,
kterými jsou zaneseny plíce aktivních i pasivních kuřáků.
Mezi nežádoucí účinky zeleného čaje může
patřit nespavost, která se podobně jako u kávy může projevit jen u někoho. Pokud vás
tento problém trápí, zkuste čaj nepít cca 4–6
hodin před tím, než si jdete lehnout. Těhotné a kojící ženy by měly pití zeleného čaje
kvůli poměrně vysokému obsahu kofeinu
omezit na dva šálky denně. Pro děti lze doporučit druhý nebo třetí nálev čaje, ve kterém už není příliš teinu.

Když císař tento nápoj ochutnal, byl příjemně
překvapen – tekutina měla nádhernou zelenožlutou barvu, příjemnou vůni a vynikající
chuť. Začal zelený čaj tedy popíjet pravidelně každý den a tento zvyk postupně přejali
císařští poddaní.
Stejně jako černý čaj se ten zelený vyrábí
z lístků čajovníku čínského. Je to stálezelený
keř, který může dorůstat až do výšky 15 metrů, ale keře na plantážích jsou udržovány ve
výšce přibližně metru. To umožňuje pohodlnější sběr a zvyšuje úrodu čaje. Původní domovinou této rostliny je sice jihovýchodní

Asie při hranicích Číny a Indie, v současné době se však čaj pěstuje i v jiných zemích (Japonsko, Srí Lanka, Tchaj-wan, Pákistán, Vietnam,
Indonésie,minulým
Argentina a další).
Rozdíl
Počínaje
číslem
mezi černým a zeleným čajem je jen ve způsi opět připomínáme
sobu zpracování. Záleží na tom, zda proběhtechniku
takzvané
ne
oxidace (někdy
nesprávně nazývaná fermentace).
Lístky,
které
se používají
živlové terapie.
Pocit, na přípravu černého čaje, touto oxidací projdou –
který
zažíváme
v daném
lístky
se nejprve
musí mechanicky
narušit,
poté
proběhne samotný
proces. Celé zpracookamžiku
na konkrétním
vání trvá týden i více. Naopak čajové lístky
místě a s konkrétní
určené na přípravu zeleného čaje procesem
osobou,
se pak
oxidace
neprocházejí
– suší může
se na pánvích nebo
se
napařují
a
zpracování
překlopit do trvá pouze jeden
až dva dny.
dlouhodobého
životního
Buddhističtí a taoističtí mniši
používají zelený
čaj už stovky
let na zklidnění ducha a popocitu
či postoje.
sílení nervového systému, zároveň i pro inNěkterá situace na nás
spiraci a jasnější myšlenky. Archeologické
může
zapůsobit
tak,5000
nálezy
ukazují,
že čaj se pije až
už téměř
let.
Yojokivneboli
Kniha stále
čaje sepsaná zežeKissa
jsme
životě
novým mnichem jménem Eisai v roce 1191
vnitřně
napjatí,
smutní
popisuje
pozitivní
účinky pití
zeleného čaje
na
pět životně
důležitých o
orgánů,
obzvláště
nebo
neustále
něčem
pak na srdce. Kniha se zaobírá léčebnými
přemýšlíme.
účinky nápoje včetně léčby kocoviny, jeho role jako stimulantu, léčení oparů a uhrů, tišení žízně, nápravy poruch trávení, léčení onemocnění nervového systému „beriberi“,
prevence únavy a podpory funkcí močové
soustavy a mozkové činnosti.

Jak se vyvarovat přílišné
CHEMICKÉ SLOŽENÍ ČAJE

Katechin

Důležitá je kvalita

starostlivosti
Kyselina gallová

Ú

vodem bych rád řekl, že živlová tech- žívat, chci ho změnit. Ta emoce mi otravunika neboli zvládání vlastních emocí je život, přeji si ji zrušit a místo ní prožívat
se hodí pro toho, kdo se rozhodl, že jinou.“ Dále si musíme uvědomit, že je to jen
tyto pocity už dál mít nechce. Vidí a cítí totiž, v naší hlavě a je to jen VLASTNÍ pocit. Že za
Epigalokatechin
že jej opravdu svazují a nedovolují mu hnout něj tedy nemůže naše okolí, které tak rádi vise z místa. Zároveň se na sebe dokáže kritic- níme. Celý postup zpracování a transformace
ky podívat, uvědomit si, že tyto pocity vy- škodlivé emoce si dnes ukážeme na pocitu
růstají z jeho vlastního mozku, a tak z nich nekonečného přemýšlení a přílišné starostlivosti.
přestane vinit své okolí.
Je samozřejmě pravda, že druzí se často rádi „trefují“ do našich slabých míst. Příčinou Dost bylo starosti
tohoto problému však není okolí, ale právě o druhé
existence určitých oslabení (daných výchovou, povahou, traumaty, toxickým zatížením Prožívám-li tuto emoci, znamená to, že se příatd.) v mozku člověka, která to umožňují. liš a dlouho zabývám nějakou křivdou nebo
Epikatechin
Umění
emocí tedy spočívá v tom, že když se něčím, co mě zamrzelo, a chci to změnit. ProKofein
přistihneme, že danou emoci (například smu- tože většinou tyto pocity spojuji s konkrétní
tek) prožíváme (příčina zde NENÍ PODSTAT- osobou, představuji si, co mi tato osoba způEpigalokatechin
galát
NÁ), řekneme si: „Nechci už tento
pocit pro- sobila
a donekonečna to rozebírám. Měl bych
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Druhy a kvalita zeleného čaje se odlišují dle
místa pěstování. Nejvíce se zelený čaj (latinsky Cammelia sinensis) pěstuje v Číně, Indii, Japonsku, na Srí Lance, v Indonésii, Malajsii, Vietnamu nebo Tchaj-wanu. V dávných
časech bylo známo na 8000 druhů, dnes je
jich
již „Jen
daleko
O kvalitě
a chuti
rozhosi říci:
miméně.
to otravuje
život,
k ničemu
to
duje
složení
půdy,
podnebí,
kdy sepříjemlístky
nevede
a mohl
bych
mysletčas,
na něco
sbírají,
způsob
česání
a dokonce
i rostliny,
nějšího.“
Protože
emoci
přemýšlení
překokteré
v okolí plantáže.
manavá rostou
obraz stromu
s kořeny vZelené
zemi, čaje
je dobré
jímít
různé
chutě
a lze
je dochucovat
či ovonět
takový
obraz
dopředu
připravený.
Právě
dalšími
používanými
v čínské mezemě jebylinkami
archetypem
starosti/přemýšlení.
Můdicíně.
čaj je zelený
čaj,silné
arožeme siNapř.
tedy jasmínový
u stromu představit
bujné,
matizovaný
jasmínovými
kořeny, kteréčerstvými
jsou pevně
zakotveny vkvěty.
půdě.
Kvalita
je dána
již samotným
sběrem,
Jedná sečaje
převážně
o obraz
dynamický:
kořen
kdy
seze
sbírají
dva tím
horní
společně
čerpá
zemějen
živiny,
sílílisty
a s ním
i celý
sstrom.
listovým
pupenem.
Sběrkořen
je prováděn
výTouto
cestou tedy
stromu přehradně
ručnězemi.
a sběrači
se bychom
při své práci
musí
konavá/ničí
Obraz
si měli
vivelice
soustředit
nadeset
to, co sekund.
sbírají. V dnešní dozualizovat
ideálně
běPokud
bohužel
není
možné
uhlídata ošetření
pesjsme
emoci
vystihli
pojmenovali
ticidy
a jinými
prostředky,
které
správně,
pak chemickými
tento – často
nezvladatelný
používají
především–vpocit
Čínězaa chvíli
Indii. jakoby
Proto
a velmi nepříjemný
znalci
nejraději
zelené
čaje z Japonska.
zázrakem
zmizí.pijí
Jeho
eliminaci
by měla doChemické
složeníúleva
čaje vjepodobě
dnes užspontánnízcela rozprovázet
zřetelná
klíčováno:
obsahuje
především
katechiny,
koho a hlubokého
nádechu
a výdechu.
K němu

FOTO: www.shutterstock.com

dochází
fein (tein)
na základě
a aminokyselinu
impulsu z theanin.
emocionálního
Prokámozku
zána je za
také
pomoci
přítomnost
autonomního
vitaminů nervového
(B1, B2, niasystému.
cin, C, E, P),
V afektech
minerálních
totižlátek
člověk
(vápník,
zapomene
zinek,
správně
fosfor, mangan,
dýchat. Proto
měď, fluorid),
umění zvládání
pektinu,emocí
chlovede
rofylu,
k osvobození
sacharidů a saponinů.
pravě v oblasti dýchání.
Když člověk zvládne svoje afekty, pak pravidelně
podvědomě
a patřičně zhluboka dýSprávný
nálev
chá. A to v každé (byť pro jiného člověka třeba
Zelené
složité)
čajeemocionální
je potřeba zalévat
situaci.vodou ohřátou
k bodu varu a odstátou na teplotu 60–80 °C
(převařenouzačátek
vodu necháme
asi dvě až tři miŽádný
není
nuty
vychladnout).
Vařící
voda
by totiž zničilehký
la aromatické oleje, vitamíny, aminokyseliny
Pokud
a enzymy.
se rozhodnete
Z každé várky
začít používat
zelenéhotuto
čajetechpřiniku,
pravíme
ze začátku
až čtyři různě
to půjde
silné
ztěžka.
nápoje.
Zjistíte,
Na jeden
že
život
hrnek
otravující
o objemu
přemýšlení
250 ml použijeme
se dostavuje
čtyři
mnoaž
hokrát
pět gramů
denně
čaje,
a že
cožzprvu
odpovídá
budete
přibližně
tuto emoci
dvěpřekonávat
ma čajovýmvelmi
lžičkám.
často.První
Jak jsem
nálev
jižobsahuje
řekl, pro
její
podle
zastavení/zahnání
čínské medicínyjevětšinu
dobré zdravotně
mít připravedůný
ležitých
nějakýlátek.
obraz
Louhujeme
stromu. Vhopřípadě,
jen asi 30
že sese
pohybujeme
kund, při delšív době
přírodě
se totiž
a vidíme
začnekonkrétní
uvolňovat
strom,
více tříslovin,
můžeme
nálev
na by
nějtak
přenést
byl zbytečně
pozornost
hořaký.
představit
Druhý nálev
si jeho
je kořeny.
nejkvalitnější
Zrušenía negativnejchutní
nější,
emoce
protože
je tedy
se pouze
po narušení
záležitostí
struktury
představy
čajopříslušného
vých lístků uvolní
obrazu.do čaje nejvíce chuťových
aJako
aromatických
U dalších
nálevů
nezačátečnícilátek.
ve vlastní
živlové
terapii
zalitý
přibližněběhem
2 minuty.
sicháme
tentočaj
obraz
vybavíme
dne Vyloutřeba
hované lístky
zeleného
jsou to
i posice
čtvrté
dvacetkrát.
První
týdny čaje
a měsíce
budávce
plné léčivých
látek, kteréměsíců
můžeme
vyde
složitější,
ale v horizontu
si naužít například
pro našežepokojové
rostliny.
Zejednou
uvědomíme,
od nás tato
emoce
lený čaj byste
neměli
prospěje
to nepostupně
odchází.
Paksladit,
už budeme
v jejím
zajen vašemutrénovanější
zdraví, ale také
čaje. třeba
Pozor
stavovaní
a zachuti
půl roku
na jeho pití
na nás
lačno!
zjistíme,
že od
jakoby odstoupila. Že už
obraz stromu tak často nepoužíváme a že
jsme
schopni emoci starosti
zachytit v saNejznámější
druhy
mém začátku. Když jsme po nějaké době
opět
vystavení
přílišné
starosti
o druDruhů
zelenýchpocitu
čajů je
mnoho.
Na jejich
vyhého
člověka
– přílišné,
protože
jmenování
nám(opakuji
rozsah tohoto
článku
určitě
přiměřená
starostlivost
druhého
je záklanestačí, vyberme
si tedy oalespoň
ty úplně
zádem
rovnocenných
partnerských
a mezilidkladní:
mezi nejznámější
zelené čaje
pěstované v Číně patří určitě Gunpowder neboli
Střelný prach, zvaný také Zhu Cha. Ten může
pocházet z nejrůznějších koutů Číny. Lístky

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY
ZELENÉHO ČAJE
JÓD, VÁPNÍK, HOŘČÍK, ZINEK,
MĚĎ, FOSFOR, FLUÓR
VITAMÍNY C, P, B, K, PP
REGULUJE HLADINU CUKRU
V KRVI
SNIŽUJE RIZIKO RAKOVINY
POMÁHÁ PŘI HUBNUTÍ
ZPOMALUJE PROJEVY
STÁRNUTÍ

Archeologické nálezy dokazují, že se čaj pije
už téměř 5000 let.
rozličné kvality a stadia vzrůstu se suší a svinují na rozžhavených polokruhovitých pánvích; tak z nich vznikají svinuté kuličky. Dalším je Yunnan (Jün-nan), přičemž se toto
označení může použít i pro polofermentovaný čaj. Velmi populární je zde také jasmínový čaj.
Mezi základní japonské zelené čaje patří
především Bancha (běžný čaj) – ten je základní třídou japonského zeleného čaje, podává se k jídlu a díky nízkému obsahu kofeinu je
vhodný i k večernímu popíjení. Nálev bývá
světle zelenožluté barvy, chuť je výrazná, časských
vztahů),
pak siřas.
obraz
stromu
automato s tóny
mořských
Sencha
(sekaný
čaj)
ticky
vybavíme atyp
emoci
zvládneme
je nejrozšířenější
japonského
čaje.bez
List,nejegativních
dopadů.
Je ale nutné
si uvědomit,
hož oxidace
byla zastavena
napařením,
je sviže
se měli
naučit
ovládat
VŠECHNY
nutbychom
do tenkých
tmavě
zelených
jehliček.
Sencha označuje způsob zpracování čaje, lze se
tedy setkat s čaji velmi nízké kvality až po zcela ručně zpracované exkluzivní čaje, jejichž ce-

na dosahuje takřka astronomických hodnot.
Kabuse (zakrytý čaj) je čaj zpracovaný stejným způsobem jako Sencha, liší se však tím, že
čajovníky byly před sklizní na deset dní zastíněny. Takové čaje pak mají chuť jemnější a méně trpkou nežli klasická Sencha. Gyokuro
(nefritová rosa) – čaj, který bývá někdy označován za nejkvalitnější japonský čaj. Je charakteristický především způsobem zpracování – čajovníky jsou stíněny až 30 dní před
sklizní a pro jeho výrobu jsou vhodné jen některé kultivary (např. Gokoh, Saemidori…).
Nálev těchto čajů bývá velmi plný, kulatý, zesvoje
pocity
a obrazy,
překonávají
lenobílé
„mléčné“
barvy akteré
velmi syté,
nasládlé
ŠKODLIVÉ
emoce.
Neboťčaj)
pokud
se začneme
chuti. Matcha
(drcený
– velmi
kvalitní
zabývat
jednou z emocí,
pakzelený
se může
a čím dáljen
oblíbenější
práškový
čaj stát,
použe
jiná, zejména
dosud nezvládnutá,
naNižší
požívaný
při čajovýchvystoupí
obřadech.
vrch.
sorty čaje Matcha se používají i v potravinářství – jako příchuť do zmrzlin a jiných japonVe
zkratce
nastíním,
o jaké pocity
a obských
sladkostí.
Keře čajovníku
v tomto
přírazy
jedná
a které
si postupně
probepadě se
bývají
zastíněny
čtyři
týdny a rostliny
na
reme:
nedostatek světla reagují zvýšenou produkcí
•
chlorofylu.
země zobrazuje
Díky tomu
břeh
se sklízejí
tekoucísytě
řeky
zelené
(oblístky
raz proti
s vyšším
úzkosti)
obsahem aminokyselin. Jednou
z nich
zmíněný
l-theanin,
který zvyšujepřísou•
vodajehasí
oheň,
aby se nerozhořel
středění,
zlepšuje
náladu.euforii)
Čaj Matcha
liš (obraz
proti paměť
pýše a apřílišné
je oheň
také velice
vhodný
pro špičku
diabetiky,
protože
•
roztaví
ve výhni
meče
(obmárazvysoký
obsah léčivých katechinů. Kukiproti smutku)
cha
(stonkový čaj)
je čaj
produkovaný
„od•
dřevorubec
pilou
uřezává
větve zstropadu“
z výroby
čajůvzteku,
Senchazávisti
či Gyokuro.
Dle
mu (obraz
proti
a vnitřnísorty
v tomto čaji různý podíl řapíků, čamu bývá
neklidu)
jového prachu a zlomkového listu. Chuť bývá
většinou lehčí, si
s výraznými
trávovými
tóny.
Připomeňme
také, které
momenty
odAť už si emoci
vyberete
jakýkoliv zelený čaj, nezapovídají
starosti/přemýšlivosti:
pomeňte,
že to, co
z něj dělá
i čas aaklid
•
příliš vnitřně
hovořím
sámlék,
sejesebou
ronazebírám
jeho konzumaci.
Na zdraví a ať slouží!
životní situace
Jitka Menclová
• stále se zabývám starými křivdami

