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JINÁ LÉČBA 
Ať chceme či ne, většina pacientů kromě neu-
rologické léčby hledá i další metody, kterými by 
mohli tuto hlavní léčbu doplnit. Jsou to metody 
klasické i ze zahrádky, kterým se říká alternativní 
medicína. Tak jsme se například i prof. MUDr. 
E. Havrdové, CSc., a jedné její pacientky zeptali, 
kde jsou ty hranic, kam jít a kam už ne. Hovořili 
jsme také  s odborníkem na čínskou medicínu 
MUDr. Jozefem Luckým. Je pravda, že jsme tak 
otevřeli trochu netradiční dveře, ale připadá nám 
lepší takto zahájit dialog než mlčet.
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Paní profesorko, měl by se pacient vždy 
poradit se svým neurologem, když chce 
svou léčbu doplnit nějakou alternativní 
metodou?
Prof. MUDr. Havrdová
Ano, měl by to udělat. Velmi bych také 
doporučovala, aby si pacient metodu, ale  
i toho, kdo tuto službu nabízí, vybíral opa-
trně. Je určitě dobré, získá-li pacient o zvo-
leném terapeutovi alternativní medicíny re-
ference od lidí, kteří ho už navštívili a mají 
s ním už delší dobu dobré zkušenosti. Své-
mu neurologovi by to měl pacient říci také 
proto, aby i on se mohl podívat, oč se jed-
ná, zda to není v přímém rozporu s léčbou.  
I neurolog si obvykle musí o takové metodě 
dohledat informace.

Rozumíte důvodům, proč pacienti vyhledá-
vají i alternativní léčení? 
Prof. MUDr. Havrdová
Protože mnohé problémy, které jsou spojeny 
s roztroušenou sklerózou, klasická medicína 
řešit neumí, pacienti samozřejmě vyhledá-
vají různé alternativní možnosti. Pokud ale 
odborník na alternativní medicínu řekne pa-
cientovi, že by měl vysadit dosavadní léčbu, 
mělo by pacientovi v hlavě zablikat varovné 
červené světlo, měl by se otočit na podpatku 

a z jeho ordinace odejít. Jsem přesvědčená, 
a je mi jedno, co si o tom kdo pomyslí, že 
člověk, který tohle pacientovi doporučí, je 
podvodník, který nemá o této chorobě dost 
informací, nezná pacienta jako jeho lékař, 
nezná průběh pacientovy choroby a může 
mu velmi uškodit. Říkám to proto, že jsem ve 
své praxi zažila i pacienty, kteří odmítli léč-
bu, svěřili se rukám takovéhoto alternativce 
a jejich zdravotní stav se rapidně zhoršil; do-
konce si za léta své praxe pamatuji i na lidi, 
kteří na následky neodborné péče umřeli. 
Samozřejmě na druhou stranu jsou tu tisíce 
let staré léčebné metody, jako je čínská me-
dicína včetně akupunktury nebo ájurvéda, 
které mohou pacientovi pomoci lépe zvlá-
dat symptomy nemoci, jež ho nejvíce obtě-
žují. Nicméně je třeba, aby pacient k těmto 
alternativním metodám přistupoval moudře, 
používal zdravý rozum, metodu vyzkoušel,  
a když nefunguje, tak ji včas opustil.

Je hodně důležité, aby se pacient s neurolo-
gem na té metodě domluvili jako partneři?
Prof. MUDr. Havrdová
Určitě to vždycky musí být o partnerství. 
Víte, zde ale hraje roli ještě jedna věc: paci-
ent se někdy stydí nebo bojí doktorovi při-
znat, že přidal k léčbě nějakou alternativní 

metodu, ale ona nefungovala. Navíc hodně 
lidí má v podvědomí: „No, když to stálo 
tolik peněz, tak to musí přece fungovat,“  
a přitom si neuvědomují, že léčba, kterou 
dostávají od pojišťovny jakoby zadarmo, mě-
síčně stojí 20 000 až 40 000 Kč.

Na druhou stranu ale ne každý lékař 
je otevřený k tomu, aby se s pacientem  
o těchto možnostech bavil. 
Prof. MUDr. Havrdová
Pokud lékař odmítne s pacientem o alternati-
vách mluvit, „vyhodí ho s tím“, samozřej-
mě to není správný postoj. Spíše je důle-
žité pacientovi objasnit, co od takového 
léčení může očekávat a co ne. Nicméně 
mne jako doktora mrzí, že někteří pacienti 
mají tendenci ihned po oznámení diagnó-
zy vyhledat pomoc odborníků na alterna-
tivní léčbu, místo aby začali dělat to, co 
jim doporučíme v RS centru, např. cvičili, 
přestali kouřit, upravili životosprávu atd. 
Ovšem chápu, že pití bylinkových čajů je 
jednodušší, nevyžaduje od pacienta akti-
vitu, jen ty čaje většinou nechutnají moc 
dobře. Co se týká pravidel, já jako lékař 
především musím doporučit pacientovi, 
co je lege artis, protože pokud bych mu 
doporučila metodu, která je non lege artis, 

HLAVNÍ JE POUŽÍVAT ZDRAVÝ 
SELSKÝ ROZUM
Na tento rozhovor jsem se setkala s  prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc., a její pacientkou  
MVDr. Hanou Navrátilovou, která má RS už 20 let. Vybrala jsem si obě dámy, protože se mi zdá, 
že mezi nimi skutečně funguje to, čemu se říká partnerský vztah mezi lékařem a pacientem. 



pacient ji zkusil, a ono by to nefungovalo, 
mohl by mě dát i k soudu. 

