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Mohou b˘t infekãního pÛvodu, stejnû jako jich
mÛÏete mít plná ústa po chﬁipkách, angínách,
pﬁi nedostatku vitaminÛ. Vyplachujte si ústa odvarem ‰alvûje a ﬁebﬁíãku, jezte hodnû ovoce a zeleniny, pﬁidejte do jídelníãku droÏìovou pomazánku.

AFTY

Dnes uÏ snad neexistuje ãlovûk, kter˘ by nebyl
alergick˘ vÛbec na nic. Nejvût‰í problémy bezesporu pÛsobí pyly z kvûtÛ a trav. Teãe nám z oãí,
k˘cháme, vzácností nejsou dechové potíÏe a vyráÏky. Projdete-li loukou plnou sena a za hodinku vypadáte jako slzavé údolí a z nosu se vám
tvoﬁí bambule, zkuste si nastrouhat pár strouÏkÛ
ãesneku a svaﬁit je ve zhruba litru vlaÏné vody.
Inhalujte.

ALERGIE

Ach, ty beìary! Jsou vûãné. Vyrojí se vÏdycky
tam, kde si to nejménû pﬁejeme, a vÏdycky kdyÏ
to nejménû potﬁebujeme. Pﬁed heﬁmánkem
smekni, pﬁed bezem klekni. Máte akné? Jdûte
na louku, sbírejte, dávejte obklady, vym˘vejte
pleÈ a dûkujte pﬁírodû, Ïe je tak moudrá. NepleÈte si heﬁmánek a rmen! Poznávací znamení:
heﬁmánek je uvnitﬁ dut˘.

AKNÉ

Jsem pﬁesvûdãena, Ïe v malém mnoÏství ne‰kodí tûlu vÛbec nic. Tedy ani alkohol. MÛj dûdeãek
ﬁíkal, Ïe taková ‰tamprliãka slivoviãky po ránu je
to nejlep‰í pro zaãátek nového dne. Tím ov‰em
nechci ﬁíct, abyste se po cestû do zamûstnání nadrali, jak zákon káÏe. Pravdou ov‰em je, Ïe kva-

ALKOHOL
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litní stopeãka alkoholu nalaãno pﬁirozenou
cestou povzbudí srdce, roz‰íﬁí cévy, pﬁipraví Ïaludek na trávení, vydezinfikuje stﬁeva a v neposlední ﬁadû povzbudí mysl. A to zase není zrovna málo. TakÏe kdyÏ máte chuÈ, dejte si na
zdraví, pﬁátelé. Ale prosím vás – nepﬁehánût!
V této souvislosti mû napadlo ãínské pﬁísloví, ãi
snad moudro tamních lidov˘ch lékaﬁÛ. ¤íkají
sv˘m pacientÛm: „Obveselte svá játra.“ Obãas
to potﬁebují.

ALOE
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KdyÏ sly‰ím aloe, hned si vzpomenu, jak jsem si
jako malé dítû popálila ve ‰kole dlanû o rozpálená kamna. Bolelo to jako ãert, ale babiãka prohlásila, Ïe na doktora je vÏdycky ãasu dost. ·la
do pokoje, kde pûstovala po celá léta krásné
aloe, uﬁezala pichlavé listy, nastrouhala, vzniklou ka‰iãku dala na sterilní gázu a pﬁiloÏila na mé
dlanû. To opakovala kaÏd˘ den dvakrát. Dlanû
se mi za t˘den krásnû zahojily, byla na nich nová
kÛÏiãka, a já si na to vÏdycky vzpomenu, kdyÏ
sly‰ím, Ïe se nûkdo spálil. Tak si pamatujte: pûstujte aloe a máte první pomoc doma. Hluboké
spáleniny pochopitelnû svûﬁte lékaﬁÛm. V kaÏdém pﬁípadû ale nezapomínejte popálené místo
okamÏitû chladit ve studené vodû, mÛÏete do ní
pﬁidat i led. Úleva od bolesti je ve vodû veliká,
navíc nevznikají puch˘ﬁe a tkáÀ se zbyteãnû nezahﬁívá do hloubky. A je‰tû k tomu aloe. Moje
babiãka ji jedla, kdyÏ ji bolel Ïaludek. Uﬁízla dennû kousek a Ïv˘kala. Navíc poslouÏila i zubÛm.
Tato rostlina tlumí totiÏ i zánûty zubÛ, ti‰í bolest.
Mám pro jistotu doma hned dvû.
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Jste anemiãtí? Máte problémy s krvetvorbou?
Tak na to platí tﬁi odpovûdi. ·penát, ãervená
ﬁepa a sedmikráska. ·penát není jen oblíben˘
pokrm Pepka Námoﬁníka, jedí ho v‰ichni moudﬁí, kteﬁí znají obsah Ïeleza v jeho listech. Cpûte se
‰penátem, aÏ sami zezelenáte. Dal‰ím pokladem
je ãervená ﬁepa. Podporuje krvetvorbu, její konzumace se proto doporuãuje i jako podpÛrn˘
prostﬁedek pﬁi léãbû leukemií. Syrová, vaﬁená,
naloÏená, to je jedno, jen kdyÏ je to ﬁepa. No
a sedmikráska? Tu si zobejte jako jahody. VyraÏte na louku, najdûte si sedmikrásky, mlsejte jejich
hlaviãky, pﬁípadnû si je natrhejte a usu‰te na
zimu. Budete mít ãistou krev, budete jí mít dostatek a navíc vám zkrásní pleÈ. Îe to není málo?