Musíme si uvědomit, že emoce je jen v naší
hlavě a je to jen náš vlastní pocit. Že za něj
tedy nemůže naše okolí, které někdy tak rádi
viníme.
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• často si mimoděk pobrukuji jednu melodii, Emoci sleziny překonává emoce jater –
vydrží mi třeba i celý den
je to emoce akce, síly, dynamiky. Snové
• neustále myslím na jídlo, mám svůj jídel- archetypy pro tuto emoci jsou následujíníček pečlivě rozmyšlený
cí:
• mám přehnané starosti o druhé a o jejich • bujný strom
životní situace
• keř
• dávám přednost potřebám druhých lidí • kořeny stromu, tráva
před svými vlastními
• dřevo
• příliš o všem přemýšlím, příliš kalkuluji
a všechno
Obrazy, které
spojují
O počítám
víkendu 24. až 26. března
2017
searchetypy a tím ru• často se zamyslím, zůstanu stát a přestanu ší emoci starosti/přemýšlivosti:
Výstaviště
vnímat realitu v pražských Holešovicích
• strom roste ze opět
země a využívá ji
• rád a často
s druhými
lidmivšech
rozebírám
osu- • tráva sezdravého
pevně zakoření v hlíně a živí se z ní
stalo
cílem
příznivců
dy ostatních a analyzuji je, druzí lidé jsou • had se plazí vzhůru po kmeni do koruny
životního stylu a osobního
rozvoje.
vděčným námětem mých rozhovorů
stromu

do situace, která konečně uzdravovala jeho
životní pocit. Potom přišel k nějakému městu, ale bylo sešlé a smutné. Před městem potkal stařečka, měl v ruce hůl a sotva lezl. „Pozdrav pánbůh, šedivý stařečku!“ „Dejž to
pánbůh, pěkný mládenečku! Kam tudy cestou?“ „K dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy.“
„Aj, aj, na takového posla tu dávno čekáme.
To tě hned musím dovést k našemu panu
králi.“ Když tam přišli, řekl král: „Slyším, že
jdeš s poselstvím k dědu Vševědu. Měli jsme
tu jabloň a ta nesla mladicí jablka. Když někdo jedno snědl, třeba nad hrobem, omládl
zas a byl jako jinoch. Ale dvacet let nenese
jabloň ovoce žádného. Slíbíš-li mi, že se děPopulární Festival Evolution nabídl
da Vševěda zeptáš, je-li nám jaká pomoc,
odměním se ti královsky.“ Plaváček slíbil
opravdu bohatý program z oblasti bio
a král ho milostivě propustil. Odpovědi se
stylu, zdraví, eco worldu, alternativy
Plaváčkovi dostane prostřednictvím matky
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jedno snědl, omládl zas. Ale teď dvacet let
fyzické
zdraví
souvisí s tím psychickým,jsou
stranou
nezůstaly ani novinky
Uzdravující
pohádka
zejménaa tyto
snovérozvoje
obrazynebo
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• had
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zástupcijako
múzických
dvanáct
koníčivraných
havrani
umění.
a na ně tolik bohatství, co mohli unést.*
V sekci Zdraví jste mohli samozřejmě najítZabití
i stánekhada
firmy (symbol
Joalis, kdeZemě
jsme tradičně
na– přemýšbídli měření přístrojem
Salvia ivystoupení
přípravky
lení/starostlivosti)
znamená
detoxikační
byl velký
– běz věčného a medicíny.
sžírajícíhoZájem
rozebíraní
životních
hem
tří Znovuzasazení
dnů jsme odbavili
několik
desítek
situací.
jabloně
představuje
klientů.
uzdravující obraz této emoce. Květy jabloně
Jitka
Menclová
a bohatství zase štěstí, kterého
se Plaváčkovi
dostalo, když našel východisko ze svého dětského pocitu. Obraz zdravého stromu, který
je pevně usazen v zemi, je obrazem STROMU
ŽIVOTA. Je v něm ukryto tajemství spojení
ženského (jinového) a mužského (jangového) prvku. Levá strana, kde jsou uloženy
hlavní orgány okruhu sleziny, představuje ženu, matku, matku Zemi, která se stará, která
živí a ze které vzniká nový život. Pravá strana, kde jsou uloženy hlavní orgány okruhu
jater, představuje otce, otce Nebes, který roz-

Festival Evolution

Protože emoci přemýšlení překonává obraz
stromu s kořeny v zemi, je dobré mít ho
dopředu připravený. Právě země je
archetypem starosti/přemýšlení.
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V

zen prvek ženy (Země), do oblasti nad temeno hlavy (sedmá čakra) je zasazen prvek muže (Nebe, koruna, koruna stromu). Spojení
těchto dvou pólů vede k tomu, že člověk dosáhne životní spokojenosti a poznává svoji
pravou životní cestu, věci se mu daří daleko
lépe a dosahuje též nesrovnatelně lepších výsledků v duševní práci. Ne nadarmo se ve světě pohádek uvádí, že „Sníš-li kousek hada,
porozumíš řeči ptáků.“ Převedeno do praktického života to znamená, že kdo překoná
svoje přemýšlení a pouhé zapojovaní rozumu/ratia v životě, bude se například nesrovnatelně lépe učit cizí jazyky…

Čaj,

Preparáty vhodné k detoxikaci organismu
v souvislosti s emocemi, které jsou spojeny
se starostlivostí a přemýšlivostí:
Joalis VelienDren Joalis VerteDren
Joalis VelienHelp
Joalis Emoce
Joalis NeuroDren Joalis Nodegen
Joalis MindDren
Joalis Streson
Joalis MiHerb
Joalis StresHerb
Joalis Cranium
Joalis Vegeton
hoduje, dobývá, je akční, tvořivý. Spojením hada vyzdvihnout. Nechat ho, aby vylezl po Joalis EmoDren
Joalis Hypotal
těchto dvou stran vzniká nový život, tedy je kmeni do koruny stromu. A přesně to má
to spojení prvku Země alias sleziny a Dřeva v indické tradici za pomoci různých cvičení Mnoho štěstí při zvládnutí vlastní stále přealias jater.
udělat jogín, když má probudit svoji kunda- mýšlející mysli přeje
Jak již bylo řečeno, s prvkem Země je spo- liní. Tato síla „sedí“ u kořene páteře někde
Ing. Vladimír Jelínek
jen důležitý symbol hada, který je předurčen v oblasti hráze a pomyslný had je zde podle
(*Pro citaci použit úryvek
k tomu, aby se plazil po zemi, aby ji neopus- tradice stočen do tří a půl otoček. Znamená
z knihy K. J. Erbena:
til. AvšakPití
každý čaje
člověk, který
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po
větším
to,
že
had
se
má
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a
má
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páZlatá
kniha pohádek.
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z
nejlevnějších
a
záJak na překyselený
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poznání sebe sama i okolního světa, by měl teří ažroveň
do hlavy
a z ní pak temenem
ven.
ZaFragment, Praha 2009)
nejúčinnějších
přírodních
zázraorganismus
k doplnění tekutin,
ků. Obsahuje mnoho prospěšných látek
v mnoha zemích je také a při denním používání působí jako lék. Jeho Zelený čaj, stejně jako káva, obsahuje popůvodní domovinou je Asie, dnes jej ale pijí vzbuzující kofein, v čaji se nazývá tein. Z kásymbolem, součástí milióny lidí po celém světě.
Pěstovat
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tuto látka
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udrvy se tato
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centi jako
lék,
který posiluje
ní kanál – Šušumnu. Podle ajurvédské tradice to znamená,
kterých
je deset
kombinací.
že se soustřeďuje na bytostné Já (Self) a tento vizualiJedna z kombinací je právě
spojení prvku Země a Dřeorganismus.
zační trénink stromu života mu pomůže dojít k sova. Při této vizualizaci vybízím člověka, aby se vzpříNejkvalitnější
čajsi, že
bě samému a neřešit v životě zbytečné věci.
meně posadil na
sedadlo židle, představil
zelený,
kterýzasadil
se
Pěstovat si svůj vlastní strom života předstažidle je Země,je
na které
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vuje celoživotní, nikdy nekončící dílo, kdy
semínko stromu
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pod
sedadlo
do
obzejména v asijských
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a upravovat Zelený
vyčnívající
větve, nedráždí
živit ho
hem jedné minuty zemích
prorůst kmenem
vzhůčaj zároveň
sluncem…
ru po páteři, aby kmínek stromu
prorazil
a ve střevě pomáhá navíc zhodnotit
je prokrvení srdce a jeho výkon, neutralizu- sliznice
nepaměti.
až nejvyšším bodem na hlavě ven a udělal
Rovněž
kořeny stromu,
postravitelnou
potravu. vycházející
Obsahuje léčivé
je volné radikály, dodává minerální látky, obtížně
korunu zhruba tak velikou, aby ji bylo možmyslněpřesto
z oblasti
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důležité
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Kdo
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člověka.
těchseněkolik
let
popíjí
během
jídla, Za
tomu
neukládá
terol a tím příznivě působí proti arterio- hopro
jsem vysledoval,
že lidé,
potíž
Tento obraz hodně vypovídá o blocích na skleróze, snižuje krevní cukry. Obsažené škodlivý
tuk – zelený
čaj hokteří
totižmají
rozpouští.
vizualizací
kořenů,trávení
nebo jim
tatoapředstapáteři. V místech, kde se bloky nacházejí, se účinné látky mají prý až 20x větší účinnost na sProtože
zpomaluje
cukru
celkově
vůbec nejde
uskutečnit,
problém
kmínku stromu nedaří je prorazit nebo je tenký vychytávání volných radikálů než vitamín vazlepšuje
trávení,
snižujemají
pocit
hladus –diaje
betem
nebovhodný
do něj směřují.
Podle
čínského penči jinak pokroucený. Pro jiné lidi, kteří tento obraz
proto
při hubnutí.
Neutralizuje
raE, působí zároveň proti zubnímu kazu. A co
tagramu
je to vcelkuzátěž,
logické
– cukr,a vyrovnává
sladká chuť,acije
spontánně bez problému uskuteční, může být tato
viudržuje
je nejdůležitější
– preventivně působí proti
vy- dioaktivní
spojený
s prvkem
Země. Arovnováhu
když je hoorganismu.
v člověku přebyzualizace silným emotivním zážitkem. Někdo se dokáže
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Překysokému
přítek, nedokáže ho kreativně
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tím až rozplakat – tak mu ten obraz v sobě samémhodám
připadne
krásný.
selený
organismus totiž ztrácí odolnost vůči
a rakovině.

zelený zázrak
Z

Slovo autora:

Zelené čaje je potřeba zalévat vodou ohřátou
k bodu varu a odstátou na teplotu 60–80 °C.

FOTO: www.shutterstock.com

FOTO: Jitka Menclová

tímco do oblasti
hráze (prvníSTYL
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GALERIE
BUŇKY VJOALIS
TĚLE
VVminulém
dnešní galerii
díle seriálu
všech
jsmepreparátů
začali probírat
Joalis
poslední
se budeme
typ tkáně,
nervovou
věnovat tkáň.
lihovým
Zaměřili
jsme sepřípravkům
na gliové buňky,
kterézačínajícím
tvoří podpůrný
systém
na K,
pro
La
hlavní
M. typ
buněk nervové tkáně,
neurony. Těm se
budeme věnovat
v tomto článku.
Neurony – česky nervové
buňky – jsou základní
funkční jednotkou
nervové tkáně.

Abeceda

detoxikačních preparátů
Nervová tkáň –

Kokmin

terolu i skupina tuků pod názvem triacylgly- ních komplikací je rovněž velmi známý. Proto
ceroly. Tento preparát se nadále neprofiloval LiverDren patří mezi základní fond preparátů.
Patří mezi antimikrobiální preparáty, je cílen a zůstal stranou detoxikačního zájmu předespeciálně na skupinu gramnegativních koků, vším proto, že nenabyl žádné zvláštní popu- Lymfatex
kam patří především Neisseria. Do tohoto ro- larity mezi terapeuty.
Preparát určený k odstranění mikrobiálních
du se řadí i známý původce kapavky, ale
ložisek v lymfatickém systému. Zvláště u něj
v současné době existuje větší hrozba, a to LiverDren
si je potřeba uvědomit, že existuje lymfa
v podobě původce meningitidy. Toto onemocnění může probíhat jak ve smrtelné intenzitě, Patří mezi nejoblíbenější preparáty vůbec. Při a lymfatický systém. Lymfatex ovlivňuje
tak samozřejmě pouze jako subklinické. V ta- měsíčním přehledu objednávaných preparátů výhradně struktury tohoto systému – to znakovém případě, při chronické zátěži meningu obvykle zaujímá třetí až maximálně páté místo. mená lymfatické uzliny, cévy a kapiláry.
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CNS i namediátorů
psychiku. Stojí
ve vzájemném
především středkem,
kterým
je možné řešit nebezpečné
LipoDren
Složení
nervových
buněk
jet, nemohl by si zajistit dostatek potravy, za
kontaktu
agresivitou,
(synapsi).
morozitou,
Podle podrážděností.
známého neuroloSa- infekce prsu v průběhu kojení nebo prevenci
toxické
zatížení
jater je který
poměrně
poučitpřípravek
se ze zkušenosti,
nepříteli
ga MUDr.
Františka
Koukolíka,
mimočastý
jiné vzniku
různých
typů nádorů.
MamaDren
Tento
měl snahuuniknout
řešit problémy
li- motné
Neurony
jsou tvořeny
z buněčného
těla
a jaterní
vliv na široký
zdravota zanikl by.
vydal mnoho
zajímavých
knihokruh
o mozku,
tak neovlivňuje
které
je zajištěno
horpidového
spektra. Do něj patří mimo choles- problém
a dvou druhůkojení,
výběžků,
kterými
se propojují

