Bylinkářství u Oslíka
Napsal uživatel MUDr. Monika Weimerová

Adresa: Soběšovice 273
Telefony: 603 477 357, 604 288 940
Mail: dobrapsychiatrie@seznam.cz

Rozšířili jsme možnosti léčení a psychoterapií o další alternativní metodu - bylinkářství.
Alternativní metody léčení jsou vyhledávanou formou léčení - stejný počet pacientů se nyní léčí
u moderních lékařů i u alternativních léčitelů. Velmi důležité je, podobně jako v klasické
medicíně, si svého léčitele prověřit, prozkoumat jeho přístup, vzdělání, zkušenosti a v
neposledním řadě etiku přístupu k pacientům.

My používáme při léčení tinktury z bylin a pupenů a další výrobky firmy Naděje p. Mgr.
Podhorné. Tento zdroj jsem si ověřila dvouletým důkladným hledáním dobrých bylinkářů s
velkými zkušenostmi v Česku i na Slovensku a p. Mgr. Podhorná mě v dnešní době okouzlila
nadšením pro bylinnou léčbu, obětavostí a nasazením pro výrobu bylinných preparátů i
moderního typu, snahou, aby preparáty byly cenově dostupné. Úžasnými semináři o léčení.

Bylinkám jsem se rozhodla věnovat proto, že mám k nim intuitivní vztah, považuji je za
dlouhodobě - staletí - prověřenou léčbu. V našich končinách obvyklou. Mám velkou praxi v
současné medicíně - v psychiatrii a vím, že zejména dlouhodobé a závažné nemoci nelze
spravit pouze chirurgickými a lékovými metodami současné medicíny. Bylinky mohou
současnou medicínu velmi dobře doplnit - v těžších stavech, nebo nahradit - u lehčích nebo
chronických stavů.
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Moje představa o tom, proč a jak bylinky fungují, je ta, že nejdříve "rozbourají" ne celkem
funkční tělesný systém - imunitu, ledviny, játra, detoxikaci, hormony... - to se projeví
přechodným zhoršením příznaků, a potom upraví "rozbouraný systém" do nového zdravějšího a
funkčnějšího stavu.

Léčení bylinkami nesmí být chaotické - "najdu si co na co působí, nasadím si to a za dva dny
budu očekávat zlepšení" -, má svá pravidla - nejdříve očista, detoxikace, potom zlepšení
jednotlivých funkcí. Proto je dobré se o léčení poradit v naší poradně. Po nějakém čase léčení
sebe sama i příbuzných sami už na základní principy přijdete - i my Vám je vysvětlíme - a
potom už si bylinky kupujte sami. MUDr. Monika Weimerová
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