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Strach stimuluje 
uvoľňovanie adrenalínu a 

noradrenalínu. 

Ako vidíme, strach je všade okolo nás a mnohí z nás sa stávajú jeho 
otrokmi. Málokto z nás však vie, že strach je pre nás väčším nepriateľom 
ako napr. cigarety alebo alkohol. Skutočný strach je pre nás absolútne 
nevyhnutný, pretože nás chráni a v nebezpečných situáciách nám 
umožňuje reagovať správne v snahe záchrany.  

  
AKÉ ZBRANE POUŽÍVA STARCH? 

 
Čo sa však deje s naším telom ak máme strach? Sympatický nervový 
systém stimuluje mozog a za pomoci nadobličiek vylučuje adrenalín a 
noradrenalín – hormón, ktorý zrýchľuje pulz a tým ovplyvňuje aj ďalšie 
fyziologické reakcie.  
 

 
  
 

 

Strach je ako epidémia, ktorá zabíja 

Zdá sa, že strach sa stal najrozšírenejšou epidémiou v poslednom storočí. 
Všetci sa cítime byť niečím blokovaní a manipulovaní, čo nám znemožňuje 
žiť slobodne a radostne. Ovláda nás strach pri spustení novej aktivity, aby 
sme neskrachovali; bojíme sa ísť k doktorovi, aby nám náhodou niečo 
nezistil; máme strach vstúpiť do vzťahu s niekým, aby sme náhodou 
neskončili zle; bojíme sa uskutočniť cestu do exotických krajín, čo by 
mohlo byť pre nás nebezpečné; máme strach zanechať aktuálne pracovné 
miesto, s ktorým ani nie sme spokojní v obave, že by sa nám nepodarilo 
nájsť vhodné pracovné miesto atď… 

 

Strach je ako epidémia  

 Vylučovaním týchto hormónov 
dochádza v celom organizme k 
metabolickým zmenám. Krvné 
cievy, ktorí vedú k zažívaciemu 
traktu, sa sťahujú, zatiaľ čo cievy, 
ktoré smerujú k srdcu sa rozširujú, 
tým umožňujú lepšie pumpovať 
krv orgánom, ktoré nám 
pomáhajú riešiť núdzovú situáciu. 
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Čo môžem urobiť hneď? 

“Situácie napätia a strachu modifikujú globálny priestor 
človeka, v ktorom sa nachádza, pôsobiac tak jednak na 

vnútornú sféru (psychická kondícia) a jednak na vonkajšiu 
sféru (hormonálna nerovnováha). Ako vo vnútornom, tak i vo 

vonkajšom prostredí ťažko nájdeme optimálny priestor.” 
- Eva Gugliucciello 

 

 

Pod vplyvom strachu sa vaše šošovky rozťahujú, tým umožňujú lepšiemu 
prenikaniu svetla, zrýchľuje sa metabolizmus, zväčšuje sa dýchacia 
frekvencia, pľúca sa rozširujú, aby umožnili väčší prísun kyslíka, svaly sa 
nám napínajú, aby boli pripravené k úniku v stave núdze. Zvyšuje sa tiež 
kyslosť žalúdka a zmenšuje sa počet tráviacich enzýmov; môžu sa objaviť 
príznaky hnačky alebo zápchy. 
 

. 

Keď sa v tele aktivuje proces stresu, organizmus nie je schopný 
samostatne pracovať. Alternujú sa organické funkcie a do rovnováhy sa 
môže dostať len vtedy, ak sa dokáže fyziologicky uvoľniť.  

 

Jediná cesta je cestou lásky 
Aby sme dokázali zdolať strach, je dôležité zamerať sa na pozitívne 
myslenie, otvoriť sa bezpodmienečnej láske, tým sa strach začne 
odbúravať a hypotalamus tak znemožní stresovú reakciu. Preto je 
vhodné zvoliť si životné smery, ktoré nám dokážu zabezpečiť ochranu 
nad strachom zapríčineného vonkajšími vplyvmi. Úplne postačí, ak napr. 
vypneme televízor,v ktorom prebiehajú negatívne správy, ktoré by nás 
potom mohli rozladiť.   
 