neurony
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amonálně,
předávajíasitosignály.
prolaktinem,
Tělo, někdy
kterýsevzniká
nazývá
v příslušných
perikaryonstrukturách
(z řeckého peri
CNS.– okolo a karyon – buněčné jádro), obsahuje jádro, endoplazmatické
Mediatorretikulum, Golgiho aparát,
mitochondrie a další buněčné organely. Může
mít
Mediátory
rozmanitý
nazýváme
tvar podle
soubor
tělaněkolika
neuronudesítek
– kulatý,
látekoválný,
v těle, pyramidový
které se podílí
apod.,
na přenosu
a to různých
vzruvelikostí.
chu v nervovém
Tělo neuronů
systému
je vyztuženo
a na dalšíchcytoskepocholetem.
dech. Především
Není to alejde
jenostavebně-konstrukční
neurotransmitery nesíť.
boliKaždá
přenašeče.
živá buňka
Mediator
je samostatný
je podleživý
mého
organismus,
názoru spíše
který
preparát
má svůj
diagnostický,
informačníkterý
systém
nás
ainformuje,
tím je cytoskeletální
že někde v tomto
síť. Cytoskelet
systému je
funguje
chyba.
vNení
buňce
to prostředek,
jako jeden který
z nejvyšších
by odstraňoval
organizačpříních
činu systémů.
špatné produkce
Tím, že tato
eventuelně
buněčnášpatného
struktura
fungování
je v kontaktu
těchtosenervových
všemi dalšími
přenašečů.
buněčnými
Naleorganelami
zneme-li chybu,
od jádra
je třeba
po buněčnou
hledat, který
membráz orgánu,
nů nebo
má možnost
toxinů jezprostředkovat
za ni zodpovědný,
dorozumíprotože
vání
mediátory
mezi jednotlivými
se vyrábějí v buněčnými
různých orgánech
složkami
naašeho
tvořítěla.
tak Jako
vnitrobuněčný
příklad je možno
„nervový“
uvéstsystém.
CNS či
Ustřevní
mnoha
nervovou
onemocnění
soustavu.
nervového systému
(například Parkinson, Azheimer…) bylo prokázáno,
že dochází k poškození cytoskeletu
Medulon
neuronů. Detoxikací nervové buňky může
dojít
k odstranění
toxinů
a informačních
záDetoxikační
preparát
určený
k odstranění
těží,
které cytoskelet
a následné
mikrobiálních
ložisek znarušují,
míchy. Z ní
odstupují
obnově
regeneraci
nervové
perifernícytoskeletu
nervy, které anásledně
ovládají
mnobuňky.
Detoxikace
proho funkcí
příslušnýchneuronů
částí těla.probíhá
Je velmi důlestřednictvím
gliového
systému
a také neurožité rozlišit, zda
je problém
zaviněný
toxiny
ny
majívspeciální
váčky,
peroxizomy
enzyv PNS,
míše nebo
v CNS.
V případěs míchy
my,
kterépoužít
jsou schopny
rozkládat
organické
můžeme
Medulon,
samozřejmě
v souačinnosti
toxickésmolekuly.
Fungují jako
detoxikační,
dalšími preparáty
tak, jak
uvádí teočistící
neuronu.
Při detoxikaci neuretickýorganela
detoxikační
postup.
ronů jsou aktivovány přiléhající gliové buňky
a peroxizomy, které dokážou z neuronů
Metabex
odstranit nežádoucí toxiny.
Slouží k odstranění metabolitů vznikajících při
špatném zpracování
Nejčastější kriZásadní
rolepotravin.
mediátorů
tické potraviny jsou gluten, kasein, laktóza,
Veventuálně
tělech neuronů
metabolity
se vytvářejí
masa. Ineuropřenašepři dodržování
če
příslušné
a neuromodulátory,
diety zůstávají často
kterými
metabolity
se přenáve
šítkáních,
vzruchy
kde
a informace
působí chronicky
mezi neurony
jako toxin.
a dalšíPromi
to je
buňkami,
tyto metabolity
hlavně potřeba
imunitními,
odstranit.
hormonálními, ale i buňkami vnitřních orgánů, kůže
apod.
Neuropřenašečů, neuromodulátorů,
Metabol
mediátorů je celá řada a mají zásadní vliv na
fungování
Preparát, který
nervového
se pokouší
systému
zasáhnout
a celéhodo
orgapřínismu.
činy poruchy
Rozdělují
metabolismu.
se na excitační,
Původní úmysl
budivé
vyatvořit
inhibiční,
podobný
tlumivé.
preparát
Mediátory
se nesetkal
se dělí
s velkým
podle
chemických
úspěchem, protože
skupin.příčin
Nejrozšířenější
takových poruch
je acetylje
cholin,
podle
druhů
více a jekterý
potřeba
využít
širší receptorů
detoxikačnímůže
arzepůsobit
budivě
nebo inhibičně,
je zodpovědnál k tomu,
abychom
tyto poruchy
odstranili.
ný
hlavně
myšlení,
hybnost, také
vníVelkou
roliza
zdepaměť,
hraje stres,
pochopitelně
mání
bolesti. Skupina
monoaminů,
kambřišpastav střevních
mikroorganismů,
slinivky
tří
histamin
ní dopamin,
atd. Přestoserotonin,
je možnéadrenalin,
Metabol při
poruachách
další,metabolismu
ovlivňují hlavně
nálady,
emoce,
stres,
zkusit,
i když
ho nepovaimunitu,
hybnost.
Aminokyseliny jako glutažuji za příliš
povedený.
mát (viz díl o gliích a excitotoxicitě), GABA
aMezeg
glycin ovlivňují spánek, křeče, úzkosti, paměť, jejich nadbytek může způsobit neurodegeneraci.
tachykininy,
substanceTen
P,
Je určený Peptidy,
k detoxikaci
gliového systému.

endogenní
nálady,
chování,
tvoří gliovéopiáty
buňky ovlivňují
různých typů,
které
mají za
imunitu,
hormonální
systém.
Některé
neuroúkol vyživovat
neurony
a sloužit
k jejich
očispeptidy
jsoutohoto
také produkovány
v endokrintě. Blokáda
sytému způsobí
nahromaních
trávicí
trubice
zasahujíbuňce.
do říděníbuňkách
toxických
produktů
v anervové
zení
našich
emocí
a nálady.
Oxid dusnatý
je
Pokud
blokáda
vznikne
v dětském
věku, omezuje programování mozku, jeho vývoj a zobrazí se na celé řadě funkcí. Může působit poruchy inteligence, poruchy tvorby řeči, může
však způsobovat také zásadní emocionální poruchy, a to podle části nervového systému, ve
kterém se objeví. V pozdějším věku může napadení gliových buněk způsobovat Sclerosis
multiplex a jiná nervová onemocnění degenerativního charakteru a ve vyšším věku může pak taková blokáda být příčinou různých
typů demence, především Alzheimerovy choprodukován
neurony,
aleindikován,
také endoteroby. Pokud nejen
je tento
preparát
jde
lovými
a má vliv nakrok.
relaxaci hladké
o velmibuňkami
důležitý detoxikační
svaloviny. Některé neuromodulátory a mediátory
produkují buňky imunitního systéMikrotox
mu, skrze ně komunikují s nervovým a dalšími
systémy
v těle.k odstranění mikrobiálních
Preparát
určený
Neuropřenašeče
mediátory
jsou velmi
toxinů.
Mikrobiální atoxin
– tedy bakteriální,
podstatné
chemické
sloučeniny,
kterépřítompřenávirový nebo
boreliový
toxin – vzniká
šíností
informace
tom, jak se organismus
cítí,také
neněkteréo mikrobiální
infekce. Může
jen
mezi neurony,
ale také
ke všem
buňkám.
vzniknout
následkem
aktivity
mikrobiálního
Porucha
mediátorů
je důsledkem
toxinů
v orložiska. Do
tohoto preparátu
nejsou
zahrnuganismu
a tvoří
podstatnou
součást
řaty plísňové
toxiny.
Mikrobiální
toxinycelé
mohou
dy
i tělesných
– od změn
náve duševních
tkáních zůstávat
i popotíží
odstranění
infekce
lad,
depresí,
migrén, poruch
nebo
mikrobiálního
ložiska,pozornosti
např. jakopřes
názažívací
problémy, hormonální
dysbalance
až
sledek chřipkových
infekcí a jiných
virových
po
poruchy
chronické
záněty
a auinfekcí,
ale iimunity,
jako následek
infekcí
streptokotoimunitu.
Funkční mediátory
ve správných
kových, salmonelových
atd. Mikrobiální
tohladinách
a jejichchová
správné
receptory,
díky
xin se ve tkáních
jako samotná
infekce
kterým
je informace
přenesena do cílové
a způsobuje
podobné problémy.
buňky, jsou podstatné pro naše zdraví. V de-

toxikaci
musíme pro tento funkční mediátoMolicut
rový systém detoxikovat několik okruhů.
Musí
Obsahuje
být vantimikrobiální
pořádku neurony,
informace
které mediátotýkající
ry
se produkují.
především Jsou
Ureaplasmy
to hlavně
a Mycoplasmy,
části mozku
acož
nervového
jsou bakterie
systému,
rodu které
Mollicutes
mají na
napadající
starosti
dýchací nebo urogenitální trakt. Užívání tohoto preparátu stimuluje imunitní systém
k likvidaci těchto nežádoucích infekcí.

Lidský mozek se považuje za nejsložitější
systém ve známém vesmíru.
Počet způsobů
MuscuDren
výměny informací, kteréOdstraňuje
se v něm
odehrávají,
mikrobiální ložiska z příčně pruhovaného
svalstva. Vvtéto
svalové tkáni se poje dokonce vyšší než počet
atomů
univerzu.

měrně často vyskytují mikrobiální ložiska, která obvykle napadají další tkáně pohybového
aparátu. Bývají chřipkového nebo herpetickéneurosekreci.
ho původu, alePatří
mohou
tambýt
hlavně
i původu
hypotalamoboreliohypofyzární
vého a samozřejmě
systém a nelze
osa hypofýza
vyloučit– ani
nadledjiné
vinky
mikroorganismy.
(Joalis Hypotal,
PůsobíSupraren),
chronické problémy,
epifýza
neboli
u kterých
šišinka
je typická
(Joalis
bolestivost
Depreson,
při stisknutí
Cranium),
svalu,enterický
pocit „chřipkových
nervový systém
svalů“,(Enternal),
únava a jiné
ale
problémy
i další mozkové
souvisejícístruktury
s chronickou
jakoinfekcí
substantak
tia
rozsáhlého
nigra, striatum,
systému,bazální
jaký představují
ganglia, mozkový
svaly.
kmen (hlavně preparáty Cranium, Cortex,
Streson
a Emoce).
Mycobac
Mediátory a jejich receptory bývají často
ovlivněny
celou preparát,
řadou toxinů,
mikroAntimikrobiální
kterýhlavně
stimuluje
imubiálními
toxiny
jako botulotoxin,
který Výskyt
je pronitní systém
k likvidaci
mycobakterií.
dukovaný
různými
druhy
clostridií,
mochronických
infekcí
tohoto
typu jekteré
obvykle
hou
přežívat
v porušené mikrobiální
flóře
podmíněn
nedostatečnou
funkcí imunitního
střeva,
boreliovým
toxinem ašpatnou
dalšímiregulací
mikrosystému,
která je způsobená
biálními
toxiny. Vzatížením
tomto případě
je třeba
naz CNS či toxickým
Peyerských
plaků
jít
ložiska
a odstranit
toxivemikrobiální
střevech. Další
příčiny
můžemezdroj
hledat
ve
nů
pomocínervovém
drenů a mikrobiálních
střevním
systému nebopreparátů
v thymu
jako
Spirobor,
Anaerob,
a kostní
dřeni. Tyto
strukturyNobac
je vždyapod.
třebaMidekrobiální
můžeme
odstranit
pomocí
toxikovat,toxiny
když chceme
likvidovat
nějakou
infekci. Mycobac pak slouží k zaměření na zmíMindDren
něnou mycobakteriální infekci. Obvykle jde
Emocionální preparát, který působí na blo- o infekci tzv. tuberkulózního typu.
kovaný emocionální konflikt, který je zasunut do struktur nevědomí a organismus ho Mykotox
odmítá řešit nebo ho vůbec prezentovat. Může být pak příčinou neschopnosti organismu Z organismu odstraňuje mykotoxiny. Ty se naodstraňovat některé toxiny.
cházejí v celé řadě potravin a vznikají přítomností plísní, především plísní typu Aspergillus
a Mucor. Řada mykotoxinů je nesmírně jedovatá a může se tak stát toxickým zatížením pro nejrůznější tkáně. Nebezpečné jsou zvláště karcinogenní účinky některých plísňových toxinů jako
aflatoxinu či ochratoxinu a dalších. Při současném převážení a skladování potravin jsou mykotoxiny velkým nebezpečím nejen pro člověka,
ale i pro domácí živočichy krmené průmyslově
vyráběnou stravou. V indikovaném případě
prokážeme použitím přípravku
Mykotox organismu velkou
službu – plísňový toxin může
být jedním z hlavních toxinů
a tím i příčin onemocnění.
MUDr. Josef Jonáš
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preparátu
preparátu Mikrotox.
Mikrotox. Receptory
Receptory mohou
mohou
ovlivňovat
ovlivňovat ii další
další toxiny,
toxiny, hlavně
hlavně léky,
léky, insekinsekticidy
ticidy aa pesticidy,
pesticidy, chemické
chemické látky
látky (hlavně
(hlavně ororganofosfáty),
ganofosfáty), látky
látky používané
používané pro
pro anestezii
anestezii
aadalší,
další,které
kterése
sevvorganismu
organismumohou
mohouukládat.
ukládat.
KK odvedení
odvedení těchto
těchto toxinů
toxinů používáme
používáme prepapreparáty
ráty podle
podle diagnostiky
diagnostiky jako
jako Antichemik,
Antichemik,
Antidrog,
Antidrog, Toxigen
Toxigen apod.
apod. KK dispozici
dispozici máme
máme
také
také preparát
preparát Mediator,
Mediator, který
který obsahuje
obsahuje
obrazy
obrazy mediátorů,
mediátorů, neurotransmiterů,
neurotransmiterů, neuneurohormonů
rohormonů aa pomáhá
pomáhá harmonizovat
harmonizovat jejich
jejich

Stránka
Stránka 18
18

ných
ných neuronů
neuronů aa přes
přes rozvětvený
rozvětvený axon
axon inforinformace
macepředává
předávámnoha
mnohadalším
dalšímneuronům.
neuronům.NeuNeurony
rony mohou
mohou být
být propojeny
propojeny ii přímo,
přímo, kdy
kdy se
se
axon
axon dotýká
dotýká druhého
druhého neuronu
neuronu nebo
nebo se
se těla
těla
neuronů
neuronů dokonce
dokonce dotýkají
dotýkají vzájemně.
vzájemně. Tak
Tak je
je
tvořená
tvořená bohatě
bohatě provázaná
provázaná neurální
neurální síť.
síť.

encefalickou
encefalickoubariérou,
bariérou,chránící
chránícípřechod
přechodmezi
mezi
krví
krví aa mozkovou
mozkovou tkání.
tkání. Tato
Tato bariéra
bariéra je
je tvotvořena
řena endotelem
endotelem cév
cév aa astrocyty.
astrocyty. Periferní
Periferní
nervový
nervovýsystém
systémpodobným
podobnýmzpůsobem
způsobemochraochraňují
ňují glie
glie (Schwanovy
(Schwanovy aa satelitní
satelitní buňky).
buňky).
Neurony
Neurony je
je také
také třeba
třeba chránit
chránit před
před mechamechanickým
nickýmpoškozením.
poškozením.Proto
Protoje
jeuzavřena
uzavřenamícha
mícha
do
do páteře,
páteře, mozek
mozek do
do kostěného
kostěného obalu
obalu lebky
lebky
Obaly
Obaly mozku
mozku
aaje
jechráněn
chráněnmozkovými
mozkovýmiobaly,
obaly,plenami
plenami(me(meNeurony
Neuronyjsou
jsouvelmi
velmicitlivé
citlivéna
natoxiny.
toxiny.Proto
Protoje
je ningy),
ningy), což
což jsou
jsou tenké
tenké vazivové
vazivové vrstvy
vrstvy obaobacentrální
centrální nervový
nervový systém
systém chráněn
chráněn hematohemato- lující
lující mozek
mozek aa míchu.
míchu. Jsou
Jsou tři:
tři: tvrdá
tvrdá plena
plena
(dura
(dura mater),
mater), protkaná
protkaná žílami;
žílami; pavučnice
pavučnice
(arachnoidea
(arachnoidea mater),
mater), bezcévnatá,
bezcévnatá, ze
ze síťovisíťovitě
tě uspořádaných
uspořádaných vláken;
vláken; aa nakonec
nakonec omozečomozečnice
nice (pia
(pia mater),
mater), měkká
měkká hustě
hustě prokrvená
prokrvená
plena
plena na
na mozku.
mozku. Mezi
Mezi vrstvou
vrstvou pavučnice
pavučnice
aaomozečnice
omozečniceje
jemozkomíšní
mozkomíšnímok,
mok,ve
vekterém
kterém
mozek
mozek doslova
doslova plave
plave –– tím
tím se
se snižuje
snižuje jeho
jeho
hmotnost
hmotnost aa je
je chráněn
chráněn před
před otlakem
otlakem vlastní
vlastní
vahou
vahouaanárazy,
nárazy,otřesy
otřesyaazměnami
změnamitlaku.
tlaku.MozMozkomíšní
komíšní mok
mok neboli
neboli likvor
likvor je
je tvořen
tvořen zvláštní
zvláštní
výstelkou
výstelkou plexus
plexus choroideus
choroideus vv postranních
postranních
komorách
komoráchaachrání
chránímozek
mozeknejen
nejenpřed
předotřesy,
otřesy,
ale
aletaké
taképřed
předinfekcemi,
infekcemi,toxiny,
toxiny,ale
aletaké
takévyživyživuje
vuje mozek
mozek aa míchu,
míchu, zajišťuje
zajišťuje iontovou
iontovou aa aciaci-

Porucha mediátorů je důsledkem přítomnosti
toxinů v organismu a tvoří podstatnou
součást celé řady duševních i tělesných
potíží – od změn nálad, depresí, migrén,
poruch pozornosti přes zažívací problémy,
hormonální dysbalance až po poruchy
imunity, chronické záněty a autoimunitu.
hladiny,
hladiny, odstranit
odstranit zz organismu
organismu nefunkční
nefunkční
aa poškozující
poškozující mediátory
mediátory aa odblokovat
odblokovat toxiny
toxiny
obsazené
obsazené receptory
receptory pro
pro mediátory.
mediátory. Porucha
Porucha
mediátorů
mediátorůje
jevelmi
velmičasto
častosvázána
svázánassporuchou
poruchou
hormonálního
hormonálního systému.
systému. Je
Je tedy
tedy důležité
důležité dedetoxikovat
toxikovat ii celý
celý hormonální
hormonální systém,
systém, kk tomu
tomu
nám
nám poslouží
poslouží preparát
preparát VelienDren
VelienDren na
na slezislezinu,
nu, která
která hormonální
hormonální systém
systém řídí.
řídí. NezapoNezapomeneme
meneme také
také na
na Hypotal,
Hypotal, Harmon,
Harmon, SupSupraren,
raren, ThyreoDren.
ThyreoDren.