Asi bychom měli vyjmenovat to, co paci-
entovi na podporu léčby doporučují lékaři 
v RS centru.
Prof. MUDr. Havrdová
My především chceme ovlivnit autoimunitní 
zánět probíhající v těle. Na to máme v první 
řadě léky, ať už jsou to kortikoidy, které do-
vedou zvládnout akutní stav, nebo medika-
menty, které pacient užívá dlouhodobě. Za 
druhé: pacient už od počátku onemocnění 
musí pečovat o svou fyzickou kondici. Cvi-
čením lze skutečně snížit únavu a zlepšit 
svalovou i kardiovaskulární výkonnost tak, 
že vydrží větší zátěž. Cvičení s fyzioterapeu-
tem ulevuje pacientům od spasticity. Nezbyt-
né je přestat kouřit; kuřáci vůbec nechápou, 
že kouření má negativní vliv na zánětli-
vé procesy, které v těle probíhají. Kouření 
zrychluje postup  invalidity, což jasně vy-
plývá z výsledků na magnetické rezonanci, 
kdy u milovníků tabáku pozorujeme rychleji 
se zhoršující zánětlivou atrofii mozku. Dal-
ší věcí je, že by si pacient měl udržovat při-
měřenou váhu. Ani v tom nejsou nemocní 
s RS příliš ukáznění, stejně jako není ukáz-
něná celá populace. Je pravda, že populace 
téměř všude na světě tloustne závratnou 
rychlostí a v příštích dvaceti letech se oče-
kává, že to bude mít skutečně dramatické 
dopady na zdraví lidí. Další důležitá věc je, 
jak pacient dokáže zvládat stres, protože to 
má vliv na jeho mikrobiom střeva, a mikro-
biom střeva ovlivňuje vlastnosti imunitní-
ho systému, který je zodpovědný za vznik 
RS. Tedy jak je vidět, pacient může mnoho,  
a úspěch léčby závisí i na tom, jak je paci-
ent aktivní – a do toho se mnoha nemocným 
nechce.

Paní Navrátilová, vzpomínáte si na oka-
mžik, kdy jste přidala k lékům něco alter-
nativního?
MVDr. Navrátilová
Mám velké štěstí, že lékařům v RS centru 
na Karlově náměstí mohu vše otevřeně říci. 
Když jsem začala mít určité zdravotní pro-
blémy, tak mi někdo poradil tzv. krevní krys-
talizát – a tyto kapky beru už osm let.
Prof. MUDr. Havrdová
A snášela jsi díky tomu dobře i chemoterapii 
a radioterapii, když jsi onemocněla rakovi-
nou.
MVDr. Navrátilová
Ano, díky tomu, jak mě léčili v RS centru,  
a protože jsme k tomu ještě připojili tuto al-
ternativní léčbu, jsem zvládla i nelehké ob-
dobí, kdy jsem překonávala rakovinu. Ale 
to je jen jedna z věcí, které mi pomáhají. 
Hodně mi pomáhá také pohyb a pečování  
o vlastní psychickou rovnováhu. Když cvi-

čím, tak tolik nezakopávám a nejsem tak una-
vená. Abych ošetřila svou psychiku, navště-
vuji semináře rodinných konstelací a chodím 
pravidelně na psychoanalýzu. Také jsem 
změnila stravu. Protože manžel je alergik  
a astmatik, hodně přemýšlím o tom, co jíme. 
Například jsme z našeho jídelníčku úplně 
vyřadili bílou pšeničnou mouku a použí-
váme pouze mouku špaldovou a snažím se 
vařit z čerstvých potravin, vynecháváme 
předpřipravená jídla, ani do restaurací moc 
nechodíme. To vše, o čem mluvím, je vlastně 
poměrně velká změna životního stylu, a to 
je samozřejmě nejsložitější cesta, protože od 
člověka chce, aby byl aktivní.

Ještě k tomu krevnímu krystalizátu – co to 
je?
To jsou kapky, které vám udělají na základě 
speciálních testů krve a moči.
Prof. MUDr. Havrdová
Je to v podstatě forma imunoterapie, ale není 
imunostimulační.

Paní profesorko,  jak to nyní vypadá v  ob-
lasti výživy pacientů?
Prof. MUDr. Havrdová
Základní imunologický poznatek je, že  pro-
cesované (a taky většinou přesolené) potra-
viny, jakkoliv upravované, s dlouhou dobou 
trvanlivosti, nejsou to, co by lidé nemocní 
RS měli jíst. Chemikálie v těchto potravi-
nách mohou nějakým způsobem ovlivňovat 
imunitní systém a přispívat ke vzniku auto-
imunitních chorob, a zřejmě to může přispí-
vat i ke vzniku onkologických onemocnění. 
Jinak se tato oblast zatím zkoumá, takže my 
prozatím nedokážeme pacientovi přesně 
říci, přesně naordinovat, co má jíst. I když 
takové systémy existují. Třeba v ájurvédské 
medicíně mě zcela fascinuje, že zkušení lé-
kaři, kteří ji praktikují, dokážou u lidí určit, 
jaký metabolický typ jsou, a podle toho jim 
naordinují stravu. Základní skupiny jsou  
v ájurvédě tři, ale protože žádný člověk není 
přesně definovatelný a má to různě zkom-
binované, je nakonec těch skupin šest nebo 
sedm. Toto tisíci lety prověřené poznání nám 
dává odpověď i na to, proč, když my, lékaři 
západní medicíny, dáme dvěma pacientům 
stejnou dietu, jeden po ní může tloustnout 
a druhý hubnout. Myslím, že do budoucna 
se do tohoto bude muset více vnořit i západ-
ní medicína. Víte, ono je velmi těžké dělat 
v této oblasti výzkumy, protože je strašně 
obtížné přimět větší skupinu lidí, aby jedli 
nějakou delší dobu úplně totéž; jasným pří-
kladem toho jsou diabetici: také je většinou 
nedonutíte, aby přesně dodržovali dietu. 
Daleko jednodušší je to u myší, protože těm 
když do klece nasypete zrní, nemají šanci jíst 
něco jiného. Poznatky z výzkumu na myších 
jsou velmi zajímavé: U myší, které se narodí 

v naprosto sterilním prostředí a jsou v něm 
nadále chovány, takže tam nejsou mikroby,  
a proto nemají žádný mikrobiom, nelze vy-
volat autoimunitní onemocnění. Teprve 
když dostanou mikroby, které mají jejich 
rodiče, u nich můžete vyvolat autoimunitní 
reakci, která se objevuje při RS.

Jak se díváte na různé čisticí metody, jako 
je odčervování apod.?
Všechny praktiky, které ten mikrobiom po-
škozují, tedy tzv. odčervování nebo metoda 
zvaná MMS, kdy člověk pije roztok podob-
ný přípravku SAVO, jsou velmi nebezpeč-
né. Protože v mikrobiomu jsou různé druhy 
bakterií, které tvoří taková společenstva, jež 
se navzájem hlídají a hlídají i střevní stěnu, 
aby nebyla propustná pro různé potravino-
vé antigeny. A pokud se v tom společenstvu 
bakterií, virů a neškodných parazitů  poruší 
rovnováha a zasáhnete do něj takto razant-
ně, objeví se tam patogeny a spustí se nějaká 
nemoc.