Strach je spúšťačom choroby a komplikuje akýkoľvek uzdravujúci proces. 
Naopak láska, dôvera a radosť predstavujú výbornú preventívnu 
medicínu a účinnú terapiu. Keď je telo uvoľnené, “vypne” sa tak aj 
sympatický nervový systém a “aktivuje” sa parasympatický nervový 
systém; zmenší sa produkcia kortizolu a adrenalínu, ktoré dlhším 
pôsobením poškodzujú organizmus; posilní sa imunitný systém a telo tak 
dokáže znovu nabehnúť na svoj samo uzdravovací proces.  
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Najskôr musíme byť k sebe úprimní a pripustiť, že máme strach. Obvykle 
väčšina ľudí pri pocite strachu hľadá vo svojom emočnom a mentálnom 
úložnom priestore nejaký  „liek“ na uvoľnenie strachu. Niečo, čo aspoň 
dočasne zaberie, nájdeme a urobíme to, čo si myslíme, že pomôže. Môže 
to byť čokoľvek, čo sme už v minulosti použili. Pre niekoho to môže byť 
čokoláda, pre niekoho flaška vína, pre niekoho obhrýzanie nechtov. 
Čokoľvek ste už skúsili a uvoľnilo emočnú agóniu strachu. I keď len 
dočasne.  

 

A teraz vás požiadame o malú zmenu v tomto scenári. Pretože ak 
pociťujete strach, ktorý ste skutočne neprekonali a len dočasne utlmili, 
príde opäť a zas, možno pri inej situácii, avšak v podobnom prevleku. 
A tak žijete váš život a hýbete sa od jedného strachu ku druhému.   

Žijeme v domnienke, že strach má viac hláv a keď skolíme všetky hlavy, 
budeme  v stave bez strachu. Ale ak chceme byť aspoň trochu realistickí, 
tak sme to presne my, kto tvorí strach a tak je na mieste otázka,  prečo 
sa bojíme toho, čo sme stvorili? Prosím, pozrite sa pravde do očí  
a prijmite fakt, že všetci démoni vášho života sú vytvorení vami a preto 
majte dosť odvahy, aby ste im pozreli priamo do očí. Všetko čo vytvoríte, 
ste ochotní vidieť.  

 

Ako milovať svoj strach? 
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"Akceptujem, že veci sú 
bolestné a som k sebe milá, 

pretože sú bolestné." 
 

1. ČO CÍTIM PRÁVE TERAZ – UVEDOMENIE SI NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ  

 
Prestaňte už hrať divadlo a popierať existenciu strachu alebo 
negatívnych emócií. Užitočnou pomôckou je označiť alebo pomenovať 
presne to, čo sa s vami práve deje. Jednoducho a neutrálne pomenujte 
emočný fakt. Napríklad:  

 Strach. Toto je moment strachu. 

 Ach, toto sú obavy.  

 Strach je prítomný. 

 

Vyskúšajte tento návod 

To čo spozorujete vašimi 
piatimi zmyslami, to 
jednoducho pomenujete. 
Bez nejakých pozitívnych 
pozlátok, musíme 
pomenovať pocity presne 
také, aké sú.  
Nepretvarovať sa pred 
sebou o sebe samom, že 
veci sú iné, než sú.  

 

2. ČO POTREBUJEM PRÁVE TERAZ – SEBALÁSKA, SEBASÚCIT  

 
Ak sme v predchádzajúcom kroku pomenovali svoju bolesť, v druhom 
kroku začneme mať súcit so sebou samým, pretože strach je 
prirodzenou ľudskou emóciou a byť človekom je niekedy skutočne 
ťažké. Ak nakoniec úplne a bezpodmienečne akceptujeme realitu a 
seba samého, presne takého, aký som, ak akceptujeme, že sme 
nedokonalé ľudské bytosti, ktoré majú v istých fázach života strach, 
naše srdce začne postupne a pomaly mäknúť.  
 