Axony
Axony aa synapse
synapse
Neurony
Neurony mají
mají dva
dva druhy
druhy výběžků.
výběžků. Axon,
Axon, něněkdy
kdy označovaný
označovaný jako
jako neurit,
neurit, je
je odstředivý,
odstředivý,
odvádí
odvádí zz neuronu
neuronu signál
signál kk dalším
dalším neuronům
neuronům
nebo
nebo buňkám.
buňkám. Jsou
Jsou dlouhé,
dlouhé, různé
různé tloušťky,
tloušťky,
silné
silné axony
axony jsou
jsou obaleny
obaleny myelinovou
myelinovou pochpochvou
vounebo
neboobklopeny
obklopenyastrocyty.
astrocyty.Axony
Axonyvčetně
včetně
gliových
gliových obalů
obalů se
se nazývají
nazývají nervová
nervová vlákna.
vlákna.
Na
Nakonci
koncise
seaxon
axonvětšinou
většinoudělí
dělína
namnoho
mnohomamalých
lých větví
větví zakončených
zakončených paličkovitým
paličkovitým rozšírozšířením.
řením. Ty
Ty jsou
jsou vv kontaktu
kontaktu ss dalšími
dalšími neurony
neurony
nebo
nebo výkonnými
výkonnými buňkami
buňkami aa tvoří
tvoří ss nimi
nimi sysynapsi.
napsi. Informace
Informace běží
běží ve
ve formě
formě elektrického
elektrického
signálu
signálupo
poaxonu
axonuaana
nasynapsi
synapsije
jenervový
nervovýimimpuls
puls přeložen
přeložen zz elektrické
elektrické do
do chemické
chemické ininformace
formace aa prostřednictvím
prostřednictvím neuropřenašečů
neuropřenašečů
aasynapse
synapseje
jeinformace
informacepřenesena
přenesenadále.
dále.PřijíPřijímacím,
macím, dostředivým
dostředivým výběžkem
výběžkem jsou
jsou dendridendrity.
ty.Většinou
Většinoujsou
jsoukrátké,
krátké,bohatě
bohatěvětvené
větvenéaajejejich
jich povrch
povrch je
je hustě
hustě pokryt
pokryt zakončenými
zakončenými
výběžky
výběžky axonů
axonů od
od jiných
jiných neuronů.
neuronů. Neuron
Neuron
přes
přes dendrity
dendrity přijímá
přijímá statisíce
statisíce signálů
signálů od
od jiji-
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dobazickou
dobazickourovnováhu
rovnováhuaaodstraňuje
odstraňujemetabometabolity
lityaatoxiny.
toxiny.Krev
Krevaamozkomíšní
mozkomíšnímok
mokjsou
jsouododděleny
děleny hematolikvorovou
hematolikvorovou bariérou,
bariérou, kterou
kterou
tvoří
tvoří epitel
epitel choroidálních
choroidálních plexů,
plexů, pia
pia mater
mater
aa endotel
endotel cév.
cév. Je
Je propustnější
propustnější než
než hematohematoencefalická,
encefalická, protože
protože umožňuje
umožňuje prostup
prostup proproteinů
teinů aa může
může se
se také
také stát
stát místem
místem průniku
průniku totoxinů
xinůaainfekcí.
infekcí.KKdetoxikaci
detoxikacimeningů
meningůmůžeme
můžeme
použít
použítpreparát
preparátMindHelp
MindHelpnebo
neboMindDren.
MindDren.

FOTO: www.shutterstock.com

Co
Co nás
nás ohrožuje
ohrožuje
Neurony
Neuronyjsou
jsousice
sicechráněny
chráněnyněkolika
několikazpůsoby
způsoby
před
před průnikem
průnikem toxinů
toxinů aa infekcí,
infekcí, ale
ale přesto
přesto se
se
do
do CNS
CNS toxiny
toxiny dostávají
dostávají vv poměrně
poměrně velkém
velkém
množství.
množství. Je
Je to
to díky
díky bariérám
bariérám porušeným
porušeným
nefunkčností
nefunkčností buněk,
buněk, které
které je
je tvoří.
tvoří. VV tomto
tomto
případě
případěje
jenutné
nutnédetoxikovat
detoxikovatcévní
cévnísystém
systémprepreparátem
parátem VasoDren,
VasoDren, gliový
gliový systém
systém přípravpřípravkem
kemMezeg,
Mezeg,meningy
meningyMindDrenem.
MindDrenem. Pokud
Pokud
infekce
infekce proniká
proniká přes
přes hematolikvorovou
hematolikvorovou babariéru,
riéru, projeví
projeví se
se onemocnění
onemocnění jako
jako meningitimeningitida,
da,zánět
zánětmozkových
mozkovýchblan.
blan.Typickými
Typickýmipříznaky
příznaky
jsou
jsoubolesti
bolestihlavy,
hlavy,horečky,
horečky,ztuhlost
ztuhlostšíje,
šíje,zvrazvracení,
cení, ospalost
ospalost až
až poruchy
poruchy vědomí.
vědomí. Typickými
Typickými
infekcemi
infekcemipro
promeningitidu
meningitiduaataké
taképro
provznik
vznikloložisek
žisekvvmozkových
mozkovýchobalech
obalechjsou
jsoutyto
tytoviry:
viry:herherpes
pes simplex
simplex (oparové
(oparové viry),
viry), paramyxoviry
paramyxoviry
(příušnice),
(příušnice), enteroviry,
enteroviry, coxsackie,
coxsackie, polioviry
polioviry
(dětská
(dětskáobrna),
obrna),zzbakterií
bakteriíNeisseria
Neisseriameningimeningitidis,
tidis,Heamophilus
Heamophilusinfluenzae,
influenzae,Streptococus
Streptococus
pneumoniae,
pneumoniae,Escherie,
Escherie,Mycobacterium,
Mycobacterium,LisListerie.
terie.ZZplísní
plísníCryptococcus,
Cryptococcus,Coccidie,
Coccidie,zzparaparazitů
zitů Naegleria,
Naegleria, Acantamoeba,
Acantamoeba, Balamuthia.
Balamuthia.
Mikrobiální
Mikrobiální ložiska
ložiska odstraňujeme
odstraňujeme nejlépe
nejlépe
kombinací
kombinací drenu
drenu (MindDren,
(MindDren, MindHelp)
MindHelp)
aa příslušného
příslušného mikrobiálního
mikrobiálního preparátu
preparátu ––AnAntivex,
tivex,Nobac
Nobac(Mycobac,
(Mycobac,Enterobac…),
Enterobac…),Yeast
Yeast
aaPara-Para.
Para-Para.
Při
Při průniku
průniku infekce
infekce přes
přes hematoencefalichematoencefalickou
kou bariéru
bariéru vzniká
vzniká zánět
zánět mozku,
mozku, encefalitiencefalitida.
da. Může
Může dojít
dojít ale
ale ii ke
ke vzniku
vzniku ložisek
ložisek bez
bez
toho,
toho, aby
aby onemocnění
onemocnění proběhlo.
proběhlo. CharakteCharakteristickou
ristickou známkou
známkou encefalitid
encefalitid jsou
jsou poruchy
poruchy
funkce
funkcemozku,
mozku,protože
protožeje
jepostižen
postiženvlastní
vlastnínenevolností,
volností, zvracením
zvracením aa horečkou.
horečkou. Typickými
Typickými
infekcemi
infekcemi jsou
jsou virové
virové nákazy,
nákazy, například
například popolio
lioaadalší
dalšíenteroviry,
enteroviry,celá
celáskupina
skupinaklíšťových
klíšťových
encefalitid
encefalitid(japonská,
(japonská,klíšťová,
klíšťová,východní
východníaazázápadní
padní koňská…).
koňská…). Zde
Zde je
je velmi
velmi nápomocný
nápomocný
preparát
preparát Joalis
Joalis FSME,
FSME, který
který pomáhá
pomáhá zlikvizlikvidovat
dovatvvtěle
tělevšechny
všechnydruhy
druhyencefalitických
encefalitickýchvivirů
rů přenášených
přenášených různými
různými druhy
druhy krevsajícího
krevsajícího
hmyzu.
hmyzu. Mohou
Mohou to
to také
také být
být herpetické
herpetické viry
viry
(herpes
(herpes simplex,
simplex, varicella-zoster,
varicella-zoster, cytomegacytomegalovirus),
lovirus), zarděnky,
zarděnky, spalničky,
spalničky, příušnice,
příušnice, popolyoviry
lyoviry (hlavně
(hlavně JC
JC virus).
virus). Pozor
Pozor –– viry
viry se
se dodostávají
stávají do
do těla
těla ii očkováním,
očkováním, vv tomto
tomto případě
případě
je
je lepší
lepší podat
podat přímo
přímo preparát
preparát Deimun
Deimun
Aktiv.
Aktiv.Ostatní
Ostatnívirové
virovéinfekce
infekceřešíme
řešíme AntiveAntive-

Cílem mikroorganismů je proniknout do
mozku a zasahovat do řízení chování, emocí,
paměti, aby se hostitel choval takovým
způsobem, který by co nejlépe zajistil rozšíření
mikroorganismu do vnějšího prostředí.
xem.
xem. ZZ bakterií
bakterií je
je to
to hlavně
hlavně Borrelie
Borrelie aa TreTreponema
ponema––použijeme
použijemeSpirobor,
Spirobor,uuMycoplasMycoplasmy
my použijeme
použijeme Mollicut.
Mollicut. Mozek
Mozek napadají
napadají
ii prvoci,
prvoci, hlavně
hlavně Toxoplasma,
Toxoplasma, ale
ale ii PlasmodiPlasmodium,
um, Cryptococcus,
Cryptococcus, spolehlivě
spolehlivě zabere
zabere ParaParaPara.
Para. VV poslední
poslední době
době se
se objevuje
objevuje více
více aa více
více
informací
informací oo působení
působení prionů
prionů na
na nervový
nervový syssystém.
tém. Priony
Priony odstraníme
odstraníme preparátem
preparátem IK-mix
IK-mix
nebo
neboNon-grata
Non-gratajako
jakocizorodou
cizorodoubílkovinu.
bílkovinu.

Důležitost
Důležitost detoxikace
detoxikace
Řada
Řada toxinů,
toxinů, hlavně
hlavně ze
ze skupiny
skupiny patogenních
patogenních
mikroorganismů
mikroorganismů aa jejich
jejich toxinů,
toxinů, hematoenhematoencefalickou
cefalickou aa hematolikvorovou
hematolikvorovou bariéru
bariéru obobchází
chází aa do
do neuronů
neuronů se
se dostává
dostává přímo
přímo přes
přes
nervové
nervové výběžky.
výběžky. Axony,
Axony, nervové
nervové výběžky,
výběžky,
transportují
transportujílátky
látkyzzbuněčného
buněčnéhotěla
tělado
dozakonzakončení
čenínervového
nervovéhovýběžku.
výběžku.Transportní
Transportnísystém
systém
může
může být
být zneužit
zneužit toxiny
toxiny aa infekcemi
infekcemi aa dochádocházízí kk takzvanému
takzvanému retrográdnímu
retrográdnímu transportu,
transportu,
kdy
kdy se
se do
do těla
těla neuronu
neuronu dostávají
dostávají zz periferie
periferie
viry,
viry, toxiny,
toxiny, další
další infekce
infekce aa také
také jejich
jejich mikromikrobiální
biálnítoxiny.
toxiny.Tímto
Tímtozpůsobem
způsobemmůže
můžebýt
býtvelmi
velmi
rychle
rychle zasažen
zasažen centrální
centrální nervový
nervový systém.
systém. MiMistrem
strem přenosu
přenosu toxinů
toxinů přímo
přímo do
do mozku
mozku přes
přes

axony
axonyje
jeborelie,
borelie,která
kterávypouští
vypouštívezikuly,
vezikuly,váčváčky
ky naplněné
naplněné neurotoxinem,
neurotoxinem, které
které ochromují
ochromují
činnost
činnost centrální
centrální nervové
nervové soustavy.
soustavy. Ve
Ve skuskutečnosti
tečnostitento
tentozpůsob
způsobprůniku
průnikutoxinů
toxinůaainfekinfekcící do
do neuronů
neuronů vv praxi
praxi převažuje,
převažuje, protože
protože tak
tak
infekce
infekce mnohem
mnohem snáze
snáze uniknou
uniknou pozornosti
pozornosti
imunitního
imunitníhoaagliového
gliovéhosystému,
systému,nevznikne
nevzniknezázánět
nětaaimunologické
imunologickéreakce,
reakce,které
kteréby
bynežádounežádoucícítoxiny
toxinyodstranily.
odstranily.VVneuronech
neuronechtak
takvznikne
vznikne
řada
řada mikrobiálních
mikrobiálních ložisek,
ložisek, uloží
uloží se
se toxiny,
toxiny,
které
které působí
působí také
také informačně
informačně na
na mozkovou
mozkovou
síť
síť aa dochází
dochází tak
tak kk řadě
řadě poruch
poruch aa problémů.
problémů.
Cílem
Cílemmikroorganismů
mikroorganismůje
jeproniknout
proniknoutdo
domozmozku
ku aa zasahovat
zasahovat do
do řízení
řízení chování,
chování, emocí,
emocí,
paměti,
paměti, aby
aby se
se hostitel
hostitel choval
choval takovým
takovým způzpůsobem,
sobem, který
který by
by nejlépe
nejlépe zajistil
zajistil rozšíření
rozšíření
mikroorganismu
mikroorganismu do
do vnějšího
vnějšího prostředí.
prostředí. DeDetoxikace
toxikace neuronů
neuronů aa nervového
nervového systému
systému od
od
mikrobiálních
mikrobiálních ložisek
ložisek je
je naprosto
naprosto zásadní.
zásadní.
Proto
Proto jíjí také
také budeme
budeme věnovat
věnovat poslední
poslední díl
díl
seriálu
seriálu od
od buňky
buňky kk člověku
člověku
aa projdeme
projdeme jednotlivé
jednotlivé dreny
dreny
nervové
nervové soustavy,
soustavy, aa to,
to, na
na jajaké
ké části
části nervové
nervové tkáně
tkáně se
se pro
pro
detoxikaci
detoxikaci používají.
používají.
Mgr.
Mgr. Marie
Marie Vilánková
Vilánková
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BUŇKY
GALERIEV JOALIS
TĚLE
VV
minulém
dnešní galerii
díle seriálu
všech
jsmepreparátů
začali probírat
Joalis
poslední
se budeme
typ tkáně,
nervovou
věnovattkáň.
lihovým
Zaměřili
jsme se přípravkům
na gliové buňky,
kterézačínajícím
tvoří podpůrný
systém
na pro
K, L hlavní
a M. typ
buněk nervové tkáně,
neurony. Těm se
budeme věnovat
v tomto článku.
Neurony – česky nervové
buňky – jsou základní
funkční jednotkou
nervové tkáně.