Zpět ke zdraví podporujícím metodám. Už 
jsme v našem rozhovoru zmiňovaly i čín-
skou medicínu. Jaké s tím vy máte zkuše-
nosti?
Popravdě řečeno, my nemáme příliš paci-
entů, kteří by měli zkušenosti s čínskou 
medicínou – nebo nám o tom neříkají. 
Obecně však mohu říci, že ať mluvíme  
o ájurvédě nebo o čínské medicíně, v obou 
směrech jde o obnovení rovnováhy, ať 
už tomu říkáme jin-jang nebo v ájurvédě  
3 dóši, a o  dosažení rovnováhy by mělo jít 
nám všem.

Kdybychom měli závěrem shrnout, jak by 
se měl pacient s RS nejlépe snažit o dosa-
žení rovnováhy…
Prof. MUDr. Havrdová
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1. Řídit se radami svého lékaře,   
     kterému důvěřuje.
2. Chovat se aktivně. Nepřijímat 
     jen léky, ale pečovat o svou 
     fyzickou i psychickou kondici.
3. Poslouchat své tělo, ale 
     nepodléhat lenosti a výmluvám.
4. Zvolit z alternativy to, co je 
     vyzkoušené, ověřené 
     a prodiskutované, otevřeně 
     s tím, kdo vede základní léčbu.
5. Utéci, jakmile alternativní guru 
     radí vysadit klasickou léčbu 
     nebo doporučí stimulaci 
     imunitního systému. 
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Vím, že čínská medicína zahrnuje léčeb-
né postupy, které jsou staré tisíciletí. Jak 
dlouho se tedy používá – a znali čínští lé-
kaři nemoc, které dnes říkáme roztrouše-
ná skleróza?
Já, když dovolíte, začnu trochu z jiného 
konce. I zde v Evropě existovali bylin-
kářky a léčitelé, kteří dobře znali účinky 
různých bylinek, a věřím, že jejich uzdra-
vovací metody byly také účinné. Jenomže 
víme z historie, že mnozí z těchto moud-
rých lidí byli upáleni a spolu s nimi i je-
jich knihy. Takže nám zůstaly pouze útržky,  
a to je škoda; kdyby se to nestalo, využí-
vali bychom zde dnes i znalosti těchto by-
linkářek a léčitelů. V Číně se jejich systém 
léčení vyvíjel už několik set let před naším 
letopočtem a čínská medicína má to štěstí, 
že existuje i v literární podobě. Zhruba 200 
let před naším letopočtem vznikla základní 
kniha čínské medicíny Vnitřní kánon Žlu-
tého císaře od neznámého autora či autorů.  
A to je souhrn, který je základním kame-
nem léčení čínskou medicínou dodnes. Pak 
samozřejmě bylo napsáno ještě mnoho dal-
ších knih. Pokud se ptáte na nemoc, která 
velmi pravděpodobně byla tím, čemu dnes 
říkáme roztroušená skleróza, byla popsána 
lékařem čínské medicíny Li Tung-jüenem, 
který žil ve 14. století a říká se o něm, že 
byl zakladatelem léčby autoimunitních 
onemocnění v čínské medicíně. A to neří-
kám jen já, shodují se na tom odborníci od 
Washingtonu po Peking.

I od lékařů někdy zaznívá, že vlastně 
symbolicky a v některých případech  
i symptomaticky je RS o ztrátě rovnováhy, 
a lékaři spolu s pacientem se snaží tu rov-
nováhu opět najít. Jak to vidíte vy?
Já jsem přesvědčen, že vše, co nazýváme 
medicínou, má tento smysl. Jenom bych 
podotkl, že z pohledu čínské medicíny je 
nejprve třeba určit konstituci toho pacien-
ta. Ta je poskládaná, zahrnuje v sobě jak 
fyzické dispozice, tak například psycholo-
gické nastavení; někdo je od přírody spíše 
cholerik, což v čínské medicíně mimocho-
dem spadá pod symbol oheň, někdo spíše 

melancholik apod. Navíc v tradiční čín-
ské medicíně se lékaři po tisíce let dívají 
na člověka i z pohledu energetického, což 
při léčení hraje také hodně důležitou roli. 
Cílem našeho léčení jakékoliv nemoci je 
co nejdříve vrátit pacienta do rovnováhy, 
kterou on cítí jako zdraví. Je zkrátka třeba 
respektovat, že příroda nám nadělila něja-
kou konstituci – a my tu nejsme od toho, 
abychom přírodu předělávali.

A jak to děláte, to navracení do rovnová-
hy? 
Víte, čínská medicína je hodně komplex-
ní, takže vše, co zde řeknu, bude do urči-
té míry zjednodušené, protože kdybych to 
měl vzít v celé šíři, seděli bychom tu mě-
síc. Nicméně: nejprve musíme zjistit, co 
všechno se na pacienta za léta jeho života 
nabalilo a co nakonec způsobilo takovou 
agresivní reakci těla, takový výbuch, kte-
rý se jmenuje ataka roztroušené sklerózy. 
Potom na úrovni fyzické, psychické, ale  
i energetické posilujeme a dáváme do rov-
nováhy to, co má pacient oslabeno, a po-
stupně také čistíme, odkládáme to, co na 
sebe za ta léta nabalil a co mu bere zdraví 
a sílu. Budu-li konkrétní, ale prosím, berte 
to pouze jako malý střípek z velmi kom-
plexní mozaiky, například jedním se sym-
ptomů RS je únava. Abych mohl paciento-
vi pomoci, v čínské medicíně se ptáme: Je 
to skutečně nedostatek energie, nebo je to 
energie tzv. zamčená? Pokud je to skutečný 
nedostatek energie, tak toho člověka posí-
líme. Naproti tomu příkladem člověka se 
zamčenou energií je třeba ten, kdo mnoho-
krát v životě měl chuť zakřičet: Dost!, pro-
tože někdo překročil hranice toho, co byl 
ochoten tolerovat. Protože to ale nesměl 
nebo nechtěl udělat, tak ten obrovský vztek 
mnohokrát v životě spolkl. Představte si, 
co to je za sílu, jakou agresi proti sobě ten 
člověk obrací! Takových věcí v sobě někdy 
máme spousty. Zamčená energie potřebuje 
úplně jinou léčbu. Tedy pokud je pacient 
skutečně unavený, tak ho potřebuji posílit 
nebo optimalizovat některé procesy v jeho 
těle, například trávicí proces, metabolis-

mus apod., kde mu energie uniká. To mohu 
udělat například pomocí některých bylin. 
Pokud ale má ten člověk tu tzv. zamčenou 
energii, tak spíše použiji akupunkturu nebo 
byliny na uvolnění, relaxaci, což tuto ener-
gii pomůže odemknout. V čínské medicíně 
jako jednu z vyšetřovacích metod používá-
me i měření pulzu, v praxi rozeznáváme 
18 druhů pulzů, kdy ale pod každým prs-
tem může pulz vykazovat různou kvalitu  
a podle toho poznám, zda jde o nedostatek 
energie nebo o energii zamčenou. Víte, já 
vím, že ta energetická úroveň, kterou zabý-
váme se v čínské medicíně, je pro klasickou 
medicínu a mnoho lidí neuchopitelná, pro-
tože je prozatím přístroji nezměřitelná, ale 
pro čínskou medicínu, ale třeba i ájurvédu 
nebo cvičení, jako je jóga apod., je to něco, 
co lidé pozorují, s čím pracují a co jim fun-
guje už tisíce let.