I keď budete stále cítiť strach, budete zároveň cítiť lásku k sebe 
samému a o to viac znesiteľné bude vaše trápenie. Nakoniec zistíte, že 
nebude nikdy bez strachu, nikdy nebudete len pozitívni. Emočné 
turbulencie vás učia, čo je to byť človekom. Všetci sme nedokonalé 
bytosti v nedokonalom svete. 
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Uvedomenie si svojich emócií a sebaláska sú zdroje, ktoré 
nám poskytnú bezpečie aj vo chvíľach, ktoré budú pre nás 

ťažké, plné sĺz a zúfania. Je to účinný prostriedok pred 
potláčaním a vytesňovaním svojich emócií. Uvedomením si 
emócií začneme akceptovať ich existenciu a sebasúcitom sa 

postárame o seba. – Jana Jašková 

 

Sebaláska a sebasúcit je to, čo potrebujete a môžete k tomu využiť 
slová a frázy, ktoré hovoria presne k vám a ktoré potrebujete počuť. 
Hovorte k sebe presne tak, ako by ste boli pre seba najlepším 
priateľom. Povedzte samému sebe napríklad:  

 Je mi tak ľúto, že sa cítiš zle práve teraz, ale tieto pocity tu 

nebudú naveky. 

 Som tu pre teba a všetko bude zas v poriadku. 

 Táto bolesť z mojich obáv je neznesiteľná. Ale neviem s tým 

nič spraviť, tak budem aspoň s tebou a budeme mať 

odvahu, trpezlivosť a lásku v srdci. 

 

Máte svoju emóciu strachu, možno poznáte jej dôvod, možno príčinu 
nemá. Jediné čo potrebuje je vaša pozornosť a vaša láska. Vašou 
povinnosťou je milovať všetky emócie. Pretože vy ste tvorcom svojich 
emócií.  Váš strach je vašim dieťaťom. A láskou vo vašom srdci sa začína 
aj váš strach zmenšovať, uberá na intenzite, pretože ste to vy, kto našiel 
vo vlastnej zraniteľnosti svoju silu. 
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Správna  terapeutická 
chromatická informácia 
pôsobí na energetickej 
úrovni.  Človeku je tak 
umožnené postupne 
pochopiť nevyhnutnosť 
vyriešiť vlastné problémy. 

 

“V každom z nás existuje 
múdry a dokonalý systém, 

ktorý je schopný viesť proces 
sebaliečenia.”  

Liečba svetlom – chromopunktúra 
 

Z fyziky vieme, že svetlo je nevyhnutnou súčasťou života. Svetlo, ktoré 
dopadá na ľudské telo sa rozkladá na 7 základných farieb (červená – 
oranžová – žltá – zelená – tyrkysová – modrá – fialová) a následne 
preniká do bunkových skupín ako informácia. Jednotlivé farby sa od 
seba líšia vlastnou vlnovou dĺžkou a jej prislúchajúcou 
elektromagnetickou vibráciou.   
 
Každá jedna bunka v našom tela nesie informáciu farebného spektra a 
keďže receptory kože poznajú svetlo a tým aj jeho rôzne farebné 
vibrácie, je koža pripravená na rôzne reakcie. Tento podnet sa 
prostredníctvom fotónov a elektrónov dostáva priamo do hypotalamu, 
kde vytvára endokrinné reakcie.  
 
 

 

Energetické impulzy svetla a farieb harmonizujú nepravidelnosť vo 
vibračnom stave buniek a z tohto dôvodu sú schopné oddialiť alebo 
odstrániť funkčné poruchy a v prípade choroby pomôcť celému 
organizmu znovunavrátenia sa do pôvodného harmonizačného stavu. 
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Jednotlivé body 
presviecujeme v poradí 
príslušnou farbou po 
dobu 30 sekúnd. 
 

KOORDINÁCIA 1 

 
Ako vyplýva z názvu, táto terapia harmonizuje všetky aspekty, ktoré 
ovládajú mozog, čo je obzvlášť významné v situáciách strachu a 
nepokojnosti. Každodenne nám umožní pozitívnu zmenu, ktorá nám 
spôsobuje radosť, robí nás šťastnejšími a tým priaznivo prispieva na 
kvalitu nášho života. 
.  

 
 
 
 
 
 
 

Príklad sekvencie terapie  

Orgánom, ktorému prislúcha emócia strachu, sú obličky. Je v nich 
uchovávaná naša energia, ktorá nám slúži v určitých zložitých 
situáciách (vážne ochorenia, prežívanie rôznych problémov, obava z 
opustenia, depresie…), preto v prípade disfunkcie nám signalizujú 
zvýšenú potrebu energie.  Aj zlosť oslabuje obličky – je to hnev, ktorý 
sa v nás hlboko ukrýva ako strach.  
 