Abeceda

detoxikačních preparátů

Nervová tkáň –
Kokmin

terolu i skupina tuků pod názvem triacylgly- ních komplikací je rovněž velmi známý. Proto
ceroly. Tento preparát se nadále neprofiloval LiverDren patří mezi základní fond preparátů.
Patří mezi antimikrobiální preparáty, je cílen a zůstal stranou detoxikačního zájmu předespeciálně na skupinu gramnegativních koků, vším proto, že nenabyl žádné zvláštní popu- Lymfatex
kam patří především Neisseria. Do tohoto ro- larity mezi terapeuty.
Preparát určený k odstranění mikrobiálních
du se řadí i známý původce kapavky, ale
ložisek v lymfatickém systému. Zvláště u něj
v současné době existuje větší hrozba, a to LiverDren
si je potřeba uvědomit, že existuje lymfa
v podobě původce meningitidy. Toto onemocnění může probíhat jak ve smrtelné intenzitě, Patří mezi nejoblíbenější preparáty vůbec. Při a lymfatický systém. Lymfatex ovlivňuje
tak samozřejmě pouze jako subklinické. V ta- měsíčním přehledu objednávaných preparátů výhradně struktury tohoto systému – to znakovém případě, při chronické zátěži meningu obvykle zaujímá třetí až maximálně páté místo. mená lymfatické uzliny, cévy a kapiláry.
má až toxické
85 miliard
sou vysoce
specializované
a majímikrobiáljeden zá- Neuronová
Samotný LiverDren síť
je určený k detoxikaci ja- člověk
Lymfa odvádí
látkyrůzných
ze všechneuronů
buněk,
bakterií
Neisseria
nebo při rozbití
podleomývá
novýchv výzkumů
dokoncebuňku
přes 100
informací.
podstatě každou
lidníchkladní
ložisek,úkol:
splnízpracování
Kokmin svoji
úlohu. Ne- ter od mikrobiálních ložisek. Na problém mi- aneboť
synapsí, každá
z nich
pakvjenervovém
samostatrozptylují se jinými úkoly, ty za ně vyko- Informace,
krobiálníchznalosti
ložisekjsou
narazíme
zpracovávány
při detoxikaci
v neuro- trilionů
ského organismu
mimo
těch
„mikroprocesorem",
který
umídoinformanává
gliový systém. Glie je chrání, dodávají nové
prakticky
síti, která
vždy. Játra
se umí
mají
učit
velmi
a umí
složitou
informace
struk- ným
systému.
Lymfatický systém
patří
okruhu
Kokplus
nejen předávat,
alelymfy
také zpracovávat
a uklájim výživu, odstraňují z nich toxiny a pomá- ukládat
turu a skládají
a předávat.
se z laloků
Základem
a lalůčků
sítě jsou
tvořených
neuro- ce
sleziny
a proudění
může být mikrobiálními
Lidskýložisky
mozekvse
lymfatických
považuje za uzlinách
nejsložitější
nehají
Je rovněž
jim v růstu
antimikrobiálním
a propojování. preparátem,
Neurony se ny
jaterním
a jejichparenchymem
výběžky, kteréatvoří
také intrahepatálnícharakteristic- dat.
bo kapilárách
ve známém
významně
vesmíru,zhoršeno.
počet způsobů výstarají
který zahrnuje
o přenosvelmi
a zpracování
známouinformací.
skupinu gramUmí ké
mikontakty
žlučovody,(synapse).
které sbírají
Těmi
některé
jsou znejen
produktů
vzá- systém
informaci
pozitivníchpřijmout
koků. Do této
buďskupiny
z vnějšího
patří předenebo jemně
jater –propojeny
žlučové kyseliny
neuronya acholesterol.
glie, ale přebírají
Liver- měny informací v mozku je větší než počet atoDreninformace
má vliv nejen
na jaterní abuňku,
ale iinna mů
ve vesmíru. Lidský mozek je neuvěřitelně
vnitřního
vším streptokoky
prostředí–nebo
jak Streptococcus
od jiného neuronu.
viri- také
od receptorů
předávají
MamaDren
žlučové cesty.
Protože
játra patří
mezi pětsvazá- výkonný orgán pro zpracování obrovského
Umí
dans,ji tak
zpracovat,
Streptococcus
utlumitpneumoniae.
nebo naopakVpřetéto formace
výkonným
buňkám
– například
kladníchhormonálním…
orgánů pentagramu,
kterývlastností
pod sebe množství
všech
typů informací.
Jeho základem
dat
skupině
dále však
a odpovědět.
nalezneme
Neurony
i širokoujsou
skupinu
zásadní
sta- lovým,
Důležitou
Používáme
k odstranění
mikrobiálních
ložipro
naše přežití
– pro
schopnostjeučení,
je neuronu
sdružuje celý
velký okruh
dalšíchsignál.
orgánůNaa čásneuron,
kterýijemužského
ale velmi prsu.
citlivýŽenský
na toxiny
fylokoků,
z nichž
nejznámější
zlatý což
stafyje schopnost
vytvořit
zá- je
sek
z ženského
prs
základní
podmínka života.
Život
nejsou
jen kladě
tí těla,fyzického
je vhodné,nebo
aby chemického
jejich detoxikace
probí- asezměny
detoxikace
nervolokok – Stafylococus
aureus
neboli
MRSA.
podrážděskládáprostředí.
z mléčné Proto
žlázy, je
vazivové
kostry
a tuzákladní
schopnosti jako
zpracování
potravy,
hala
cytoplasmatické
hned v počátkumembrány
celého detoxikačního
dojde k vybupo- vého
a znalost
nervového
sysPod grampozitivními
koky
nalezneme
i jiné ní
kovésystému
výplně. zásadní
U mužského
prsu
není mléčná
metabolismus,
stupu.a Játra
předání
majísignálu
vliv nejen
buďnaelektrickým
detoxikaci tému
měla patřit
k základní
výbavě dobrémikroorganismyrozmnožování,
z této skupiny, instinkty,
které všakale
ne- zení
žláza by
vyvinuta
a tvoří
ho tedy převážně
svaly
je
to tak
hlavně
schopnost
sbírat,
vzruchem
organismu,vedeným
tvorbu žluče
výběžkem
a cholesterolu,
na delšíalevzdátaké ho
terapeuta.
jsou
známé
a nevyskytují
se zpracovávat,
tak často.
a tuk.
MamaDren působí na mikrobiální loukládat a předávat nové znalosti (informace). lenosti
na celé nebo
další spektrum
předáním tělesných
informacetuků
prostředa pro- žiska všech těchto tkání a je důležitým proBez
učení by se organismus nemohl vyví- nictvím
střednictvím
chemických
CNS i namediátorů
psychiku. Stojí
ve vzájemném
především Složení
středkem, kterým
je možné řešitbuněk
nebezpečné
LipoDren
nervových
jet, nemohl by si zajistit dostatek potravy, kontaktu
za agresivitou,
(synapsi).
morozitou,
Podle známého
podrážděností.
neuroloSa- infekce prsu v průběhu kojení nebo prevenci
motné
toxické
zatížení
jater jekterý
poměrně
poučit
se ze zkušenosti,
uniknout
nepříteli
MUDr.
Františka
Koukolíka,
mimočastý
jiné Neurony
vzniku různých
typů nádorů.
MamaDren
Tento přípravek
měl snahu
řešit problémy
li- ga
jsou tvořeny
z buněčného
těla
problém
a jaterní
vliv na široký
zdravotapidového
zanikl by.spektra. Do něj patří mimo choles- vydal
mnoho
zajímavých
knihokruh
o mozku,
tak aneovlivňuje
které
je zajištěno
hordvou druhůkojení,
výběžků,
kterými
se propojují

neurony
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monálně,
a předávajía sitosignály.
prolaktinem,
Tělo, někdy
který sevzniká
nazývvápříslušných
perikaryonstrukturách
(z řeckéhoCNS.
peri – okolo a karyon – buněčné jádro), obsahuje jádro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát,
Mediator
mitochondrie a další buněčné organely. Může
Mediátory
mít rozmanitý
nazýváme
tvar podle
soubor
těla
několika
neuronu
desítek
– kulátek
latý, oválný,
v těle, které
pyramidový
se podílíapod.,
na přenosu
a to různých
vzruchu
velikostí.
v nervovém
Tělo neuronů
systémujeavyztuženo
na dalšíchcytoskepochodech.
letem.Především
Není to alejdejeno stavebně-konstrukční
neurotransmitery neboli
síť. Každá
přenašeče.
živá buňka
Mediator
je samostatný
je podleživý
mého
ornázoru
ganismus,
spíšekterý
preparát
má svůj
diagnostický,
informační
který
systém
nás
informuje,
a tím je cytoskeletální
že někde v tomto
síť. Cytoskelet
systému jefunguje
chyba.
Není
v buňce
to prostředek,
jako jedenkterý
z nejvyšších
by odstraňoval
organizačpříčinu
ních špatné
systémů.
produkce
Tím, že tato
eventuelně
buněčnášpatného
struktufungování
ra je v kontaktu
těchtose
nervových
všemi dalšími
přenašečů.
buněčnými
Nalezneme-li
organelami
chybu,
od jádra
je třeba
pohledat,
buněčnou
který
membráz orgánů
nu,nebo
má možnost
toxinů je zprostředkovat
za ni zodpovědný,
dorozumíprotože
mediátory
vání mezi jednotlivými
se vyrábějí v různých
buněčnými
orgánech
složkami
našeho
a tvoří
těla.
takJako
vnitrobuněčný
příklad je možno
„nervový“
uvéstsystém.
CNS či
střevní
U mnoha
nervovou
onemocnění
soustavu.
nervového systému
(například Parkinson, Azheimer…) bylo prokázáno, že dochází k poškození cytoskeletu
Medulon
neuronů. Detoxikací nervové buňky může
dojít k odstranění
toxinů
a informačních
záDetoxikační
preparát
určený
k odstranění
těží, které cytoskelet
následné
mikrobiálních
ložisek z narušují,
míchy. Z nía odstupují
obnově nervy,
cytoskeletu
a regeneraci
nervové
periferní
které následně
ovládají
mnobuňky.
probíhá
proho
funkcíDetoxikace
příslušnýchneuronů
částí těla. Je
velmi důlestřednictvím
gliového
systému
a také toxiny
neurožité
rozlišit, zda
je problém
zaviněný
majív speciální
peroxizomy
enzyvnyPNS,
míše nebováčky,
v CNS.
V případě smíchy
my, kterépoužít
jsou schopny
rozkládat
organické
můžeme
Medulon,
samozřejmě
v soua toxickés dalšími
molekuly.
Fungujítak,
jakojak
detoxikační,
činnosti
preparáty
uvádí teočistící organela
neuronu.
retický
detoxikační
postup.Při detoxikaci neuronů jsou aktivovány přiléhající gliové buňky a peroxizomy, které dokážou z neuronů
Metabex
odstranit nežádoucí toxiny.
Slouží k odstranění metabolitů vznikajících při
špatném
zpracování
Nejčastější kriZásadní
rolepotravin.
mediátorů
tické potraviny jsou gluten, kasein, laktóza,
eventuálně
V tělech neuronů
metabolity
se vytvářejí
masa. I při
neuropřenašedodržování
příslušné
če a neuromodulátory,
diety zůstávají často
kterými
metabolity
se přenáve
tkáních,
ší vzruchy
kdeapůsobí
informace
chronicky
mezi neurony
jako toxin.
a dalšíProto
mijebuňkami,
tyto metabolity
hlavněpotřeba
imunitními,
odstranit.
hormonálními, ale i buňkami vnitřních orgánů, kůže
apod. Neuropřenašečů, neuromodulátorů,
Metabol
mediátorů je celá řada a mají zásadní vliv na
Preparát,
fungováníkterý
nervového
se pokouší
systému
zasáhnout
a celého
doorgapříčiny
nismu.
poruchy
Rozdělují
metabolismu.
se na excitační,
Původní úmysl
budivé
vytvořit
a inhibiční,
podobný
tlumivé.
preparát
Mediátory
se nesetkal
se dělí
s velkým
podle
úspěchem,
chemickýchprotože
skupin.příčin
Nejrozšířenější
takových poruch
je acetylje
cholin,
podle
druhů
receptorů může
více
a je který
potřeba
využít
širší detoxikační
arzepůsobit
budivě
nebotyto
inhibičně,
je odstranili.
zodpovědnál
k tomu,
abychom
poruchy
ný hlavně
za paměť,
myšlení,
hybnost,také
vníVelkou
roli zde
hraje stres,
pochopitelně
mánístřevních
bolesti. mikroorganismů,
Skupina monoaminů,
kambřišpastav
slinivky
tříatd.
dopamin,
histamin
ní
Přestoserotonin,
je možné adrenalin,
Metabol při
porua další,metabolismu
ovlivňují hlavně
nálady,
stres,
chách
zkusit,
i kdyžemoce,
ho nepovaimunitu,
hybnost.
Aminokyseliny jako glutažuji
za příliš
povedený.
mát (viz díl o gliích a excitotoxicitě), GABA
a glycin ovlivňují spánek, křeče, úzkosti, paMezeg
měť, jejich nadbytek může způsobit neurodegeneraci.
tachykininy,
substance
Je
určený kPeptidy,
detoxikaci
gliového systému.
TenP,

endogenní
opiátyrůzných
ovlivňujítypů,
nálady,
tvoří
gliové buňky
kteréchování,
mají za
imunitu,
hormonální
Některé
úkol
vyživovat
neuronysystém.
a sloužit
k jejichneuroočispeptidy
jsou
také produkovány
v endokrintě.
Blokáda
tohoto
sytému způsobí
nahromaních buňkách
trubice
a zasahujíbuňce.
do řídění
toxickýchtrávicí
produktů
v nervové
zení našich
emocí
a nálady.
Oxidvěku,
dusnatý
je
Pokud
blokáda
vznikne
v dětském
omezuje programování mozku, jeho vývoj a zobrazí se na celé řadě funkcí. Může působit poruchy inteligence, poruchy tvorby řeči, může
však způsobovat také zásadní emocionální poruchy, a to podle části nervového systému, ve
kterém se objeví. V pozdějším věku může napadení gliových buněk způsobovat Sclerosis
multiplex a jiná nervová onemocnění degenerativního charakteru a ve vyšším věku může pak taková blokáda být příčinou různých
typů demence, především Alzheimerovy choprodukován
také endoteroby.
Pokud jenejen
tentoneurony,
preparátale
indikován,
jde
buňkamidetoxikační
a má vliv nakrok.
relaxaci hladké
olovými
velmi důležitý
svaloviny. Některé neuromodulátory a mediátory produkují buňky imunitního systéMikrotox
mu, skrze ně komunikují s nervovým a dalšími systémy
v těle.
Preparát
určený
k odstranění mikrobiálních
Neuropřenašeče
a mediátory
jsou velmi
toxinů.
Mikrobiální toxin
– tedy bakteriální,
podstatné
kterépřítompřenávirový
nebochemické
boreliovýsloučeniny,
toxin – vzniká
ší informace
tom, jak se organismus
cítí,také
neností
některéomikrobiální
infekce. Může
jen mezi neurony,
aleaktivity
také ke mikrobiálního
všem buňkám.
vzniknout
následkem
PoruchaDo
mediátorů
je důsledkem
toxinů
v orložiska.
tohoto preparátu
nejsou
zahrnuganismu
tvoří podstatnou
celé řaty
plísňovéa toxiny.
Mikrobiálnísoučást
toxiny mohou
dy tkáních
duševních
i tělesných
– od změn
náve
zůstávat
i po potíží
odstranění
infekce
lad, depresí,
migrén, poruch
nebo
mikrobiálního
ložiska,pozornosti
např. jakopřes
názažívacíchřipkových
problémy, hormonální
dysbalance
až
sledek
infekcí a jiných
virových
po poruchy
imunity,
chronické
a auinfekcí,
ale i jako
následek
infekcízáněty
streptokotoimunitu.
Funkční mediátory
ve správných
kových,
salmonelových
atd. Mikrobiální
tohladinách
a jejich
správné
receptory,
díky
xin
se ve tkáních
chová
jako samotná
infekce
je informace
přenesena do cílové
akterým
způsobuje
podobné problémy.
buňky, jsou podstatné pro naše zdraví. V de-

toxikaci musíme pro tento funkční mediátoMolicut
rový systém detoxikovat několik okruhů.
Obsahuje
Musí být vantimikrobiální
pořádku neurony,
informace
které mediátotýkající
se
ry především
produkují. Ureaplasmy
Jsou to hlavně
a Mycoplasmy,
části mozku
což
a nervového
jsou bakterie
systému,
rodu Mollicutes
které mají napadající
na starosti
dýchací nebo urogenitální trakt. Užívání tohoto preparátu stimuluje imunitní systém
k likvidaci těchto nežádoucích infekcí.