Určitě náš rozhovor bude nejen o tom. 
Nicméně se vás nejprve musím zeptat, 
jak vidíte léčení akutní ataky RS? 
Akutní ataku by měla léčit klasická medi-
cína, tedy specializované RS centrum. Ob-
vykle dovede pacientovi rychle pomoci, 
nasadí mu pak léky, které potřebuje apod. 
Mimochodem, my ze zákona ani nesmíme 
ataku RS léčit. Čínská medicína ale pak 
může být hodně nápomocná při stabilizaci 
pacienta a léčení symptomů této nemoci. 

Pojďme od počátku: Co nejvíce zajímá 
terapeuta čínské medicíny, když k němu 
přijde pacient nemocný RS?
Především já se musím velmi podrobně 
toho člověka vyptat, jak ta ataka RS pro-
bíhala, když mu bylo nejhůře. Řekne-li 
pacient, že měl výpadek vidění, tak chci 
velmi přesně popsat, co se dělo. Z pohledu 
čínské medicíny totiž není výpadek vidě-
ní jako výpadek vidění, závrať jako závrať.  
V čínské medicíně je popsáno 80 základ-
ních obrazů, které popisují různé patologic-
ké stavy, jejich kombinace a vzájemné pů-
sobení. Tedy je to 80 obrazů, které popisují, 
proč člověk onemocněl, a pomáhají tera-
peutovi zjistit, proč se nemoc projevila tak  

Povídat si o tradiční čínské medicíně s MUDr. Jozefem Luckým, předním českým odborníkem na tuto léčbu  
a vedoucím lékařem TCM Clinic – Kliniky tradiční čínské medicíny, je velké dobrodružství. Je to i proto, že 
tradiční čínská medicína o příčinách nemoci a její léčbě mluví v symbolech, které jí slouží k přesnému popisu 
toho, co se pacientovi stalo a děje na úrovni fyzické, psychické, ale i energetické, na kterou východ věří už tisíce 
let a západ ji prozatím neumí změřit. Měla jsem pocit, že jsme spolu skládali jakousi mozaiku či vitrážové okno 
do těla i duše pacienta, složené ze spousty střípků, stejně jako to dělá terapeut čínské medicíny při svém léčení. 
Na rozdíl od něj se mně podařilo složit jen pár střípků této mozaiky, protože těch dílků je nepočítaně a má schop-
nost myslet čínsky byla chvílemi velmi omezená. I tak věřím, že náš rozhovor bude pro vás inspirativní.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉ ROVNOVÁHY
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agresivní formou, jako je například ataka 
RS. Tyto obrazy vycházející z přírodních 
zákonů čínská medicína používá, protože 
jimi snadněji dokáže popsat příčiny nemocí 
na úrovni fyzické, psychické i energetické. 
Je to také dáno historicky. Dalo by se hodně 
zjednodušeně říci, že zatímco klasická me-
dicína používá latinu, které rozumí pouze 
lékaři, čínská medicína používá obrazy, 
které terapeutovi čínské medicíny pomá-
hají na celostní úrovni poskládat většinu 
toho, co vedlo až k onemocnění pacienta, 
a zároveň tyto symboly jsou vodítkem, jak 
pacienta léčit. 

Mohl byste uvést nějaké příklady symbo-
lů v čínské medicíně a k nim i vysvětlení, 
co který symbol znamená z hlediska pří-
čin nemoci?
Například když si terapeut čínské medicí-
ny myslí, že jedním z činitelů, ingrediencí, 
která přispěla k onemocnění, byl symbolicky 
jaterní oheň, přeložíme-li to, jedná se obvyk-
le o potlačený vztek. Pokud terapeut řekne, 
že na pacientovo zdraví měl vliv slabší jater-
ní vítr, tak se mohlo jednat o nějakou vyčer-
panost, přepracovanost, jenomže takových 
přepracovaností může být mnoho druhů. 
Když pacient popisuje projevy ataky, tak se 
nám začne skládat obraz, který  potom při 
osobním rozhovoru zpřesňujeme. Podrob-
ný popis ataky nám dává i vodítko, nač se 
pacienta ptát, když se ptáme na jeho život-
ní osudy, styl apod. Samozřejmě se ptáme  
i na aktuální zdravotní stav, na aktuální sym-
ptomy RS. Dokreslujeme si obraz měřením 
pulzu; jak už jsem říkal, v čínské medicíně 
rozeznáváme 18 druhů pulzů, díváme se 
na jazyk, kde lze poznat pacientovo nitro 
na energetické úrovni, posuzujeme postoj, 
chůzi, závratě, celkové vzezření – vše dle 
dávného vyšetřovacího vzorce, který nám 
předali staří čínští mistři.
Můžete si to představit, jako kdybychom 
skládali obraz zdraví člověka a používali 
na to techniku, která se používá na vitrážo-
vá okna. Jako kdyby ty úlomky různě vel-
kého a barevného skla byly informace, ze 
kterých my poskládáme malé i velké příči-
ny, které vedly k tomu, že člověk onemoc-
něl. A tento obraz nám zároveň také říká, 
jakým způsobem pacienta léčit.
Je to vlastně taková šachovnice, na kterou 
my stavíme větší či menší figurky před-
stavující vnější i vnitřní příčiny nemoci  
a jejich kombinace. Ta šachovnice mapu-
je nejen příčiny nemoci, ale ukazuje také, 
kde nejprve začít léčbu – opět symbolicky 
– jak hru s tou nemocí otevřít.

