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Co je to alternativní medicína?

►Alternativa (protiklad) k oficiální medicíně
- výlučný přístup, odmítání druhé formy

►Doplňková (komplementární) medicína
- pokusy o spojení

► Přírodní medicína
- zdůrazňování přirozenosti metod, bez chemie, 
bez vedlejších účinků

Situace je poněkud složitější, existuje více 
kategorií léčby



Kategorie léčby

►Klasická (konvenční) medicína
►Doplňkové (komplementární) postupy
►Vědecky pochybná léčba
►„Energetické“ přístupy
►Duchovní/spirituální metody
►Šarlatánství a podvod



Klasická – konvenční medicína

► Je to ta lékařská věda, která 
je vyučována na univerzitách jako 
zkušební předměty  

► Opírá se o poznatky moderní 
přírodní vědy

► Vychází z ověřených postupů – zkoumání účinnosti, 
klinické zkoušky  

► Při hodnocení jsou brány v potaz také případy, které 
nebyly úspěšné

► Odlišení skutečného účinku od účinku „víry“ v účinek léku
(placebo)

► Účinek se projevuje nezávisle na léčiteli, lékaři…



►opírá se o průkazné diagnostické 
metody
- rtg, CT, sonografie, MRI
- endoskopie
- vyšetření vzorků tkání
- biochemické metody

Klasická – konvenční medicína



►používá ověřené léčebné a preventivní 
metody
- očkování
- farmakologické prostředky
- intenzivní péče
- operační postupy

Klasická – konvenční medicína



►odosobnění pacienta
►nadměrná specializace
►léčba chronických nemocí
►psychosomatická onemocnění
►chemizace (vedlejší účinky léků)
►etické problémy (eutanázie, klonování)

Problémy konvenční medicíny



Doplňková léčba (1)

► Brusinky – prevence infekcí močových cest
► Máta peprná – zmírnění střevních spazmů, dráždivý 

tračník
► Echinacea (třapatka nachová) – zmírnění průběhu 

nachlazení
► Výtažek z borůvky – protiprůjmový účinek, mírně 

snížuje hladinu cukru v krvi
► Omega 3 MK – snížení hladiny tuků v krvi, snížení rizika 

srdečních a cévní nemocí, snížení rizika rakoviny
► Sója – snížení hladiny cholesterolu, snížení rizika 

srdečních a cévní nemocí



► Výtažek z česneku – snížení hladiny cholesterolu, mírné 
snížení krevního tlaku, snížení rizika srdečních a cévní 
nemocí

► Výtažek ze zeleného čaje – antioxidant, snižení rizika 
rakoviny

► Výtažek z hroznového semínka (resveratrol) – snížení 
rizika srdečních a cévní nemocí, 

► Kurkumin (žlutý prášek z kurkumy, součást kari koření) –
protizánětlivý efekt, snížení rizika rakoviny?, prevence 
Alzheimerovy nemoci?

► Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) – zlepšení 
psychických funkcí u Alzheimerovy choroby, po cévní 
mozkové příhodě

Doplňková léčba (2)



Vědecky pochybná léčba

►Homeopatie

►Bachovy léky z květin

►Megavitaminová terapie

►Žraločí chrupavka



Rituální příprava 
homeopatických léků

► Opakované ředění základního 
roztoku (základní tinktury)

► Ředění 1 kapky tinktury  9 
kapkami rozpouštědla → 1:10 (D) 

► Ředění D6 = 1:1 000 000 
► Při ředění více než D 23 →

v roztoku již není žádná molekula 
původní látky

► Rituální charakter ředění –
protřepávání, potenciace

► V průběhu protřepávání dochází 
k zesilování léku (dynamizace)

► Akumulace energie v roztoku
► To, co léčí, je energie (duch) a ne 

hmota, která již není v roztoku 
přítomna



Energetické koncepce 
v alternativní medicíně

► Léčba „energií“ je odvětví alternativní medicíny, 
které zahrnuje mnoho léčebných postupů 
z různých zemí světa. 

►Vychází z existence nefyzikální energie, která 
proniká celým vesmírem.

►Tato koncepce je tradičně spojována z východní 
medicínou. 

► Protože „energetická“ léčba se vyskytuje v různých 
kulturách, má „energie“ různá pojmenování 
v závislosti na zemi původu. 



Energetické koncepce v alternativní 
medicíně

►V tradiční čínské medicíně se tato energie jmenuje 
„chi“ (čchi) – akupunktura, qigong, tai chi

►V indické ajurvédské medicíně se jmenuje „prána“.
► Energie prána se objevuje také v systému jógy. 
►V japonské medicíně má pojmenování „ki“ (reiki).
►V západních zemích:

- vitální síla (homeopatie)
- bioenergie
- biopole aj. (psychotronici)



► Energie proniká vesmírem, 
avšak u každého člověka přijímá 
zvláštní formu, která bývá 
označována jaké „energetické 
pole člověka“ neboli aura.

► Aura má několik vrstev
(podle některých představ až 7), 
které se odlišují svými 
frekvencemi.