KdyÏ byla moje maminka malá a nebyla antibiotika, léãila si angínu sice dlouho, ale také se jí
hned tak neopakovala. Jsou rÛzné druhy angín
od pomûrnû nevinného bolení v krku aÏ k hnisav˘m formám, kdy se nejspí‰ bez lékaﬁe neobejdete. Pamatujte ale jedno: na bolest v krku
platí tvaroh s ãesnekem. Do kostky tvarohu rozetﬁete ãesnek, dejte na gázu a pﬁiloÏte dvakrát
dennû na krk. Tvaroh táhne, ãesnek má antibiotické úãinky. Také zapaﬁená cibule není ‰patná,
ale je nutné postup ãastûji zopakovat (viz cibule).
Máte-li opakované angíny, kloktejte. V˘bornû
vám poslouÏí ‰alvûj, citron do vody ãi sÛl. Buìte
trpûliví a v˘sledek se urãitû dostaví.

ANÉMIE

ANGÍNA
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ANTIBIOTIKA

Mocn˘ nástroj lékaﬁÛ k potlaãování na‰ich moÏn˘ch i nemoÏn˘ch chorob. Poskytují obrovské
dobrodiní v rychlém ústupu nemoci, likvidují
mikroby, zachraÀují Ïivoty. Ale nic není zadarmo. Za odmûnu nám v organismu reziduují
a dlouhou dobu se jejich stop zbavujeme. Navíc
antibiotika dokáÏou zlikvidovat v tûle velké
mnoÏství ãerven˘ch krvinek. Musíme se vÏdy
snaÏit po jejich zásahu dát to své tûlíãko zase
tro‰ku do pÛvodního stavu. Nejjednodu‰‰í detoxikací je následující recept. Dáme dva celé nakrájené citrony (zbavené Ïluté slupky, lze i o‰krábat) vaﬁit na ‰est minut do litru vody. Pﬁidáme
kmín, mÛÏete aÏ dvû lÏíce, snesete-li to. Scedíme, vypijeme pÛl litru a za pÛl hodiny druhou
pÛlku. Tímto jednoduch˘m opatﬁením se vám
z tûla vyplaví velké mnoÏství ‰kodlivin. AlespoÀ
t˘den pijte kopﬁivov˘ ãaj. Budete se cítit uvolnûnû a dobﬁe, va‰e tûlo vám za to podûkuje.

ARTRÓZA

Jak uÏ jednou artrózu máte, mÛÏete s ní jenom
bojovat. Úplnû vyléãit tuto nemoc se lékaﬁÛm zatím nedaﬁí. Pﬁíznaky lze v˘znamnû zmírnit nejen
pomocí lékÛ, ale i díky moudré síle pﬁírody.
O artritick˘ch kolenou svého otce bych mohla
psát velmi dlouho, co ta se ho jen natrápila. Svûdomitû docházel k lékaﬁi, dodrÏoval pﬁedepsanou léãbu a doma si kolena potom je‰tû mazal
tímto mazáním: nastrouhejte 1 men‰í mrkev,
pﬁidejte 1,5 litru vody a 5 minut povaﬁte. Dennû
nûkolikrát potírejte. AÏ vypotﬁebujete, uvaﬁte
nové. Také si nakládal do Alpy (Francovky) ãi
Lesany hﬁebíãek, na jednu lahviãku ho potﬁeboval pÛl balíãku. Nasypal do skleniãky, zavﬁel
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a nechal ãtrnáct dní louhovat. Poté si kolena
vÏdy ráno mazal. A tak ta mazání rÛznû stﬁídal.
A vlastnû stﬁídá dodnes.

Tohle slovo nemám ráda. Jako dítû jsem b˘vala
siln˘ astmatik, dodnes jsem nezapomnûla ten
stra‰liv˘ pocit, kdyÏ se nutnû potﬁebujete nadechnout a ono to nejde. ZaplaÈ PánbÛh, je to
jiÏ dávno pryã. Pro v‰echny ty, kteﬁí s astmatem
dnes bojují, mám jednu v˘bornou radu. Musíte
se nauãit ﬁádnû d˘chat, je dobré ovládat zejména jogínské praktiky. Problém astmatu je nejen
v nádechu, ale pﬁedev‰ím v neschopnosti své plíce také dokonale vyprázdnit. Nauãte se d˘chat
klidnû, pomalu a dokonale. Kontrolujte svÛj
dech. Jogíni tvrdí, Ïe poãet na‰ich dechÛ je pﬁímo úmûrn˘ délce na‰eho Ïivota. KaÏd˘ ãlovûk
má pﬁi narození dán urãit˘ poãet nádechÛ a v˘dechÛ, záleÏí jenom na nás, jak rychle si svÛj odmûﬁen˘ dech vypotﬁebujeme. D˘chejte tedy pomalu, nabírejte kyslík aÏ do horních hrotÛ plic,
zaktivujte i ty nejmen‰í plicní sklípky a prÛdu‰inky. Pﬁed kaÏd˘m nádechem nezapomínejte dÛkladnû vydechnout. Trénujte dechová cviãení
ráno i veãer. Nebudete-li si vûdût rady, kontaktujte nûkoho, kdo se jógou zab˘vá, jistû vám poradí. A co je u astmatu velmi dÛleÏité – pohoda
a klid. SnaÏte se vyvarovat pﬁíli‰n˘ch stresÛ,
i strach a neklid, pﬁíli‰ná stísnûnost a neustálé
obavy mohou vá‰ zdravotní stav zhor‰ovat. Psychické i fyzické zdraví jde vÏdy ruku v ruce.
U astmatu to platí dvojnásob.

ASTMA
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