Je mi jasné, že léčba je komplexní  
a u každého pacienta individuální, nic-
méně daly by se popsat alespoň některé 
kroky, které obvykle děláte?
Řeknu-li to trochu expresivně, tak z našeho 
pohledu je ataka nemoci jako výbuch sop-
ky, který v pacientově organismu zanechal 
spálenou zemi. Takže já téměř vždy začnu 
s rekonvalescencí pacienta a začnu různý-
mi způsoby v rámci možností čínské medi-
cíny ošetřovat, stabilizovat, posilovat tkáně 
CNS a periferní nervstvo; v jazyce symbolů 
čínské medicíny se říká, že voda rodí dřevo  
a CNS patří k prvku voda a periferní nerv-
stvo patří k prvku dřevo, a těmi symboly vás 
zase trochu zmatu. Je pravda, že my neumí-
me spravit ta místa, kde už je tkáň porušená, 
nejsme kouzelníci, ale můžeme pomoci pod-
pořit regeneraci okolní tkáně, okrsků, které 
jsou na hranici zánětlivého procesu, jsou 
jakoby omráčené, otrávené a paralyzované 
aktivitou okolního procesu, ale při správném 
nastimulování jsou připraveny převzít říze-
ní poničené oblasti. A jak už jsem říkal, pak 
už individuálně u každého pacienta jdeme 
po příčinách, které mohly vést na fyzické, 
psychické a energetické úrovni k tomu, že 
člověk onemocněl takhle vážnou chorobou.

Sice jsem trochu zmatená, ale mohl bys-
te například popsat, co v čínské medicíně 
znamená, když se řekne prvek voda?
Voda je symbolem pro energetické zásoby 
našeho života, voda je základní prvek, ze 
kterého všichni pocházíme. Představuje 
naši adaptabilitu a odolnost vůči systému. 
Lidé, kteří jsou hodně propojeni s tímto 
živlem, potřebují stabilitu; není to rigidní 
konzervatismus, ale spíše vnímání moud-
rosti předků, potřeba držet linii, navazovat, 
poučit se z toho, co bylo, dělat to, jako to 
dělali rodiče, potřebují být pevně zakot-
vení. Nemají rádi změny; rychlé změny 
je dokážou úplně zmást, cítí se ztracení  
a neumějí se s takovými situacemi vyrovnat  
a s takovým světem zacházet.

A přitom s nadsázkou můžeme říci, že 
jediná jistota v dnešním světě je změna. 
Možná, že RS se nyní více objevuje nejen 
proto, že ji umíme lépe diagnostikovat…
Ano, to může hrát roli.

Prozatím jsme hovořili o tom, jak může-
te pomoci člověku po atace RS, ale bez 
symptomů nemoci. Můžete pomoci i tomu, 
který už nějaké symptomy má, například 
pohybový deficit?
Já nebudu léčit pouze ten pohybový defi-

cit. Musím, jak už jsem říkal, nejprve rozu-
mět celé nemoci, příčinám, proč ten člověk 
onemocněl RS. Pak mohu například použít 
akupunkturu a napíchat pět bodů na noze  
a čtyři na ruce, které jsou pro řešení tohoto 
problému důležité a v literatuře o čínské 
medicíně je to dobře popsáno. Jenomže 
proč hovořím opět o tom komplexním 
přístupu: Kdyby terapeut pouze napíchal 
těchto devět bodů, může pacientovi po-
moci, ale nemusí; nemusí se stát nic, pro-
tože ten pacient má tak velký nedostatek 
energie, že mu jehly samy nepomohou, je 
třeba dát mu na doplnění energie napří-
klad navíc byliny.

Napadá mě, zda byste se tou léčbou dob-
ře nedoplňovali s tím, co dovede fyzio-
terapeut.
Určitě; pokud bychom tomu byli oba ote-
vření. Já mohu podpořit léčbu akupunktu-
rou, a například kdyby pacient trpěl něja-
kým spasmem, fyzioterapeut mu pomůže 
po svém, a já mohu zase pomoci fyziote-
rapeutovi, a hlavně pacientovi, s uvolňo-
váním. Jinak si myslím, že pokud budeme 
pracovat souběžně, každý na svém a cílem 
bude pomoci tomu člověku se opět hýbat, 
ani o tom nemusíme moc diskutovat; sta-
čí, když si každý udělá dobře to své.

Další věc, která pacienty trápí, je inkon-
tinence. Můžete pomoci i zde?
Víte, ono je to pořád o tom, že musím 
té nemoci rozumět. A nemohu začínat 
z mého pohledu od prostředka. Takže 
nejprve musím podpořit CNS a nervo-
vé periferie; jak už jsem říkal, z pohledu 
symbolů musím do té spálené země opět 
dolít vodu, a pak mohu ošetřit, co je třeba.  
U někoho to bude ztracená nebo zamčená 
energie, u jiného je třeba léčit právě tu in-
kontinenci, která například patří k prvku 
„vody“ a k tomu použiji zase jiné bylinky 
a jinam akupunkturu. 

Kdybychom měli říci, co se stane v ide-
álním případě, když se všechny nánosy, 
které nás vyvádějí z rovnováhy, odhr-
nou, vyčistí a naše tělo, mysl i duše se 
posílí, co se může stát pak?
Když se tohle všechno podaří, a já už jsem 
to ve své práci zažil mnohokrát u lidí  
s různými potížemi, ten člověk se vrátí ke 
své původní rovnováze i zdraví, a také,  
a já tomu věřím, probudí i v sobě vnitř-
ního lékaře, který cítí, co je pro jeho tělo, 
mysl a duši nejlepší.

Šárka Pražáková



Když jsme si spolu před časem povídaly, zmínila jste i to, že náš 
mozek má nějaké rezervy. Jak velké ty rezervy jsou a jak si je 
můžeme představit?
To by byla spíše otázka pro neurofyziologa, ale říká se, že zhruba 
třetina mozku je klinicky němá. To znamená, že má funkční rezervy. 
Proto také, když se třeba v určité klinicky němé zóně se objeví nádor 
nebo výduť, tak se při klinickém neurologickém vyšetření nemusí 
vůbec projevit. Náš nervový systém nejede úplně na 100 %, ale vždy 
má funkční rezervy. A tyto rezervy se snažíme rehabilitačně aktivo-
vat. 

Já se na to ptám, protože si myslím, že vy v rámci rehabilitační 
práce využíváte právě této schopnosti organismu…
Ano; my tím, že oslovujeme zbylé neporušené dráhy, se zároveň sna-
žíme u těch porušených nebo částečně porušených drah vyvolat pod-
poru nových neuronálních spojení.