Ak chceme zväčšiť terapeutickú účinnosť, môžeme použiť  vyššiu 
terapiu akou je funkčný okruh obličky-močový mechúr. Tento nám 
poskytne pomoc nielen na emotívnej úrovni (strach), ale i na fyzickej i 
duševnej úrovni a taktiež harmonizuje oslabené jemu prislúchajúce 
časti tela ako sú obličky, močový mechúr, kosti, ucho (sluch), lombárna 
a sakrálna časť chrbtice, predné horné a dolné zuby (hryzáky)… 
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Eva Gugliucciello  

PRODUKTY A SLUŽBY 

Naturopatia – konzultácia, 
chromoterapia a chromopunktura, 
holistické manuálne techniky, 
lektor  SanRajs academy na 
Slovensku a v školách 
naturopatie  v Taliansku 

 

KONTAKT 
Adresa: Banska Bystrica (Sk)  
              Coliiano(SA) – Taliansko             
 
Tel:  0039 329 7508803 
Mail: evahaskova@post.sk  
         eva.gugliucciello@gmail.com 
Web:  

KOSOŠTVOREC DRAKA 

 
Klasickou terapiou strachu je antitraumatická terapia v kombinácii s 
“kosoštvorcom Draka”, obzvlášť vhodná pre deti, ktorá schematicky 
predstavuje šarkana ako ochrancu pred strachom. Deti tak získavajú 
väčší pocit istoty, netrpia častými bolesťami brucha, neplačú a sú 
priebojnejšie. 

 

 
 

V oboch prípadoch farbou pôsobíme primárne na limbický systém, ktorý 
môžeme považovať za určitý kontrolný panel, ktorý filtruje naše emócie. 
Akceptuje emócie, ktoré pozná a odmieta tie, ktoré nepozná. Pôsobiac 
na limbický systém je umožnené problémom uviaznutých v hlbokých 
štruktúrach vyjsť na povrch, čeliť im a vyriešiť ich.  

 

mailto:evahaskova@post.sk
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Dr. Bach prešiel všetkými formami strachu pred nami, keď koncipoval 
svoj unikátny repertoár bachových esencií. Sám sa asocioval s každou 
formou strachu, aby našiel kvet, ktorý disponuje rovnakou vibráciou.  
 
Jeho kategória strach disponuje piatimi formami, ktorý presne pokryje 
ten strach, ktorý je u vás prezentovaný. A máte možnosť vybrať si 
z nasledovných typov strachu. Ktorý je ten váš? 
 

 
 

S bachovými 
esenciami máte dosť 
odvahy pozrieť sa aj 
na ťažké emócie 
s uvedomením 
a láskou. 

Ale ak chceme byť slobodní od 
negatívnych emócií, musíme sa na 
ne priamo pozrieť – to je cesta, 
ktorou musíme prejsť, aby sme sa 
dostali na koniec tunela. 
S bachovými esenciami máte dosť 
odvahy byť v prítomnosti vašej 
emočnej bolesti a len tak žiť 
plnohodnotný život.  

 

Bachove esencie  

Život nie je jednoduchý. Často so sebou prináša výzvy a s nimi, aj ťažké 
emócie ako hnev, strach, beznádej, žiaľ. Cieľom a posolstvo Dr. Bacha 
je naučiť sa, že riešenie nie je útek od svojich strachov, ani ich skrývať 
či utlmovať. Riešenie je len jedno – svojimi emóciami sa musíme 
zaoberať priamo.  
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Bachova esencia Mimulus 
Toto je esencia pre vás, ak ste úzkostlivý, extrémne senzitívny 
a najviac zo všetkého ste vystrašený. V každom aspekte života ste 
skrátka citlivkou. Zoznam vecí, kde cítite zvýšenú citlivosti je 
neskutočne dlhý a niekedy je ťažké pre ľudí rešpektovať vaše strachy. 
Môžete byť precitlivený na hlasné zvuky, jasné svetlá, neónové 
osvetlenie, nepekné slová, chlad,  konflikty atď.  Dominantná črta pre 
potrebu esencie Mimulus je strach, ktorý je zamierený na reálne 
objekty, ktoré sú súčasťou bežného dňa. Vaša senzitívna konštitúcia 
robí váš život ťažkým.  
 