Lidský mozek se považuje za nejsložitější
systém ve známém vesmíru.
Počet způsobů
MuscuDren
výměny informací, kteréOdstraňuje
se v něm
odehrávají,
mikrobiální ložiska z příčně pruhovaného
svalstva. V v
tétouniverzu.
svalové tkáni se poje dokonce vyšší než počet
atomů

měrně často vyskytují mikrobiální ložiska, která obvykle napadají další tkáně pohybového
aparátu. Bývají chřipkového nebo herpetického
neurosekreci.
původu, alePatří
mohou
tambýt
hlavně
i původu
hypotalamoboreliového
hypofyzární
a samozřejmě
systém anelze
osa hypofýza
vyloučit–ani
nadledjiné
mikroorganismy.
vinky (Joalis Hypotal,
Působí chronické
Supraren),
problémy,
epifýza
uneboli
kterých
šišinka
je typická
(Joalis
bolestivost
Depreson,
při stisknutí
Cranisvalu,
um), enterický
pocit „chřipkových
nervový systém
svalů“, únava
(Enternal),
a jiné
problémy
ale i dalšísouvisející
mozkové struktury
s chronickou
jakoinfekcí
substantak
rozsáhlého
tia nigra, striatum,
systému,bazální
jaký představují
ganglia, mozkový
svaly.
kmen (hlavně preparáty Cranium, Cortex,
Streson a Emoce).
Mycobac
Mediátory a jejich receptory bývají často
ovlivněny celoupreparát,
řadou toxinů,
hlavně mikroAntimikrobiální
který stimuluje
imubiálními
toxiny
jako botulotoxin,
kterýVýskyt
je pronitní
systém
k likvidaci
mycobakterií.
dukovaný různými
clostridií,
mochronických
infekcídruhy
tohoto
typu jekteré
obvykle
hou přežívat
v porušené funkcí
mikrobiální
flóře
podmíněn
nedostatečnou
imunitního
střeva, boreliovým
toxinemšpatnou
a dalšímiregulací
mikrosystému,
která je způsobená
toxiny. Vzatížením
tomto případě
je třeba
nazbiálními
CNS či toxickým
Peyerských
plaků
jít střevech.
mikrobiální
ložiska
a odstranit
ve
Další
příčiny
můžeme zdroj
hledattoxive
nů pomocínervovém
drenů a mikrobiálních
střevním
systému nebopreparátů
v thymu
Spirobor,
Anaerob,
Miajako
kostní
dřeni. Tyto
strukturyNobac
je vždyapod.
třeba dekrobiální když
toxiny
můžeme
odstranit
pomocí
toxikovat,
chceme
likvidovat
nějakou
infekci. Mycobac pak slouží k zaměření na zmíMindDren
něnou mycobakteriální infekci. Obvykle jde
Emocionální preparát, který působí na blo- o infekci tzv. tuberkulózního typu.
kovaný emocionální konflikt, který je zasunut do struktur nevědomí a organismus ho Mykotox
odmítá řešit nebo ho vůbec prezentovat. Může být pak příčinou neschopnosti organismu Z organismu odstraňuje mykotoxiny. Ty se naodstraňovat některé toxiny.
cházejí v celé řadě potravin a vznikají přítomností plísní, především plísní typu Aspergillus
a Mucor. Řada mykotoxinů je nesmírně jedovatá a může se tak stát toxickým zatížením pro nejrůznější tkáně. Nebezpečné jsou zvláště karcinogenní účinky některých plísňových toxinů jako
aflatoxinu či ochratoxinu a dalších. Při současném převážení a skladování potravin jsou mykotoxiny velkým nebezpečím nejen pro člověka,
ale i pro domácí živočichy krmené průmyslově
vyráběnou stravou. V indikovaném případě
prokážeme použitím přípravku
Mykotox organismu velkou
službu – plísňový toxin může
být jedním z hlavních toxinů
a tím i příčin onemocnění.
MUDr. Josef Jonáš
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REPORTÁŽ

• často si mimoděk pobrukuji jednu melodii, Emoci sleziny překonává emoce jater –
vydrží mi třeba i celý den
je to emoce akce, síly, dynamiky. Snové
• neustále myslím na jídlo, mám svůj jídel- archetypy pro tuto emoci jsou následujíníček pečlivě rozmyšlený
cí:
• mám přehnané starosti o druhé a o jejich • bujný strom
životní situace
• keř
• dávám přednost potřebám druhých lidí • kořeny stromu, tráva
před svými vlastními
• dřevo
• příliš o všem přemýšlím, příliš kalkuluji
a všechno
Obrazy, které
spojujíse
archetypy a tím ruO počítám
víkendu 24. až 26. března
2017
• často se zamyslím, zůstanu stát a přestanu ší emoci starosti/přemýšlivosti:
Výstaviště
opět
vnímat realitu v pražských Holešovicích
• strom roste ze země
a využívá ji
• rád a často
s druhými
lidmivšech
rozebírámpříznivců
osu- • tráva sezdravého
pevně zakoření v hlíně a živí se z ní
stalo
cílem
dy ostatních a analyzuji je, druzí lidé jsou • had se plazí vzhůru po kmeni do koruny
životního stylu a osobního
rozvoje.
vděčným námětem mých rozhovorů
stromu

do situace, která konečně uzdravovala jeho
životní pocit. Potom přišel k nějakému městu, ale bylo sešlé a smutné. Před městem potkal stařečka, měl v ruce hůl a sotva lezl. „Pozdrav pánbůh, šedivý stařečku!“ „Dejž to
pánbůh, pěkný mládenečku! Kam tudy cestou?“ „K dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy.“
„Aj, aj, na takového posla tu dávno čekáme.
To tě hned musím dovést k našemu panu
králi.“ Když tam přišli, řekl král: „Slyším, že
jdeš s poselstvím k dědu Vševědu. Měli jsme
tu jabloň a ta nesla mladicí jablka. Když někdo jedno snědl, třeba nad hrobem, omládl
zas a byl jako jinoch. Ale dvacet let nenese
jabloň ovoce žádného. Slíbíš-li mi, že se děPopulární Festival Evolution nabídl
da Vševěda zeptáš, je-li nám jaká pomoc,
odměním se ti královsky.“ Plaváček slíbil
opravdu bohatý program z oblasti bio
a král ho milostivě propustil. Odpovědi se
stylu, zdraví, eco worldu, alternativy
Plaváčkovi dostane prostřednictvím matky
děda Vševěda, která je v příběhu zároveň Plaa osobního rozvoje.
váčkovou sudičkou.
Když děd Vševěd usnul, vytrhla mu matka
druhý zlatý vlas a hodila ho na zem. „Což zae všech prostorách Průmyslového paláce se sešly čtyři stovky tuse máš, matko?“ „Nic, synáčku, nic! Zdálo
zemských i zahraničních vystavovatelů, kteří na svých stáncích nase mi o jednom městě, měli tam jabloň, nebídli nejnovější produkty zdravé výživy, bio potravin, přírodní kossla mladící jablka; když někdo zestárnul a
metiky nebo praktické ekologické vychytávky pro domácnost. A protože
Sfyzické
emocízdraví
přemýšlení/starostlivosti
jsou
jedno snědl, omládl zas. Ale teď dvacet let
souvisí s tím psychickým,
stranou
nezůstaly ani novinky
Uzdravující
pohádka
spojeny
snovérozvoje
obrazynebo
(ar- témata, která umožňují nanenese jabloň ovoce žádného. Je-li jaká poz oblasti zejména
výchovy atyto
osobního
chetypy):
hlédnout do sfér mimo každoTentokrát se obrátíme k pohádce o Plaváč- moc?“ „Snadná pomoc,“ řekl děd Vševěd.
•
země,realitu.
hlína, písek
denní
Mnoho vystavovakovi. I zde najdeme v podobě obrazu návod, „Pod jabloní leží had, užírá jí síly. Ať hada
•
hadopět nabídlo nejen „žhavé“
telů
jak překonat emoci. Plaváček měl při svém zabijí a jabloň přesadí. Ponese zas ovoce ja•
žaludek ale také ochutnávky
novinky,
emocionálním dozrávaní za úkol překonat ko prve.“ Plaváček se vydal na zpáteční cestu.
•
peníze, jídlo
a speciální
veletržní slevy. Pozadu
několik pocitů. Když byl králem přinucen vy- Když přišel do toho druhého města, ptal se
•
žena, matka
Země
nezůstala
ani programová
nabíddat se na pouť za dědem Vševědem, dostal se ho zase král, jakou jim nese novinu. „Dobnež 150
spíkrů,
učitelů
i „praktiků“
se svýrou,“
řekl lektorů,
Plaváček.
„Dejte
jabloň vykopat
ka – tři dny byly doslova nabité
mi přednáškami,
workshopy
vystoupeními.
a hada, co najdete
pod akořeny,
zabijte.KroPoprogramem. O to se postaralo více
mě zástupců
konvenční,
alternativní
či celostní
tom jabloň
zase vsaďte
a ponese vám
ovoce
medicíny
byli naKrál
festivalu
jako dřív.“
to dalzastoupeni
hned udělati profesioa jabloň
nálové
z oboru
renomovaní
koučoza noc
odělakosmetiky
se květem,čijako
by ji růžemi
obvé, psychologové
a odborníci
na pedagogiku
leksypal. Král měl
velikou radost
a darovaliPlatořiváčkovi
pohybových
aktivit
zástupci
múzických
dvanáct
koní čivraných
jako
havrani
umění.
a na ně tolik bohatství, co mohli unést.*
V sekci Zdraví jste mohli samozřejmě najít
i stánek
firmy(symbol
Joalis, kdeZemě
jsme tradičně
naZabití
hada
– přemýšbídli měření přístrojem
Salvia vystoupení
i přípravky
lení/starostlivosti)
znamená
medicíny. Zájem
byl velký
– bězdetoxikační
věčného a sžírajícího
rozebíraní
životních
hem tříZnovuzasazení
dnů jsme odbavili
několik
desítek
situací.
jabloně
představuje
klientů. obraz této emoce. Květy jabloně
uzdravující
Jitka
Menclová
a bohatství zase štěstí, kterého
se Plaváčkovi
dostalo, když našel východisko ze svého dětského pocitu. Obraz zdravého stromu, který
je pevně usazen v zemi, je obrazem STROMU
ŽIVOTA. Je v něm ukryto tajemství spojení
ženského (jinového) a mužského (jangového) prvku. Levá strana, kde jsou uloženy
hlavní orgány okruhu sleziny, představuje ženu, matku, matku Zemi, která se stará, která
živí a ze které vzniká nový život. Pravá strana, kde jsou uloženy hlavní orgány okruhu
jater, představuje otce, otce Nebes, který roz-

Festival Evolution

Protože emoci přemýšlení překonává obraz
stromu s kořeny v zemi, je dobré mít ho
dopředu připravený. Právě země je
archetypem starosti/přemýšlení.
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FOTO: Jitka Menclová

V

zen prvek ženy (Země), do oblasti nad temeno hlavy (sedmá čakra) je zasazen prvek muže (Nebe, koruna, koruna stromu). Spojení
těchto dvou pólů vede k tomu, že člověk dosáhne životní spokojenosti a poznává svoji
pravou životní cestu, věci se mu daří daleko
lépe a dosahuje též nesrovnatelně lepších výsledků v duševní práci. Ne nadarmo se ve světě pohádek uvádí, že „Sníš-li kousek hada,
porozumíš řeči ptáků.“ Převedeno do praktického života to znamená, že kdo překoná
svoje přemýšlení a pouhé zapojovaní rozumu/ratia v životě, bude se například nesrovnatelně lépe učit cizí jazyky…

Čaj,

Preparáty vhodné k detoxikaci organismu
v souvislosti s emocemi, které jsou spojeny
se starostlivostí a přemýšlivostí:
Joalis VelienDren Joalis VerteDren
Joalis VelienHelp
Joalis Emoce
Joalis NeuroDren Joalis Nodegen
Joalis MindDren
Joalis Streson
Joalis MiHerb
Joalis StresHerb
Joalis Cranium
Joalis Vegeton
hoduje, dobývá, je akční, tvořivý. Spojením hada vyzdvihnout. Nechat ho, aby vylezl po Joalis EmoDren
Joalis Hypotal
těchto dvou stran vzniká nový život, tedy je kmeni do koruny stromu. A přesně to má
to spojení prvku Země alias sleziny a Dřeva v indické tradici za pomoci různých cvičení Mnoho štěstí při zvládnutí vlastní stále přealias jater.
udělat jogín, když má probudit svoji kunda- mýšlející mysli přeje
Jak již bylo řečeno, s prvkem Země je spo- liní. Tato síla „sedí“ u kořene páteře někde
Ing. Vladimír Jelínek
jen důležitý symbol hada, který je předurčen v oblasti hráze a pomyslný had je zde podle
(*Pro citaci použit úryvek
k tomu, aby se plazil po zemi, aby ji neopus- tradice stočen do tří a půl otoček. Znamená
z knihy K. J. Erbena:
til. AvšakPití
každýčaje
člověk,neslouží
který touží po větším
to,
že
had
se
má
probudit
a
má
vystoupat
páZlatá
kniha pohádek.
elený
čaj
je
jedním
z
nejlevnějších
a
záJak na překyselený
jen
poznání sebe sama i okolního světa, by měl teří ažroveň
do hlavy
a z ní pak temenem
ZaFragment, Praha 2009)
nejúčinnějších
přírodníchven.
zázraorganismus
k doplnění tekutin,
ků. Obsahuje mnoho prospěšných látek
v mnoha zemích je také a při denním používání působí jako lék. Jeho Zelený čaj, stejně jako káva, obsahuje popůvodní domovinou je Asie, dnes jej ale pijí vzbuzující kofein, v čaji se nazývá tein. Z kásymbolem, součástí milióny lidí po celém světě.
Pěstovat
a doslova šlechtit
tutolátka
představu
v sobě
znamenáproto
udrvy se tato
vstřebává
v žaludku,
Jak je potvrzeno
obřadů a ceremoniálů. západní i čínskou medicínou,
žovat si
svůj vlastní
ŽIVOTA,
kterýale
dodává
sípůsobí
okamžitě,
kratšíživotodárnou
dobu. Tein ze
zelený
čaj zpo-STROM
lu. Nejen,
že tento
je spolehlivým
Již několikKromě
let provázímtoho
klienty působí
živlovou tématikou
že v úzkém
zeleného
čaje se dovypínačem
organismuobtěžujících
dostává až
malujetím,
stárnutí
organismu,
normalizuje
pro-obraz
a stále se
vtírajících
také soustředit
se na
ústředkruhu vizualizujeme přírodní – živlové obrazy,ces
spojení
dvou
prvků, zlepšuje
ze střev,pomáhá
jeho účinky
jsou tedy
pozvolné
látkové
výměny,
činnost
cent-myšlenek,
i jako
lék,
který posiluje
ní kanál – Šušumnu. Podle ajurvédské tradice to znamená,
kterých
je deset
kombinací.
že se soustřeďuje na bytostné Já (Self) a tento vizualiJedna z kombinací je právě
spojení prvku Země a Dřeorganismus.
zační trénink stromu života mu pomůže dojít k sova. Při této vizualizaci vybízím člověka, aby se vzpříNejkvalitnější
čajsi, že
bě samému a neřešit v životě zbytečné věci.
meně posadil na
sedadlo židle, představil
kterýzasadil
se
Pěstovat si svůj vlastní strom života předstažidle je Země,je
na zelený,
které sedí, pomyslně
vuje celoživotní, nikdy nekončící dílo, kdy
semínko stromu
kamsi
pod
sedadlo
do
obzejména v asijských
je strom doslova nutné zalévat, stříhat
lasti hráze, zapustil kořeny a nechal se běpijevzhůod rální nervové soustavy, detoxikuje, zvyšu- a dlouhodobé.
a upravovatZelený
vyčnívající
větve,nedráždí
živit ho
hem jedné minutyzemích
prorůst kmenem
čaj zároveň
sluncem…
ru po páteři, aby kmínek nepaměti.
stromu prorazil
a ve střevě pomáhá navíc zhodnotit
je prokrvení srdce a jeho výkon, neutralizu- sliznice
až nejvyšším bodem na hlavě ven a udělal
Rovněž
kořeny potravu.
stromu, Obsahuje
vycházející
postravitelnou
léčivé
je volné radikály, dodává minerální látky, obtížně
korunu zhruba tak velikou, aby ji bylo možmyslněpřesto
z oblasti
jsou velmi
důležité
neníhráze,
nepříjemně
hořký.
Kdo
stopové prvky a vitamíny. Vyrovnává choles- hořčiny,
né ve všech směrech obejmout rukama.
stabilitu
člověka.
Za těchseněkolik
let
popíjí
během
jídla, tomu
neukládá
terol a tím příznivě působí proti arterio- hopro
jsem vysledoval,
že čaj
lidé,
mají potíž
Tento obraz hodně vypovídá o blocích na skleróze, snižuje krevní cukry. Obsažené škodlivý
tuk – zelený
hokteří
totiž rozpouští.
s vizualizací
kořenů,trávení
nebo jim
tatoa předstapáteři. V místech, kde se bloky nacházejí, se účinné látky mají prý až 20x větší účinnost na Protože
zpomaluje
cukru
celkově
vůbec nejde
uskutečnit,
problém
kmínku stromu nedaří je prorazit nebo je tenkývychytávání volných radikálů než vitamín vazlepšuje
trávení,
snižujemají
pocit
hladu s–diaje
betem
nebo
do nějpři
směřují.
Podle
čínského penči jinak pokroucený. Pro jiné lidi, kteří tento obraz
proto
vhodný
hubnutí.
Neutralizuje
raE, působí zároveň proti zubnímu kazu. A co
je to vcelku
logické
– cukr,
sladká chuť,
je
spontánně bez problému uskuteční, může být tato
vizátěž,
udržuje
a vyrovnává
acije nejdůležitější
– preventivně působí protitagramu
vy- dioaktivní
spojený
Země.rovnováhu
A když je hoorganismu.
v člověku Překypřebyzualizace silným emotivním zážitkem. Někdo se dokáže
štěs-krevnímu tlaku, proti cévním
dobazickou
sokému
pří-s prvkem
tek, nedokáže ho kreativně
tím až rozplakat – tak mu ten obraz v sobě samém
připadne
krásný.
selenývyužít.
organismus totiž ztrácí odolnost vůči
hodám
a rakovině.

zelený zázrak
Z

Slovo autora:

Zelené čaje je potřeba zalévat vodou ohřátou
k bodu varu a odstátou na teplotu 60–80 °C.