Může pacient tyto rezervy mozku posilovat tím, že cvičí?
Určitě. Tím, že cvičíte a věnujete se nějakému pohybu, podstatně 
stimulujete centrální nervový systém, aktivujete ho a zároveň mů-
žete vytvářet nové spoje v mozku, ale samozřejmě zároveň posilujete  
i svalově-kosterní soustavu. To je také velmi důležité, protože každý 
člověk, a člověk nemocný RS zvlášť, potřebuje mít i dobrou svalovou 
sílu a celkovou kondici. 

Tím, že posilujeme, tedy stimulujeme i mozek?
Určitě. A také bylo zjištěno, že cvičení má velký protizánětlivý efekt; 
to znamená, že zklidňuje autoimunitní onemocnění. Je to prokázáno 
koncentrací různých látek, které jsou v krvi i mozkomíšním moku.

Dá se říci, že pomáhá jakékoliv cvičení, nebo nějaký typ cvičení, 
případně kombinace cvičení, se osvědčuje více?
Určitě je potřeba zkombinovat dvě formy cvičení. Tím prvním je 

aerobní cvičení, při němž se podle studií zvyšuje kardiovaskulární 
zdatnost a vyplavují endorfiny, jež mají protizánětlivý účinek. Záro-
veň je nutné do terapie přidat posilující (odporová) cvičení. Tato dvě 
cvičení se poté spojují do tzv. kruhového tréninku.

Mohla byste pro naše čtenáře-pacienty uvést nějaká cvičení kon-
krétně?
V současné době jsou vytvořeny pro pacienty nemocné RS kruhové 
tréninky, při kterých se aerobní stanoviště (jízda na rotopedu, po-
skoky, veslařský trenažér) střídají s posilovacími cviky, kdy cvičenec 
využívá vlastní váhu těla nebo cvičí s činkami či posilovacími guma-
mi apod. Nicméně pokud byste hovořila s trenérem nějakého fitness 
centra, dozvěděla byste se, že by se zmíněná cvičení měla rozdělit. 
Tedy jeden den posilovací jednotka samostatně, další den aerobní ak-
tivita také samostatně. Fitness trenér ale pracuje se zdravými klienty, 
ne s pacienty s únavou a neurologickým deficitem. My ale potřebu-
jeme právě kvůli únavě zkrátit dobu cvičení a přitom účelně zkom-
binovat všechny prvky dohromady. Někdy se pacientovi při cvičení 
přidává i kognitivní úloha – například odečítání sedmičky od sta,  
a tím se trénují i kognitivní funkce. 

Fitness trenér by mohl mít na člověka nemocného RS přehnaně 
velké nároky; nač by si měl pacient při takovém tréninku dát po-
zor? 
Měl by si dát pozor, aby cvičení u něj nevedlo k extrémní únavě, 
takové, která se projevuje třeba svalovým třesem nebo zhoršením do-
savadních neurologických obtíží, které trvají déle než jednu až dvě 
hodiny. Je třeba vědět, že je to neúměrná zátěž, a cvičení změnit.

Mám dojem, že vaše práce s pacientem začíná už po první atace. 
Je to tak? 
Pokud má pacient ataku, která nepůsobí hybné poruchy (tzv. parézy), 
tak se k nám většinou nedostane. Pokud se jedná o ataku s přechod-
nými motorickými potížemi, které se upraví, pak je především na 
fyzioterapeutovi v MS centru, aby pacienta poučil, jakým aerobním 
aktivitám se má věnovat, a vybral mu vhodný pohybový režim. Do-
poručí mu obvykle i speciální kruhový trénink na zlepšení kondice  
a svalové síly. Pokud však po atace zůstal pacientovi určitý motorický 
deficit, je poslán na specializované rehabilitační pracoviště. Přijde-li 
krátce po atace, tak se zpočátku věnujeme spíše fyzicky nenáročným 
cvičením – například respirační (dechové) terapii, cévní gymnastice, 
zařazujeme prvky trupové stabilizace. Zhruba dva týdny po odeznění 
akutní fáze už můžeme pacienta zatížit více. Tehdy použijeme kom-
binaci různých neurofyziologických technik a připravíme pacientovi 
rehabilitační program na míru. Pokud má pacient například těžkou 
parézu, tedy oslabení, při němž nemůže aktivně cvičit, používáme 
obvykle metodu Vojtovy reflexní lokomoce či techniku propriocep-
tivní neuromuskulární facilitace. Ve chvíli, kdy už je aktivní hybnost 
alespoň částečně obnovena, volí fyzioterapeuti speciální techniky, 
kdy pacient cvičí zpočátku s dopomocí terapeuta, později už sám 
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Rehabilitace včetně fyzioterapie je jeden z oborů klasické medicíny. Zajímavá je ale také tím, že někteří neurologové 
o tomto oboru říkají, že dobře doplňuje neurologickou léčbu, a navíc dokáže i něco, co léky nedovedou… O tom všem 
a ještě dalších věcech jsme si povídaly s primářkou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN 
Motol MUDr. Martinou Kövári. Bylo to o to zajímavější, že paní primářka je původně neuroložka, takže má na léčení 
pacientů s RS komplexní pohled. Hodně jsme si také povídaly o mozku a jeho schopnostech, a také o tom, že každý by 
měl citlivěji vnímat své tělo. I já jsem si i uvědomila, že během našeho rozhovoru jsem střídavě seděla jako zkroucená 
větev a střídavě se narovnávala a nacvičovala hluboké dýchání. Plnou verzi rozhovoru čtěte na www.rskompas.cz.

CO VŠECHNO DOVEDE NAŠE TĚLO

MUDr. Martina Kövári
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CO VŠECHNO DOVEDE NAŠE TĚLO

Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro	všechny,	kteří	trpí	touto	nemocí,	jsme	připravili	novinku	– bezplatnou telefonní linku,	na	které	se	můžete	informovat		
o	řešení	problémů	spojených	s	touto	diagnózou,	především	jak	zvládat	pravidelnou	aplikaci	injekčních	léků,	řešení	nežádoucích
účinků	atd.