Bachova esencia Rock Rose 
Esencia Rock Rose je pre váš strach, ktorý je výsledkom extrémnych 
emočných situácií, v krízach a externých okolnostiach, ktorých 
výsledkom sú pocity extrémneho strachu, teroru, hororu. Často sú to 
situácie, ktoré prídu ako blesk a zasiahnu človeka priamo a bez 
varovania. Prevládajú pocity paralýzy, chladu, triašky, straty 
kontroly. Váš strach je výlučne akútny. Sú to náhle pocity strachu v 
situáciách, kedy zažijete určitý druh šoku. Obvykle ste nebojácny 
a neprejavujete žiadnu formu strachu. Problém nastáva, ak je strach 
vytesnený do podvedomia a aktivuje sa vždy pri určitom spúšťači, 
ktorý je s extrémnymi pocitmi strachu asociovaný.  
 
Bachova esencia Cherry Plum 
Túto esenciu budete potrebovať vtedy, ak váš strach nadobúda 
formu časovanej bomby, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť. Máte 
strach zo svojich vlastných pocitov a zároveň strach, že ak dôjde 
k vypusteniu svojich pocitov, nastane katastrofa. Pocity, že sa 
zbláznite alebo vybuchnete vás ženú do stavu zúfalstva. 
V extrémnych emočných prípadoch  máte strach, že stratíte nad 
sebou kontrolu a spravíte niečo  i napriek svojej  vôli. A poznanie, že 
nie ste schopný mať nad sebou kontrolu, vás vedie takmer k strate 
reálneho uvažovania. Šialenstvo vás môže viesť do psychiatrických 
kliník. 
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Ing. Jana Jašková  
 

ONLINE KURZY 

ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY 

Vzdelávanie v rôznych oboroch 
alternatívnej medicíny formou 
online výuky. 

 

KONTAKT 
Svätoplukova 12 
821 08 Bratislava 
Tel: 0902 391311 
Mail: lektor@elearningacademy.sk 
Web: www.kurzy-liecenia.sk  

 

Buďte študentom práce dr. Bacha. Nie preto, čo 
bachovými kvapkami získate, ale preto, kým sa po 

ukončení štúdia stanete, t.j. budete tým, kto miluje 
všetky svoje emócie a ešte o mnoho viac ...  

Bachova esencia Red Chestnut 
Ak je váš strach namierený na vašich blízkych. Zdá sa, že vašu myseľ 
zamestnávajú len myšlienky na zdravie a bezpečie členov vašej rodiny, 
priateľov a známych. Často dokážete vidieť problém všade 
a predstavovať si tie najhoršie scenáre. Projektujete svoje strachy do 
života iných a strácate vedomie o sebe samom, avšak aká bude cena? 
Stávate sa obmedzujúcim balvanom pre svojich blízkych, na ktorých ste 
upriamili svoju pozornosť. Vibrácie strachu sú transformované presne na 
tých, ktorým sú určené. Pre senzitívnych ľudí môže byť vaša projekcia 
skutočná.      
 

Bachova esencia Aspen 
Ak je váš strach vágnym a nedefinovaným, často u vás dominujú démoni, 
nadprirodzené bytosti a súvisiace katastrofy, ktoré nastanú. Ste tak 
hlboko pohltení svojim iracionálym strachom,  že ste virtuálne chytený 
vo svojej vlastnej paranoji. Týmto spôsobom premieňate  svoj život na 
žijúce peklo.  Mnoho vecí  alebo udalostí, ktoré sú zdrojom vašich 
strachov pochádza len z vašej fantázie. Môže to byť strach z duchov, 
strach z pavúkov alebo hadov, bez akejkoľvek príčiny. 

 
 
 

 

http://www.kurzy-liecenia.sk/
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Obsah tejto publikácie je primárne spracovaný podľa názoru autorov, ak nie je 

citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy  čitateľa, bez poznania 

anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa  a nenahrádzajú 

štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto publikácie nie je 

určená a nemala by byť  považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, 

konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek 

liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu 

alebo sa liečite zo zdravotných problémov.  

 



 
 

Vnášame svetlo do praktizovania 
alternatívnych terapií 

Navštívte náš web 

Napíšte nám 

Volajte  

Medicina Alternativa Slovakia  
Medicina Alternativa Slovakia o.z.  
P.O.Box 137  
820 05 Bratislava 25 
Telefon: +421 902 391 311  
info@medicina-alternativa.sk  
 
www.medicina-alternativa.sk 

mailto:info@medicina-alternativa.sk