FOTO: www.shutterstock.com

FOTO: Jitka Menclová
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ŽIVLOVÁ TERAPIE

nemocem, infekci, stresu, dochází pak k rychlejší únavě a opotřebení. Následně vznikají
problémy s osteoporózou, začnou se tvořit
kazy na zubech a řídnout kosti. Další potíže
na sebe nenechají dlouho čekat: dna, kyselina močová, revmatismus, tvorba ledvinových, žlučových a močových kaménků. Zelený čaj účinně pomáhá při průjmu, potížích
s trávením, obsažený katechin likviduje také

Stránka
Stránka 12
24

Trocha historie
Podle legendy doporučil zelený čaj k užívání
legendární čínský císař Shen Nung. Ten při
svých častých cestách po „Říši středu“, jak se
Čína sama označuje, popíjel převařenou vodu, aby neonemocněl. Tehdy, asi dva a půl tisíce let př. n. l., spadlo do vařící vody pár lístků ze stromu, pod kterým se voda vařila.

Čaj Matcha je také velice vhodný pro
diabetiky, protože má vysoký obsah léčivých
katechinů.
viry a jedovaté látky jako je nikotin a dehet,
kterými jsou zaneseny plíce aktivních i pasivních kuřáků.
Mezi nežádoucí účinky zeleného čaje může
patřit nespavost, která se podobně jako u kávy může projevit jen u někoho. Pokud vás
tento problém trápí, zkuste čaj nepít cca 4–6
hodin před tím, než si jdete lehnout. Těhotné a kojící ženy by měly pití zeleného čaje
kvůli poměrně vysokému obsahu kofeinu
omezit na dva šálky denně. Pro děti lze doporučit druhý nebo třetí nálev čaje, ve kterém už není příliš teinu.

Když císař tento nápoj ochutnal, byl příjemně
překvapen – tekutina měla nádhernou zelenožlutou barvu, příjemnou vůni a vynikající
chuť. Začal zelený čaj tedy popíjet pravidelně každý den a tento zvyk postupně přejali
císařští poddaní.
Stejně jako černý čaj se ten zelený vyrábí
z lístků čajovníku čínského. Je to stálezelený
keř, který může dorůstat až do výšky 15 metrů, ale keře na plantážích jsou udržovány ve
výšce přibližně metru. To umožňuje pohodlnější sběr a zvyšuje úrodu čaje. Původní domovinou této rostliny je sice jihovýchodní

Asie při hranicích Číny a Indie, v současné době se však čaj pěstuje i v jiných zemích (Japonsko, Srí Lanka, Tchaj-wan, Pákistán, Vietnam, Indonésie,
Argentina a další).
Rozdíl
Počínaje
minulým
číslem
mezi černým a zeleným čajem je jen ve způsi
opět připomínáme
sobu zpracování. Záleží na tom, zda proběhtechniku
takzvané
ne oxidace (někdy
nesprávně nazývaná fermentace).
Lístky,
které
používají na příživlové terapie.se Pocit,
pravu černého čaje, touto oxidací projdou –
který
zažíváme
v daném
lístky se nejprve
musí mechanicky
narušit,
poté proběhne samotný
proces. Celé zpracookamžiku
na konkrétním
vání trvá týden i více. Naopak čajové lístky
místě
a s konkrétní
určené na přípravu zeleného čaje procesem
osobou,
se pak
oxidace neprocházejí
– sušímůže
se na pánvích nebo
se
napařují
a
zpracování
trvá pouze jeden
překlopit do
až dva dny.
dlouhodobého
životního
Buddhističtí a taoističtí mniši
používají zelený čaj už stovky
let na zklidnění ducha a popocitu
či postoje.
sílení nervového systému, zároveň i pro inNěkterá
situace na nás
spiraci a jasnější myšlenky. Archeologické
může
zapůsobit
tak,5000
nálezy ukazují,
že čaj se pijeaž
už téměř
let. Kissa
Yojoki
Knihastále
čaje sepsaná zeže
jsme
v neboli
životě
novým mnichem jménem Eisai v roce 1191
vnitřně
napjatí,
smutní
popisuje pozitivní
účinky pití
zeleného čaje
na pět životně
důležitýcho
orgánů,
obzvláště
nebo
neustále
něčem
pak na srdce. Kniha se zaobírá léčebnými
přemýšlíme.
účinky nápoje včetně léčby kocoviny, jeho role jako stimulantu, léčení oparů a uhrů, tišení žízně, nápravy poruch trávení, léčení onemocnění nervového systému „beriberi“,
prevence únavy a podpory funkcí močové
soustavy a mozkové činnosti.

Jak se vyvarovat přílišné
CHEMICKÉ SLOŽENÍ ČAJE

Katechin

Důležitá je kvalita

starostlivosti
Kyselina gallová

Ú

vodem bych rád řekl, že živlová tech- žívat, chci ho změnit. Ta emoce mi otravunika neboli zvládání vlastních emocí je život, přeji si ji zrušit a místo ní prožívat
se hodí pro toho, kdo se rozhodl, že jinou.“ Dále si musíme uvědomit, že je to jen
tyto pocity už dál mít nechce. Vidí a cítí totiž, v naší hlavě a je to jen VLASTNÍ pocit. Že za
Epigalokatechin
že jej opravdu svazují a nedovolují mu hnout něj tedy nemůže naše okolí, které tak rádi vise z místa. Zároveň se na sebe dokáže kritic- níme. Celý postup zpracování a transformace
ky podívat, uvědomit si, že tyto pocity vy- škodlivé emoce si dnes ukážeme na pocitu
růstají z jeho vlastního mozku, a tak z nich nekonečného přemýšlení a přílišné starostlivosti.
přestane vinit své okolí.
Je samozřejmě pravda, že druzí se často rádi „trefují“ do našich slabých míst. Příčinou Dost bylo starosti
tohoto problému však není okolí, ale právě o druhé
existence určitých oslabení (daných výchovou, povahou, traumaty, toxickým zatížením Prožívám-li tuto emoci, znamená to, že se příatd.) v mozku člověka, která to umožňují. liš a dlouho zabývám nějakou křivdou nebo
Epikatechin
Umění
emocí tedy spočívá v tom, že když se něčím, co mě zamrzelo, a chci to změnit. ProKofein
přistihneme, že danou emoci (například smu- tože většinou tyto pocity spojuji s konkrétní
tek) prožíváme (příčina zde NENÍ PODSTAT- osobou, představuji si, co mi tato osoba způgalát
NÁ), řekneme si: „Nechci už tentoEpigalokatechin
pocit pro- sobila
a donekonečna to rozebírám. Měl bych
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Druhy a kvalita zeleného čaje se odlišují dle
místa pěstování. Nejvíce se zelený čaj (latinsky Cammelia sinensis) pěstuje v Číně, Indii, Japonsku, na Srí Lance, v Indonésii, Malajsii, Vietnamu nebo Tchaj-wanu. V dávných
časech bylo známo na 8000 druhů, dnes je
daleko
méně.
O kvalitě
rozhosijich
říci:již„Jen
mi to
otravuje
život,akchuti
ničemu
to
duje složení
půdy,
podnebí,
čas,něco
kdy se
lístky
nevede
a mohl
bych
myslet na
příjemsbírají, způsob
česání
a dokonce
i rostliny,
nějšího.“
Protože
emoci
přemýšlení
překokteréobraz
rostoustromu
v okolísplantáže.
manavá
kořeny vZelené
zemi, ječaje
dobré
jí různé
chutě
a lze
je dochucovat
či ovonět
mít
takový
obraz
dopředu
připravený.
Právě
dalšími
bylinkami používanými
v čínské Můmezemě
je archetypem
starosti/přemýšlení.
dicíně.
čaj je zelený
čaj,silné
arožeme
si Např.
tedy ujasmínový
stromu představit
bujné,
matizovaný
kořeny,
kteréčerstvými
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skutečné vlohy a co poškození mozku. Ně- ušního lalůčku nebo jiné okrajové části těla.
které vědecké práce dokonce považují bore- Zvládnout borelii je tedy i v případě metolii za hlavní příčinu poruch autistického dy řízené a kontrolované detoxikace zdlouspektra. I zkušenosti našich terapeutů uka- havé, ale pokud je detoxikace provedena

a ohebnou šroubovicí, která se rychle pohybuje i ve viskózním prostředí (v kloubech)
a překonává placentární i hematoencefalickou bariéru. Borelií existuje mnoho druhů.
Nejrozšířenější a nejznámější je Borrelia
afzelii, která napadá jako první hlavně kůži
a vazivo (výskyt v ČR 36 %), Borrelia burgorferi sensu stricto se zaměřuje na pohybový aparát, hlavně klouby, ale také srdce,
a Borrelia garinii , která postihuje nejvíce
nervový systém.
I když tato skupina bakterií infikuje celou
řadu obratlovců, hlodavce, ptáky a lesní zvěř,
správně, dochází ke zklidnění a aspoň čás- nepůsobí jim žádné potíže. Po přenosu především klíšťaty, ale i dalším krevsajícím hmytečné regeneraci.
zem (muchničky, komáři, blechy, ovádi…) na
větší savce včetně člověka způsobuje ale cePřenos a rizika
lou řadu problémů.
Bakterie Borrelia z řádu Spirochaetales V přírodě je nakaženo přibližně 10–30 %
se vyznačuje anaerobní, dlouhou, tenkou klíšťat, naštěstí ne každé infikované klíště

Na konec světa

Protože borelie žijí v trávicím traktu klíšťat,
může nákaza probíhat také přes jejich trus,
dokonce i přes neporušenou kůži.
zují, že většina plačtivých, předrážděných kojenců s bolestmi břicha, dětí s poruchami vývoje, pozornosti a učení má vrozenou
neuroboreliózu (viz článek na straně 6). Neklamnou známkou onemocnění chronickou
boreliózou je mimo jiné olupování kůže na
bříškách prstů rukou a nohou a „nalití“

KAZUISTIKA
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aneb na jih směr Antarktida

Následující případ z poradny jednoho z našich terapeutů ukazuje, za čím vším
se může borelie skrývat a jak borelióza ve své chronické a opakující se formě
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Katamarán na Steward Island
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videlné kontroly po půl roce.
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kladní stavební prvky, jako jsou neurony na splasknutí otoku, neposlala mne ale na
a glie. Velice nutné je v rámci celého organis- žádné krevní testy – žádné klíště ani typickou

tu a tam se rozsvítí v blízkosti lesa okolo hřiště baterka. Půl hodiny, hodina, další půlhodina. Stále nic. Pozorujeme tedy aspoň v tuto
chvíli zářící noční oblohu s Jižním křížem,
pověstným souhvězdím z australské a novozélandské vlajky, které se dá vidět pouze na
jižní polokouli. V tomto místě s minimem světelného smogu je pohled na Jižní kříž více než
intenzivním zážitkem. Takže jediný kivi, ktečervenou
jsem neměla.
půlkterorého
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za svůj pobyt
zahlédli,Cca
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Bájný pták
kivi
měsíce přišly velké bolesti v zádech
a v kyčli,
nemohla jsem skoro chodit. V té době jsem
dostala kontakt na lékařku, která se zabývala léčbou cestovní medicíny. Ta mi po testech
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Absolvovala jsem různé odběry, ale lékaři žádný
objektivní důvod únavy nezjistili.
zjistila II. stupeň chronické boreliózy a dostala jsem na pět týdnů antibiotika. Po nich
se stav zlepšil, ale bohužel pouze dočasně.
V tomto období jsem začala také docházet
s migrénami na detoxikaci k p. Jakešovi. Díky celostnímu způsobu léčby mi velmi pomohl. Následně mi ulevil a ulevuje i od problémů, které způsobila borelióza a u kterých
by mě nikdy ani nenapadlo, že s touto nemocí souvisí (bolesti zad, kloubů i břicha a také
problémy s očima nebo kůží). Na počátku detoxikační léčby jsem proto byla s některými
opakujícími se bolestmi a problémy u praktické a kožní lékařky, ale žádné vyšetření nic
nezjistilo. Jsem proto moc ráda, že mě pan Jakeš vždy ochotně vyslechne a za pomoci detoxikačních kapek následně léčí.
Redakčně upraveno.
Jméno klientky pozměněno.
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na pět vteřin ve tmě, když bylo terárium osvícené pouze ultrafialovým světlem.

Chronická borelióza –

Treky v rezervacích

„Výšlapy na Zélandu bude třeba zarezervovat,“ hlásil mi dva týdny před odletem Petr.
To když se v Austrálii setkal se známým, který už věděl, jak náročné je zabookovat si některý z oblíbených pěších několikadenních
výletů dopředu. Milford Trek a Abel Tasman
Trek – dva nejznámější čtyřdenní pěší etapové výlety v rezervaci na Zélandu. Vedou národními parky a většinou také mimo civilizaci. Přespávání kdekoliv jinde než ve
vyhrazených chatách nebo kempech je zakázáno. Je nutné si treky dopředu objednat a zaplatit bez možnosti vrácení peněz.
V teple u krbu doma v Čechách otevírám
před odjezdem webové stránky DOC – ministerstva životního prostředí – a pokouším
Ze stromu nad domem Bilbo Pytlíka listí nikdy neopadá – je totiž celý umělý
se najít volný termín na zmíněné výšlapy. Nemožné! Minimálně půl roku dopředu jsou
zcela zaplněné. Když si je zamlouváte, bere- úkol a zfilmoval pohádkové ságy J. R. R. Tol- Zemětřesení každou
te na sebe riziko, že termín nejde změnit kiena Pán prstenů a Hobbit. Nesmazatelně se chvíli
a půjde se za každého počasí. Se stoprocent- tím zapsal do světové kinematografie, obě
ní pravděpodobností bude minimálně jeden trilogie patří k filmovým skvostům a mají Nacházíme se v seizmicky neklidné krajině.
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Žádná věrohodná studie dosud neprokázala,
že terapie antibiotiky v délce více než 14 dní má
větší efekt na eliminaci borelií v časné fázi.
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antidvěma
– v roce
2010 a 2011.
biotické
léčby,
jako jsoucentrum
záněty střev
nebo
Od
té doby
se obchodní
přestěhorezistence
bakterií
na antibiotika.
valo
do vkusně
poskládaných
kontejnerů
se s obchodů
infekcí zaměňuje
post-boa Často
vlastníci
čekají, aži tzv.
se dostaví
reliový syndrom
či „chronická
borelióza“.
centrum
nové, moderní,
z železobetonových
K jejím projevům
patřígumovým
například
bolesti
konstrukcí
s nezbytným
odpružehlavy
či svalstva, občasné bolesti kloubů
ním
v základech.
aJako
deprese.
Mezinárodní
studie
potvrdily,
že
pomník
zemětřesení
vnímáme
poniantibiotika
nemají
žádný věrohodný
efekt
čenou
katedrálu
anglikánské
církve v centru
pro léčbu
post-boreliového
syndromu...
Toměsta.
Církev
se sice rozhodla
pro její zboulik z článku.
Očkování
proti
boreliózeproti.
je zarání,
ale široká
veřejnost
se postavila
Objekt je tedy zatím celý oplocený a pečlivě
zabezpečený. Navštívíme i místní muzeum,
které je věnováno právě dvěma nedávným
Životní cyklus
klíštěte
zemětřesením.
Nejvíce
mě šokoval záběr
z bezpečnostní kamery snímající dění na
hlavní ulici. Samotné otřesy přišly náhle
a bez varování; lidé na ulici nejprve několik
sekund nevěděli, co se děje a pobíhali zmateně sem a tam.Samčí
Celé to
trvalo asi tak 40 vtedospělec

tím v nedohlednu – zkoušené vakcíny mají
obrovské negativní vedlejší účinky. Podávání kortikoidů situaci ještě zkomplikuje, protože potlačí autoimunitu.

dokáže se „převléknout“ za jiné buňky a náš
imunitní systém ji nevidí a proto nedokáže
zlikvidovat… Obrovským problémem je pak
chronická neuroborelióza, kdy borelie napadne nervový systém a postupně se přes
nervové výběžky dostává do mozku. ProduÚspěšné převlékání
kuje přitom neurotoxin, který je podobný bokabátu
tulotoxinu a blokuje přenos nervových vzruNebudeme přehánět, když řekneme, že bore- chů. Tím může být narušena jakákoli funkce
lie je pro lidstvo doslova prokletím. Dokáže nervového systému včetně center řídících pa-

Tato bakterie je mistrem v ukrývání, dokáže se
„převléknout“ za jiné buňky Katedrála
a náš poničená
imunitní
zemětřesením
systém ji nevidí a proto nedokáže zlikvidovat.