V	čase	od 9.00 do 16.00	hodin	v	pracovní	dny	vám	poradí,	pokud	to	bude	v	jejich	silách,	jedna	z	našich	odborných	poradkyň,	které	mají		
několikaleté	zkušenosti	s	podporou	pacientů	s	RS.	Mimo	tuto	dobu	můžete	na	této	lince	zanechat	svůj	vzkaz	a	poradkyně	se	
s	vámi	spojí	v	následující	pracovní	den,	pokud	to	bude	možné.

proti gravitaci, a nakonec se zařazují cviky proti odporu. Využívají se 
opět techniky proprioceptivní neuromuskulární facilitace, senzomo-
toriky, dynamické neuromuskulární stabilizace podle Koláře, prvky 
bobath techniky a jiné. Škála rehabilitačních metod je opravdu roz-
sáhlá. Pomocí těchto technik zvyšujeme svalovou sílu a doufáme, že 
se postupně díky reparačním mechanismům v centrálním nervovém 
systému obnoví obal neuronu – tzv. myelin nervového vlákna. Mye-
lin má totiž tu vlastnost, že je obnovitelný (i když po atace již ne v 
původní kvalitě, proto je impuls po nervovém vlákně zpomalený a už 
ne tak kvalitní). Pokud dojde k přetržení i nervového vlákna – axonu, 
to se již obnovit nedá a mozek se poté snaží najít si náhradní okruhy. 

Teď tedy do hry vstupuje i neuroplasticita mozku?
Ano, vstupuje. 

Slyšela jsem na přednáškách profesorky Havrdové, že rehabilita-
ce a fyzioterapie mohou podpořit farmakologickou léčbu… Jak to 
vidíte vy?
My nejdříve naučíme pacienta dobře pracovat s vlastním tělem. Kdy-
bych například vyšetřila vás, tak bych zjistila, že máte různé svalové 
dysbalance, že máte různé funkční blokády, které vám ztěžují hyb-
nost v rozličných částech těla. Kdybych vás vyzvala, abyste aktivo-
vala dolní fixátor lopatek nebo sval, který je pod lopatkou a přitahuje 
ji k hrudníku, tak asi vůbec nebudete vědět, o čem mluvím. My se 
vlastně snažíme upravit v rámci různých technik tyto svalové nerov-
nováhy, které člověka omezují. Ať už pacient má či nemá RS, učíme 
ho používat i svaly, o kterých až doposud nejspíše ani nevěděl; učíme 
jeho tělo hýbat se efektivněji. Při těchto cvičeních se zlepšuje stabili-
zační funkce trupu, který je rámem kvalitního pohybu. 

Takže se při práci s fyzioterapeutem zároveň učíme lépe vnímat 
vlastní tělo?
Ano, je to jeden z našich rehabilitačních cílů. Pacient, který lépe vní-
má své tělo a naučí se lépe zapojovat svalové skupiny při různých po-
hybech a dávat do těchto pohybů odpovídající svalovou sílu, zlepší 
svůj motorický projev, cítí se stabilněji a je méně unavený. Jsou lidé, 
kteří i při malém pohybu vydávají neadekvátní svalovou aktivitu, 
takže během cvičení s fyzioterapeutem se učí sílu v každém pohybu 
odstupňovat, a tím šetřit svaly a klouby. Kromě správné aktivace po-
hybového systému je pak důležité i umět dobře relaxovat. 

Rozumím-li tomu dobře, tak pacient se naučí cvičit s odborníkem, 
ale trénovat musí i samostatně doma?
Ano, to je zcela zásadní. Pacient nedochází na terapii každý den am-

bulantně, ale zpočátku jen jednou až dvakrát týdně. Vždy dostává 
několik cviků jako domácí cvičení. My pak pečlivě kontrolujeme, 
obměňujeme a přidáváme náročnější. Každému pacientovi hned 
od počátku vysvětlujeme, že je nezbytná aktivní spolupráce včetně 
domácího cvičení – protože cviky se stimuluje tzv. motorická kůra 
a my chceme, aby se cvičený pohyb postupně automatizoval v tzv. 
podkoří centrálního nervového systému. V tom případě pacient op-
timální stabilitu svého trupu a optimální dechovou vlnu přenáší  
i do běžných denních činností a zapojuje je automaticky, bez nutnosti 
vědomé koncentrace. Je to jako řízení auta nebo hraní na piano: kaž-
-dodenním pravidelným opakováním tyto činnosti zautomatizujete
a nakonec můžete vnímat prožitek z hudby či řízení, aniž byste byli
ve stresu, kdy máte šlápnout na brzdu či přidat plyn nebo jakou klá-
vesu piana máte zmáčknout.

Může takovéto cvičení s fyzioterapeutem pomoci pacientům lépe 
zvládat stres?
Určitě, pohyb jako takový má relaxační a antistresový účinek. Paci-
ent, který začne cvičit, je spokojený, že pro sebe něco udělal, a už to 
na něj působí protistresově. Je-li někdo v permanentním stresu, jeho 
svaly jsou v trvalé svalové kontrakci, tedy stažení. Pro některé paci-
enty je daleko těžší svaly relaxovat než aktivovat. 

Já se nyní asi zeptám na něco trochu esoterického. Slyšela jsem od 
několika pacientů, že jim pomohlo, když si v době, kdy se nemohli 
hýbat, pohyb alespoň představovali. Jaké s tím máte zkušenosti 
vy?
Cvičení v představě je v současné době standardní součást klasické 
rehabilitace. Když se pacient nemůže hýbat, fyzioterapeut mu pomá-
há cvičit – vlastně cvičí za něho. Zároveň ale po nemocném chce, aby 
cvičení sledoval a představoval si ho v duchu. My pacientům vždyc-
ky říkáme: „I když nemůžete hýbat rukou, tak si to alespoň předsta-
vujte, protože při té představě se ve vašem mozku aktivuje pole, jež 
zodpovídá za hybnost svalů.“ To je prokázáno ve studiích při použití 
funkční magnetické rezonance. 

Takže vlastně tělu pomáháte, aby si vzpomnělo, jak se ten pohyb 
dělá…
Při představě pohybu, jako je třeba hýbání rukou, impuls k pohybu 
vždy vychází z mozkové kůry a v mozku naskočí patřičný programo-
vý vzorec. Už při plánu pohybu mozek generuje tzv. volní podnět, 
který o něco později přejde do svalu. Prvotní impuls k pohybu se 
tedy může nastartovat pouhou představou.

