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Pojmy
• Lékař – v Egyptě, balzamují Josefa, Gileádu léčí balzámem, žena trpící
krvácením utratila vše za lékaře, Lukáš byl lékař
• Mastičkář – mastičkářky ve službách krále, mastičkáři byli v lidu po
exodu z Babylóna a rovněž připravují oleje
• Lék (lékařství) – v Egyptě vedle dlah, kolem chrámu řek budoucího
chrámu jsou stromy s listím jako lékem

• Léčit – pastýř léčí zlomeniny u ovce, král se léčí ze zranění
• Mast – hlavně v Gileádu, k potírání, obsahují vonné látky a skladují se
v kelímcích. Jsou i oční masti.
• Olej – zejména olivový, vonný, léčivý

• Balzám – samostatně součástí olejů

1. Příklady léků a léčebných postupů a léků
2 Královská 20:7 Izajáš poručil: "Vezměte suché fíky." Vzali je a přiložili na vřed
a Chizkijáš zůstal naživu.
•

Fíkovník (Ficus)
•

Ficain (ficin) – proteolytický enzym, štěpí nekrotické tkáně a má
antibakteriální účinek pro Staphylococcus aureus

2. Příklady léků a léčebných postupů a léků
Jeremjáš 8:22 Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Proč není
zhojena rána dcery mého lidu?
•

Myrhovník (balzámovník) (Commiphora myrrha)
• herabol – antiseptikum otevřených ran a k balzamování

3. Příklady léků a léčebných postupů a léků
Izajáš 1:6 Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i
čerstvá rána, nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem.
•

Olivovník evropský (Olea europea)
• hexanal – antiseptická látka

4. Příklady léčebných postupů a léků
Píseň písní 7:14 Voní jablíčka lásky a všechny výtečné plody nad našimi
dveřmi, nové i staré. Schovala jsem je pro tebe, můj milý.
Genesis 30:16 Genesis 30:14 Ve dnech, kdy se žala pšenice, vyšel
Rúben a nalezl na poli jablíčka lásky a přinesl je své matce Leji. Ráchel
však na Leu naléhala: "Dej mi prosím několik těch jablíček lásky od svého
syna!"
•

Mandragora lékařská (Mandragora officinalis)
• hyoscyamin, skopolamin, atropin – sedativum, analgetikum dříve
afrodiziakum

Genesis 30:14 Ve dnech!"

5. Příklady léčebných postupů a léků
Lukáš 10:34 Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu
je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
Přísloví 31:6-7 Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať
se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná.
Marek 15:23 Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal.
1 Timoteovi 5:23 Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým
častým nemocem mírně užívej vína.
•

Réva vinná (Vitis vinifera)
• kvašením ethanol, dále fenoly resveratrol, quercetin, katechin a
kyseliny – trávení i mírná prevence nádorů (?)

1. Nejedná se o lék
Skutečný lék s prokázaným léčebným účinkem musí být registrován Státním ústavem
pro kontrolu léčiv : http://www.sukl.cz/…n/search.php.

2. Zaručeně přírodní
Přesvědčení, že přírodní léky jsou dobré, neškodné a v podstatě zdravé není pravdivé.
Nejtoxičtější látky, jako alkaloidy muchomůrky zelené amanitin a faloidin, dále třeba
ricin, botulotoxin, mrtvolné jedy, silně návykový morfin, ale konec konců i alkohol
(etanol) apod., jsou čistě přírodního původu

3. Panacea – všelék
U některých přípravků, které nejsou registrovány jako léčiva, se můžeme dočíst, že léčí
téměř vše od rakoviny, cukrovky, roztroušenou sklerózu, Alzheimerovu chorobu,
poškození sítnice až po duševní choroby a poruchy potence.

4. Absence nežádoucích účinků
Přípravek, který nemá nežádoucí účinky nemá ani žádoucí účinky. Homeopatika jsou
registrovaná proto, že se u nich žádný účinek nepředpokládá, tedy ani nežádoucí účinek.

5. Neznámý mechanismus účinku
Mluví se o jakýchsi tajemných, nehmotných a neprobádaných „energiích“,
„energetických polích“ a „informacích“, aniž by tyto pojmy odpovídaly jejich
zavedenému obsahu. Energie se totiž dají měřit a informace ověřit. Nic z toho zde ale
obvykle nebývá možné.

6. Kazuistiky namísto klinických studií
U léků je třeba k jejich registraci rozsáhlé klinické hodnocení. Např. u doplňků stravy
nikoliv. V klasické medicíně jsou jména pacientů lékařským tajemstvím, zde se jedná
o prostředek reklamy.

7. Vysoká cena
Alternativa může vycházet i z oprávněné kritiky postupů a nákladnosti klasické medicíny,
alternativní přípravky kapsu daňového poplatníky rozhodně nešetří.

8. Metoda detoxifikace
U některých přípravků se můžeme setkat s fenoménem tzv. „detoxifikace organismu“.
Tento étos vychází vstříc lidem, kteří jsou přesvědčeni, že svět kolem nás je nadmíru
znečištěn činností člověka.

9. Doporučení od odborníků z jiných oborů
Klinické studie se nahrazují „dobrozdáními“ různých specialistů. Ne vždy se jedná
o specialisty ve farmakologii ani v oborech souvisejících s hodnocením léků.

10. Multilevel marketing
Některé preparáty jsou natolik bizarní, že jsou prakticky neprodejné nejen v lékárnách,
ale možná ani v obchodních řetězcích.