řin a pak bylo po všem. Naproti v ulici se vel- jsou zatím vynikající. Uvidíme zítra, kdy
ká část domu zřítila… Právě tento filmový zá- jsme si naplánovali pěší, asi čtyřhodinovou
žitek byl pro mě psychicky velmi silným túru. Obecně jsme na počasí na Zélandu
a několik hodin mi z něj nebylo dobře na tě- měli veliké štěstí. Tedy kromě dvou dní
emoce, parku
kognitivní
schopnosti,
tento
totiž
velmi
a rozvracet
náš vměť,
le.
Není
divu,účinně
že lidéblokovat
v této zemi
žijí neustále
národním
Tongariro,
kdy va dešti
se ukládá
do tukových
zásob.
Tyto
napadá
a zabíjí
ty- atoxin
simunitní
pocitem,systém,
že se Matka
Země
můževšechny
najednou
v mlze
nebylo itéměř
nic vidět.
U Mount
mikroorganismy
stojí ivýstupu
za onemocněním
py tkáníai imunitních
buněk.
Aktivně
zasahu- Cook
zachvět
všechno bude
jinak.
Tedy alespoň
se v den našeho
zhruba v rozdetroušenou
sklerózoukrásně
nebovyjasnilo
revmatoidní
je do řízení
samotného
IS produkcí vlastních set
podle
maorských
představ.
hodin dopoledne
a my
artritidou,
za různými
kožními
problémy,
pocytokinů. Dokáže vychytávat a neutralizovat plní
dobré nálady
vyrazili
k hoře.
Jak jen doruchami
citlivosti
pálením,
kardiovaskuprotilátkyka bránit
se fagocytóze. Přežívá do- káže
slunečný
den azlepšit
člověku
náladu!
Výlet
hoře
lárnímiv záněty,
únavou,
podrážděností
a cekonce i mimo buňky. Pokud nedojde po ná- Navíc
takových
nádherných
přírodních
lou řadou psychických
problémů.
U vrozené
kaze k Cook
její úspěšné
eliminaci,
plíživě
sesvýroz- scenériích.
Většinu turistů
potkáváme
spíše
Mount
(v maorštině
Aoraki)
je se
neuroboreliózy
se pak můžeme ptát, co jsou
množí
těle. Je mistrem
ukrývání,
zpáteční cestě.
mi
3724pomcelém
nad mořem
nejvyššívhorou
No- na
vého Zélandu. Výstup na ni tedy nemůžeme
vynechat. Vzhledem k tomu, že je předpo- Co říci závěrem? Nový Zéland je plný opravvěď počasí dobrá, sháníme odpoledne v den dových skvostů. Každý den
Nasátá samička
plánovaného
příjezdu narychlo ubytování můžete zažít něco, na co asi
co nejblíže hoře. Marně. Všechny hostely v životě nezapomenete. Cesta
a hotýlky jsou obsazené. Zbývá tedy jedi- je tam dlouhá, pro nás vlastSamička klade vajíčka na zem
né – naposledy kemp a stan. Aoraki se ohla- ně až na druhý kraj světa, ale
šuje již zdálky, takže několikrát zastavujeme určitě to za to stojí.
Ing. Vladimír Jelínek
a fotíme královnu hor. Viditelnost i počasí
Nejvyšší hora Nového Zélandu Mount Cook

Samičí larva

FOTO: archiv autora, Pinterest

Dospělec se čtyřmi páry
nohou cizopasí na dobytku,
domácích zvířatech a člověku.
Samec po odpadnutí z kůže
umírá, v těle samice
zrají vajíčka.

Larva se třemi páry nohou cizopasí
většinou na malých hlodavcích a lesní
zvěři, poté odpadá a prochází
metamorfózou.
Samčí larva

Samičí dospělec
Samčí nymfa

Nymfa má už
čtyři páry nohou a živí
se krví menších savců
i člověka. Poté opět prochází přeměnou.

Samičí nymfa
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BAMBI KLUB
Bolest hlavy Zarudlé

oči, rýma,
vyrážka, bolest hlavy;
to jsou některé
Padání vlasů a ochrnutí
obličeje
z příznaků alergických
reakcí u dětí.
Malých alergiků je
Bolest svalů v dnešní populaci
až kolem 30–40 %
a podle lékařských
jich neustále
Červenástatistik
skvrna
přibývá.
s bílým středem

Stránka 630
Stránka

Přenašeč lymské boreliózy mikroorganismů. Víme, že nositelem vlast-

ností každého organismu jsou bílkoviny. Každý mikroorganismus má také svůj genetický
kód a ten je schopen takzvané replikace.
V reálu to znamená, že z každé části tohoto
kódu (i z pouhé části buňky) se může vyvinout nový mikroorganismus a nositelem jeho vlastností je právě ona bílkovina. V tomto
případě se tedy replikují vlastnosti jednobuněčné borelie nebo v případě encefalitidy buněčného parazita. Tudíž stačí, aby se v tkáni
Problémy se srdcem fixovala informace o tomto mikroorganismu. Z ní se pak stane jakási „rozhlasová stanice“, která šíří zprávy dále do organismu.
A samozřejmě stanice, která je řízena patogenními mikroorganismy, šíří informace paNevolnost a zvracení
tologické – tedy chaos, dezinformace, dezintegraci. Důvod? Ovlivnit chod tkáně nebo
i celého organismu tak, aby posloužily jako
vhodné prostředí pro šíření a růst dalších mikroorganismů.
Uvědomme si tedy následující: Patologická
zpráva,
která z ložiska vychází a která
Patogen
dezintegruje imunitní, hormonální nebo
enzymatický systém, může ovlivňovat náladu či nervovou činnost nebo funkci
konkrétní tkáně, například jater, střeva
či srdce.
Bacteria Borrelia

Alergie dětí

Horečka
Zimnice
Únava
Slabost

Přenos infekce z matky
na plod

– porucha imunitního systému

Neustále tedy musíme pátrat po ložiscích,
která se v těle při chronických
První alergická
Atopický ekzém
onemocněních
vytvářejí
–
musíme je
onemocnění
Ve většině případů bývá ekzém prvním pronarušovat
a bourat!
První
alergická onemocnění
se u dětí obje- jevem alergické dispozice, objevujícím se již
vují zpravidla mezi 6. až 12. měsícem života.
Mezi 1. a 4. rokem se pak objevují typické
příznaky,
které
se v chronické
následujících
kklinické
dispozici.
Nejčastější
formou
boletech stabilizují
a často přetrvávají
do doreliózy
je neuroborelióza,
tedy ta,až
která
se
spělosti.
Vliv různých
skupin
alergenů
na rozšíří
v nervovém
systému.
Hlavním
varovným
voj alergiejese
liší únava,
podle věku
V nejrasignálem
silná
která dítěte.
nemá přirozenějších
fázích
života
uplatňují
hlavně
ný
charakter.
Může
se alesetaké
měnit povaha,
potravinové
alergie,
pozdějiDochází
se projevují
alerzhoršuje
se paměť
i spánek.
k nepřígie inhalační
a lékové.
jemným
pocitům
v dolních i horních končetinách, nemoc se může dotknout i útrobního
nervstva
– nastávají
problémy s dýcháním,
Je alergie
dědičná?
se srdcem či zažívacími orgány.
Jsou-li
oba rodiče
alergici má
podobného
typu,poje
Klíšťová
encefalitida
oproti tomu
pravděpodobnost
dědičnosti přes
80 %. Neněkud
jinou symptomatologii.
Na začátku
se
znamená jako
to však,
že se
u potomka
alergika
projevuje
vcelku
nenápadná
viróza.
Po
alergie přestávce,
nutně projeví,
na tom,
kolik
krátké
kdyzáleží
si člověk
myslí,
žečleuž
nů rodiny nastupuje
alergií trpí.nepříjemné,
Když už se alergie
odeznívá,
akutní prostájeví, nemusí
že seteplota,
jedná očlověk
alergii
dium.
Objevítoseznamenat,
bolesti hlavy,
nacítí
stejný
alergen
jako
rodičů. Pokud
má nase
velmi
špatně.
Pouvyléčení
však encefapříklad
matka alergickou
rýmu,
může jsou
dítě
litida
zanechává
různé potíže
– většinou
klidně
trpět jinou
formu alergie,
třeba atopicto
problémy
s pohyblivostí,
nastávají
různá
kým ekzémem
nebo průduškovým
ochrnutí
nebo parézy
končetin. astmatem.
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v prvních měsících života. Spouštěcí příčinou
jsou potravinové alergeny, hlavně kravské
mléko a vaječný bílek.
U kojenců a batolat se
Odhalení
ložiska
na tvářičkách, čele a hrudníku objevuje svědivé zarudnutí
a pupínky. V detoxikace
těžších přípaProtože
řízená a kontrolovaná
padech
je postižen
celý povrch
tří
mezi
přírodní,téměř
konkrétně
celostnítěla.
medicínu, její pohled na některé nemoci se od pohledu
současné západní
Alergická
rýmamedicíny poněkud
liší. Ne že by detoxikace něco z toho popírala,
Alergická
rýmaV je
asi nejznámějším
klinicspíše
naopak.
těchto
konkrétních přípakým projevem
propuká
dech
pohled naalergie.
infekci Často
rozšiřuje
– a tojiž
jakv bana
tolecím či předškolním
věku typickým
svěboreliózu,
tak i na encefalitidu.
Jde přededěnímo vpojmenování
nose, kýcháním,
vodnatou
vším
ložiska
infekce.rýmou
Tedy
pocity ohraničený
ucpaného nosu.
alergické
oa nějaký
útvar,Příznaky
ohraničenou
část
rýmy by
neměli
podceňovat,
tkáně,
verodiče
které se
infekce
nachází aprotože
odkud
neléčená
alergická toxiny.
rýma poškozuje
slizjsou
produkovány
V případěnosní
boreliónici
dítě může
postupně
ztrácet
čich.
zy
seajedná
o boreliový
toxin,
který
díky svému zhoubnému účinku poškozuje místní
tkáň
i organismus tím,astma
že se dostává do krevPrůduškové
ního systému a dále do jiných částí těla. InJde o chronické
onemocnění
dýchafekční
boreliovézánětlivé
ložisko nemusí
být nějaká
cích cest, projevující
sedané
zvýšenou
reaktivitou
konkrétní
hmota nebo
množství
těchto

Jak jsem se již zmínil, ložisko borelií nepůsobí jen svým toxinem, který tkáň připravuje
průdušek.
Základnímikroorganismů.
projevem průduškového
pro
šíření dalších
Ložisko
astmatu jsou
samotné
totižpocity
můžedušnosti,
praskat, dráždivý
může se kašel
rozpa-či
hvízdavé
V dětském
věku astma
nejdat.
A to dýchání.
pod vlivem
imunitního
systému,
častěji vyvolávápochodů.
působeníKdyž
inhalačních
(vdeenzymatických
se podíváme
chovaných)naalergenů.
V mnoha
se
například
lázeňskou
léčbu, případech
uvidíme, že
dětskéona
astma
průběhu adolescence
stabiliprávě
je vprostředkem,
jak působit
na
zuje a přechází
do sezonní
alergické
rýmy.maexistenci
a pevnost
těchto ložisek.
Různé
sáže, koupele, střídání teplé a studené vody –
to
vše působí a
na zvířátka
jejich rozpad. Z ložisek se
Alergik
pak uvolňují mikroorganismy, které jsou
Samotný fakt,
že dítě jesystémem.
alergik, ještě
nemusí
likvidovány
imunitním
Pokud
ale
znamenat,
si automaticky
vypěstuje
tento
celekže
nepracuje
správně,
docházíalergii
k rei na zvíře,ai když
pravděpodobnost
je poměrně
infekcím
v případě
oslabené imunity
dovysoká.k Dnes
je moderní
mítTak pak
dítětitedy
ještěnení
dokonce
recidivě
boreliózy.
mácího mazlíčka,
kam potom
s ním, když
způsobena
infekcíale
zvenku,
ale z ložisek,
kteráje
dítěnacházejí
alergik? Neexistuje
rasa psů
či kose
v našem žádná
organismu.
Ovšem
ček, které by
byly vhodné
pronebo
alergiky.
Jestliže
chronická
infekce
boreliózy
encefalitije dítěti
diagnostikována
na zvíře,
jedy
je paradoxně
na řešeníalergie
tím snazším.
Mezi
diným řešením
je léčba
v alergologické
ambuobtížnější
případy
– a obvykle
se tyto situace
lanci a přestěhování
zvířete zkdy
bytu.
kombinují
– se řadí případy,
je borelie již
ložiskována. Tam je potřeba vrátit se do prenatálního
období.
Matka totiž v průběhu
Alergik
a strava
těhotenství předává svému potomkovi své
Dá se alergie
dítětekteré
ovlivnit
Dá. Po
chronické
infekce,
pak stravou?
u novorozenců
celý dětský
věkložiska,
by mělanové
pro stravování
dítěte
vytvářejí
nová
tkáňové infekce
určitáobvykle
pravidla.pokračuje.
Strava by měla
být zpestaplatit
problém
Vyplývá
to-

ho,vyvážená,
že člověk nemusí
jen infekcí,
kterou v lymfatickém či nervovém systému, tak v ném druhu obtíží, při různých symptomech.
rá,
bohatá trpět
na vlákninu,
vitamíny,
získá v průběhu
svého
života,
může
bílkoviny,
stopové
prvky.
Velkýale
důraz
byzdraměl kloubech nebo některých dalších orgánech. Podle mých zkušeností skutečně tyto baktevotně
strádat
tím, cominimálně
mu ze svého
organis- Detoxikace v případě boreliózy je záležitost rie způsobují nekonečnou řadu různých zdrabýt
kladen
naikojení
v prvních
mu předala
zaseAdaptovaná
může trpět infekšesti
měsícíchmatka.
životaTa
dítěte.
krav- dlouhodobá a trvá spíše roky než měsíce. Sa- votních problémů a mnohdy jsou to potíže,
K vyčištění imunitních center
cí od
své matky
a tak dále…
Lze je
tedy
že motná mikrobiální ložiska řešíme příslušný- které současná medicína s touto nemocí vůská
mléka
jsou rizikem.
Důležité
včasříct,
začít
mozku použijeme Activ-Col;
mikroorganismy
mohou příkrmy.
být tzv. pa- mi dreny. Předtím musí být samozřejmě v po- bec nespojuje. Při naší diagnostice se to jen
sněkteré
maso-zeleninovými
a ovocnými
pro děti je určen přípravek
sažovány po mnoho generací. Existují celé řádku imunitní systém, aby uvolněný potvrzuje. Při objasnění nervových probléEmbrion, který má stejné
oblasti, kde konkrétně
boreliová ložiska mo- obsah byl pak naší imunitou zdárně likvido- mů totéž platí pro virus encefalitidy. NeustáAlergik
na jaře
účinky. Dále přípravky Biosalz
ván. I v takovém případě vřele doporučuji, le tedy musíme pátrat po ložiscích, která se
hou působit velké problémy.
a Anaerg.
v těle při chronických onemocněních vytváJdete s dítětem na procházku do parku, dítě aby měl člověk stále u sebe Spirobor.
Dětem se přípravky mažou na
řejí a tato ložiska musíme narušovat a boukašle,
kýchá, má zarudlá očička. Jednoznačná
Diagnostika
bříško nebo napři
tenkou
stranu
rat.
pylová alergie, jejíž sezona je v Česku poměr- Symptomy
detoxikaci
předloktí. 1× denně 5 až 10
V každém
je přirůzných
diagnostice
před
zaně
dlouhá.případě
Zastoupení
druhů
pylu
kapek (u dětí
3 let pouze
kúry
nutnémění
zjistit
počet Upozorňuji,
že přidouvolnění
ložiska často To klíště nechci!
vhájením
ovzdušídetoxikační
se v průběhu
sezony
i podle
4–5 kapek).
Takésymptomy,
u těhotných
ložisek,květu
kterájednotlivých
se v těle nacházejí.
Diagnostinepříjemné
jako je nerobdobí
rostlin. Pobyt
v pří- vznikají
a kojících
maminek
se kapky
mažou
kujeme
je tak,měl
že do
přístroje
zvýšená
únava, nespavost,
pocity
bo- Při procházce či pobytu v přírodě je bezporodě
by proto
býtaktivního
řízen taképole
počasím
a po vozita,
zásadně
na kůži.
Salvia vložíme
konkrétní
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Použijte přípravky Joalis

Bambi

Nejrozšířenějším onemocněním přenášeným
borelií je neuroborelióza a borelióza pojivové
klub tkáně.
doporučuje

Dňa 29. 4. 2017 sa v Bratislave uskutočnil
ďalší Seminárny deň s MUDr. Josefom Jonášom.
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Oslabená imunita vystavuje (nejen) děti
nebezpečnému vlivu různých
mikroorganismů.
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Nový prípravok MUDr. Josefa Jonáše

Activ-Acid

Tobolky s morskými
minerálmi, inulínom
a kremíkom

3

krát účinný
bonusy pre organismus

• morské riasy poskytujú
cenné minerály
a biogénne prvky
• zásadité prvky zaisťujú
acidobazickú rovnováhu
a odkyslenie organizmu
• odstraňuje biogénne soli
z organizmu

Zásadný, ve¾mi dôležitý krok

v detoxikaènom procese pod¾a MUDr. Josefa Jonáša

Viac informacií na www.

.sk