Šárka Pražáková



Nejdříve bychom asi měli říci, kdo byl Moshé Feldenkrais a jak 
vznikla jeho metoda…
Moshé Feldenkrais byl původním povoláním fyzik, ale svou aktivi-
tou významně zasáhl do více oborů. Je zajímavé, že již od mládí po-
máhal lidem s procesem učení. Ve 14 letech se vydal pěšky ze své 
rodné Ukrajiny do Palestiny, kde si vydělával tím, že doučoval děti, 
nad nimiž všichni ostatní učitelé zlomili hůl. Později studoval ve 
Francii na Sorbonně fyziku a po dosažení doktorátu se stal asisten-
tem významného vědce – Fréderica Joliota-Curie, který obdržel No-
belovu cenu za objev indukované radiace. V Paříži se také setkal se 
zakladatelem moderního juda Jigoro Kanoem, a ten si ho vybral, aby 
šířil judo po Evropě. Protože judo je pro běžného Evropana dost slo-
žité, hledal Feldenkrais způsob, jak tento komplexní pohybový sys-
tém zpřístupnit lidem, kteří nemají potřebnou pohybovou průpravu. 
Když později začal vyučovat svou vlastní metodu, přistupoval k ní 
podobným způsobem. 

Proč se fyzik pustil do úplně jiné oblasti?
Vedly ho k tomu jeho potíže se zdravím. Měl zranění kolen, která 
mu způsobovala velké obtíže v chůzi. Lékaři mu doporučili opera-
ci. Na dotaz, jaká je pravděpodobnost, že se operace nepovede, se 
dozvěděl, že šance na úspěch je zhruba poloviční. Feldenkrais prý 
tehdy odpověděl, že oni v laboratoři se do experimentů s tak špatnou 
prognózou vůbec nepouštějí. Protože nehrozilo nebezpečí z prodlení, 
Moshé se s lékaři domluvil na odkladu operace a začal sám se sebou 
experimentovat. Výsledkem jeho několikaměsíčního snažení bylo, že 
se naučil chodit bez obtíží a na operaci kolen nikdy nešel. Později za-
čal zkoumat, zda by stejným způsobem mohl pomoci svým kolegům 
třeba s bolestmi zad a dalšími obtížemi.

Dá se říci, že Feldenkraisova metoda je terapie?
Feldenkrais svou metodu nevnímal jako terapii, ale jako proces uče-
ní. Během cvičení člověk citlivě vnímá, jak se pohybuje, prozkoumá-
vá a osvojuje si nové možnosti pohybu. Sám přichází na to, co je pro 
jeho tělo výhodné, a učí se z pohybů vlastního těla. 

Pacienti nemocní RS si často stěžují na únavu. Může jim tato me-
toda pomoci?
Určitě. Tato metoda pomáhá lidem mimo jiné snížit hladinu stresu, 
který také přispívá k tomu, že se pacienti cítí unavení. Feldenkraiso-

va metoda sice není kondiční cvičení, ale je to pro ně dobrý základ. 
My pomáháme klientům, aby se naučili lépe koordinovat své pohyby. 
Pokud při pohybu dochází v těle k harmonické souhře, pokud se vše 
děje tak nějak samozřejmě, člověk se mnohem snadněji pohybuje ne-
jen ve sportu, ale i v běžném životě. 

Takže pomůžete pacientovi připravit dobře tělo na zátěž při kon-
dičním cvičení?
Ano. Přínos tohoto cvičení cítí klient už při běžných činnostech, jako 
je chůze po bytě, vyndávání nádobí z myčky, luxování apod. Všechny 
pohyby se mu dělají snáze, protože jeho tělo, jak my říkáme, je lépe 
organizováno v pohybu. Dochází k lepší svalové souhře, člověk lépe 
využívá oporu svého těla, lépe dýchá a tím se vytvářejí i lepší před-
poklady k tomu, aby se mohl pustit i do nějakého kondičního sportu. 
Navíc u této metody můžete nejen navštěvovat lekce s lektorem, ale 
můžete si také cvičit doma na koberci.

Je přesto dobré, aby člověk absolvoval i nějaké lekce s lektorem 
metody Feldenkrais?
Já to určitě doporučuji. Při cvičení je několik základních principů, 
které je třeba dodržet. Důležité je dělat každý pohyb s uvědomě-
ním, pomalu, jemně, bez nadbytečného úsilí. Lektorova přítomnost 
usnadňuje klientovi nalézt potřebnou kvalitu pohybu a soustředění. 
Lektor při cvičení skupinu bedlivě pozoruje, a ač vychází z Felden-
kraisových struktur lekcí, vždy je upravuje na míru konkrétním li-
dem. 

Mohla byste takové učení popsat podrobněji? 
Při cvičení metodou Feldenkrais si lidé zkoušejí a objevují různé 
variace pohybu a jejich nervový systém, zjednodušeně řečeno, vy-
hodnocuje, který způsob provádění pohybu je pro ně nejvýhodnější. 
Lidé po tomto cvičení zažívají větší pocit lehkosti, cítí se stabilnější, 
napřímenější a pohyblivější. Cítí, že jsou více ve svém těle, a zažívají 
pocit, že jim vše funguje s větší samozřejmostí. 

Ještě mě napadá: může tato metoda pomoci i lidem nemocným RS, 
kteří mají problémy s rovnováhou? Máte s tím nějaké zkušenosti?
Ano, mám s tím zkušenosti. Při práci s klientem stimulujeme nervo-
vý systém k využívání funkčních rezerv organismu. Klienti se učí si 
lépe si uvědomovat své tělo, využívat oporu kostry a zlepšují svou 
organizaci pohybů. To vše přispívá ke zlepšení rovnováhy.

Mně připadá na této metodě zajímavé, že je vlastně vhodná pro 
každého člověka, ať už je v jakékoliv kondici…
Přesně tak. Ale nejde jenom o fyzickou kondici; mnoha lidem po-
máhá cvičení touto metodou udržovat i psychickou rovnováhu  
a myslím si, že to je pro lidi nemocné RS hodně důležité. Dokonce 
se domnívám, že to může být docela dobrý doplněk psychoterapie. 
Podle mé zkušenosti Feldenkraisova metoda může pomoci člověku 
v jakékoliv kondici a životní situaci. Neslibujme zázraky, ale znám 
mnoho lidí, kteří se po tomto cvičení opravdu cítí lépe. Ale samo-
zřejmě každý člověk si to potřebuje vyzkoušet sám a zjistit, zda je to 
pro něj to pravé.
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UČENÍ POHYBEM
Feldenkraisova metoda by mohla pomoci i pacientům nemocným RS, kteří právě nyní jsou unaveni tak, že 
téměř nedojdou z obývacího pokoje do kuchyně. Neurologové říkají, že jediná možnost, jak se zbavit únavy, 
je cvičení. Jenomže – jak začít cvičit, když se vám nechce vůbec nic? Nejen o tom jsme si povídaly s Terezou 
Hrdličkovou, lektorkou Feldenkraisovy metody. 

CZ
/C

PP
/1

6/
00

06