► Jednotlivé vrstvy souvisí 
s různými aspekty lidské bytosti 
– tělesnými, emočními, 
psychickými či duchovními. 

Energetické koncepce v alternativní 
medicíně



► Energie je transformována mezi 
jednotlivými vrstvami a ovlivňuje lidské 
tělo skrze energetická centra zvané čakry. 

► Čakry se údajně podobají vodním vírům 
a jsou umístěny podél osy těla – od hlavy 
k páteři. 

► Nemoc vzniká při poruchách 
v energetickém poli člověka (auře).

► Tyto poruchy jsou přenášeny do tělesné 
a také emoční oblasti.

► Podle energetických představ je při 
nemoci nutné ovlivnit nejdříve auru. 

► Jakmile je energetické pole člověka 
v rovnováze, dochází ke skutečnému 
uzdravení. 

Energetické koncepce v alternativní 
medicíně



Podstata energetického pole 
člověka

► Neexistují objektivní důkazy o existenci energetického 
pole člověka. 

► Elektromagnetické pole kolem člověka lze detekovat 
pomocí přístrojů jako EKG a EEG.

► Avšak tyto veličiny nejsou totožné s energetickým 
polem člověka.

► Toto pole nelze detekovat fyzikálními metodami, nýbrž 
skrze zvláštní zvýšení vnímání některých lidí (kterého 
dosahují např. skrze meditaci či zasvěcení)

► V tomto stavu někteří pak „vidí“ auru a dostávají také 
zvláštní „vedení“ od duchovní „průvodců“.



Podstata energetického pole člověka

Aura – duchovno/intuice/fantazie

Elektrické jevy v lidském organizmu
- fyzika, přístroje

×



Spiritualita alternativní medicíny
► Energetické metody se často prolínají se spirituálními 

přístupy
► Není to spiritualita křesťanská!
► Pojem Bůh je naprosto odlišný:

- neosobní síla
- součást přírody 
- druh kosmické energie, kterou lze ovládat
- rovnováha dvou protichůdných principů z jednoho 
zdroje: monizmus



Spiritualita alternativní medicíny

► Pohled na člověka je naprosto 
odlišný 
- má zárodek božství 
- je schopen si sám pomoci 
(různé praktiky)
- nemoc: ztráta kosmické 
energie
- zdraví: obnovení energie

► Tento pohled působí přitažlivě, 
ale je pravdivý?



Reiki

► „rei“ = univerzální, 
„ki“ = životní síla

►Reiki je univerzální léčivá energie. 
Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás ji může používat 
pro sebe i pro pomoc druhým.

►Metoda údajně stará několik tisíc let
- znal ji a využíval Buddha
- pracovali s ní kněží ve starověkém Egyptě
- s touto metodou prý také uzdravoval Ježíš



Reiki
►Moderní Reiki spojeno s osobou 

Mikao Usui – buddhistický mnich žijící 
v letech 1865-1926.

►Hledal starověkou metodu léčení v půstu, 
meditacích a modlitbách na hoře Korijama
v Japonsku (21 dní).

►Obdržel zásah „světelnou střelou“ do „třetího 
oka“ – osvícení. 

►Následovaly 4 zázraky uzdravení: uzdravení 
naraženého palce, snězení velkého množství jídla 
bez komplikací, uzdravení 2 dalších osob…

► Stal se poutníkem v Japonsku a postupně zasvětil 
16-18 mistrů Reiki.



Reiki – proces „naladění“

► Proces „naladění“ neboli zasvěcení odlišuje Reiki
od všech ostatních druhů přikládání rukou nebo 
léčení dotykem (therapeutic touch). 

►Naladění není léčebným sezením, nýbrž „vytváří“
léčitele. 

►Různé stupně naladění: stupně Reiki I-III
►Naladění každého stupně zvyšuje pozitivní sílu, 

pokud jde o schopnosti být kanálem energie „ki“. 
► „Naladění tvoří Reiki a bez tohoto procesu, který 

musí být předáván přímo z Mistra (učitele) na 
studenta, není systém léčení Reiki.“



Reiki – „stupně umění"
► Reiki I stupeň:

- Zasvěcený člověk se stává prostředníkem, přes kterého 
proudí Reiki. 
- Energii můžete předávat sobě, ostatním lidem, 
zvířatům…, a to přikládáním rukou.
- Zvýší se citlivost v rukou a vnímání energie. 

► Reiki II stupeň:
- Zasvěcený dostává do vínku tři symboly Reiki,
- několikanásobně se zvýší rychlost předávání Reiki, 

- možnost posílat energii Reiki na dálku,
- možnost posílat energii Reiki do minulosti i budoucnosti,
- možnost práce s psychickými i emocionálními problémy. 



Reiki – III stupeň umění
►Reiki III je stupeň Mistra/učitele. 
►Naladění je spojeno s energií duchovní úrovně 

(spojení s duchovními průvodci) 
► Při provádění léčebných sezení zažívá provozovatel 

další zvýšení svých schopností být kanálem léčivé 
energie.

► Stupeň III obsahuje další dva symbolické klíče, 
více esoterických informací o symbolech a metodu 
předávání naladění. 

►Tento stupeň se doporučuje pouze vážným 
zájemcům o léčení a zvláště těm, kteří si přejí 
vyučovat Reiki a učinit Reiki hlavní součástí svého 
života.



Kde má Reiki pomáhat?
► Špatná nálada, úzkost
► Zármutek
► Panické stavy
►Úleva bolesti
►Bolesti kloubů
►Bolest v zádech
►Bolest ucha
► Pomoc v těhotenství
►Dechové problémy
► Problémy spojené se 

stresem
►Nedostatek energie
►Bolesti hlavy…

► pooperační bolesti
► schizofrenie
► rakovina
►manželské problémy
► závislost... 

► dobíjení baterií??



Reiki - zhodnocení
► Problémy najít studie s kontrolní skupinou, které 

by prokazovaly efektivitu Reiki. 
► Existují kazuistiky, které popisují uzdravení po 

léčbě Reiki.
►Malé soubory: Relaxace a zmírnění úzkosti u Reiki

(bez kontrolního souboru)
► 5 kontrolovaných studií neprokázalo účinnosti Reiki

při relaxaci ve srovnání s placebem.
► Léčení ran – lepší léčení u pacientů s placebem ve 

srovnání s Reiki
►Větší analgetický efekt u Reiki než placebo. 

(pochybný autor Daniel Wirth!)
O’Mathúna D., Larimore W, Alternative Medicine, 2006



Křesťanská Reiki?
► Svědectví „křesťanů“ o účinnosti Reiki?
► Názor, že se jedná o legitimní způsob využívání daru 

uzdravování?
► Reiki = působení Ducha svatého?

Naivní názory nerespektující duchovní realitu, 
o které mluví Bible!
- existence duchovních mocností, nepřátelských Bohu: 
„mocnosti, sily a vše, co ovládá tento věk tmy, nadzemští 
duchové zla.“ (Ef 6,12)
- satan je otec lži (J 8,44),
- satan se převléká za anděla světla (2 K 11,14). 



Spiritualita a zdraví

► Žijeme v hříchem porušeném světě.
►Křesťan může být nemocný a není to (vždy) 

projev hříchu či slabé víry.
► Pan Bůh může uzdravovat i dnes (modlitba za 

nemocné!)
►Měli bychom velmi opatrní, pokud jde o zdroje 

uzdravení.
►Ne vše duchovno musí být pro člověka dobré.
► Je nutné se vyhýbat neoprávněným duchovním 

praktikám (ale i tzv. šedé zóně).



Neoprávněné duchovní praktiky

► Věštění – získání informací nadpřirozeným způsobem (Lv
19,26; 2 Kr 21,6; Jr 14,14) 

► Astrologie – získávání informací z hvězd (Iz 47,13-14)
► Nekromantie – vzývání duchů zemřelých (Iz 8,19)
► Spiritizmus – kontaktování duchů zemřelých (Lv 19,31; 1 

S 28; 2 Kr. 21,6; 1 Pa 10,13-14)
► Čarodějnictví – používání zaklinadel a kouzel za účelem 

dosažení určitých cílů skrze působení nadpřirozených sil. 
(Ez 13,20; 2 Kr 21,6; Sk 19,18-19)

► Magie - snaha o ovládnutí reality s pomocí duchů a 
duchovních sil (Mi 5,12; Ga 5,20) 
(často pod názvem energie!)



Hodnocení metod/léčby

nejnižší

nejvyšší

nejnižší nejvyšší

Brusinky
Ginkgo biloba

úč
in

no
st

„spirituální riziko“

Homeopatie
Bachovy léky 
z květin

Akupunktura

Jóga, meditace

Reiki
Psychotronika
Šamanizmus



Varovné známky šarlatánství a 
podvodu (1)

► Je metoda nebo výrobek reklamován jako revoluční, 
zázračný nebo průlomový?

► Jaké důkazy jsou používány pro účinnost daného 
výrobku či metody?
- pouze svědectví spokojených klientů
- výzkumy z podivných institucí, od osob mimo medicínu

► Jsou použité technické výrazy objasněny (např. otázka 
energie)?

► Bude pochopení léčby vyžadovat opuštění zdravého 
(„selského“) rozumu nebo známých přírodních zákonů 
nebo principů?

► Má léčba účinkovat u různých problémů, které nemají 
žádnou vzájemnou souvislost?



Varovné známky šarlatánství a 
podvodu (2)

► Je produkt jednoduchým rychlým řešením pro 
komplikované a špatně ovlivnitelné stavy a problémy?

► Tvrdí obhájci léčby, že jsou kritizováni neprávem?
► Je léčba doporučována pouze na základě toho, že byla 

v nějakých vzdálených místech používána po staletí? 
► Je přívlastek „přírodní“ jedinou hlavní předností výrobku?
► Je požadována platba předem? 
► Neexistuje konflikt zájmů? (léčitel a lékař zainteresován 

do prodeje)


