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Čo je to syndróm dráždivého
hrubého čreva?
Syndróm dráždivého hrubého čreva je jedným z bežných syndrómov,
ktorý postihuje črevný trakt. Je to súbor symptómov, ktoré zahŕňajú
chronický črevný diskomfort s prítomnosťou hnačky a /alebo zápchy bez
známej príčiny. Je klasifikovaný ako funkčné ochorenie bez známej
patológie. Názov jednoducho opisuje črevo v podráždenom stave. Je
jedným z najčastejších problémov gastro-črevného traktu a vyskytuje sa
dvakrát viac u žien ako u mužov.

Hlavný dôvod nie je známy, preto sa ochorenie nazýva syndrómom.
Ale čo známe je, sú spúšťacie faktory, ktoré aktivujú črevný
diskomfort. Vysoké stresové zaťaženie je na čele rebríčka.
· Chronický stres
· Depresia
· Medikácia a antibiotiká
· Hormonálna disbalancia
· Úzkosť
· Chronické infekcie

·
·

Narušená črevná flóra
Znížená činnosť imunitného systému
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Pohľad alternatívnych terapií
V rámci holistických terapií musíme poznať súvislosti. Nemôžeme
terapiu vyskladať len pre riešenie symptómu, musíme vidieť viac.
A nie je to inak ani v prípade syndrómu dráždivého hrubého čreva.
I keď sa symptóm týka poslednej časti tráviaceho systému, rovnakú
pozornosť venujeme aj našej hlave, myšlienkam a emóciám. Príčina je
obvykle vždy na druhej strane problému.
Tak začneme od hlavy. Podobnosť medzi mozgom a črevom nie je
náhodná.
Niektoré bunky čreva sú odvodené z rovnakého
embryologického základu ako mozog. Tieto bunky sú odvodené z
ektodermálneho neurálneho vačku, ktorý formuje mozog a miechu,
čo vysvetľuje veľkú podobnosť vo fyziológii a biochémii čreva
a mozgu.
Priamym príkladom tejto podobnosti je fakt, že bunky situované
v mozgu a aj v čreve majú receptory pre serotonin a noradrenalín.
V mozgu tieto substancie pracujú ako neurotransmiter a hrajú rolu v
modulácii nervovej aktivity. V čreve sú zahrnuté v regulácii črevnej
peristaltiky, sekrécii gastročrevných štiav, spôsobujú kontrakciu
a dilatáciu hladkého svalstva. Vo väčšine prípadov sú aktivity týchto
hormónov len lokálne, takže ich funkcie na oboch stranách pracujú
nezávisle. Ich efekt si všimneme až v prípade diskomfortnej situácie
a tá môže nastať na ktorejkoľvek strane. Rovnako je efekt očividný pri
pokusoch ovplyvniť hormonálnu aktivitu na akejkoľvek strane
medikáciou.

Od hlavy smerom nadol a zvnútra
smerom von
Je jasné, že rámci terapie musíme pracovať na dvoch stranách
paralelne. Syndróm dráždivého hrubého čreva je veľmi často
asociovaný s psychologickým alebo emočným stresom. Niekedy
skutočne potrebujeme len dobré „cerebrálne laxatíva“, aby sme
upravili kondície hrubého čreva, vrátane kolitíd a spazmatických
kondícií. Iná cesta von nevedie, iba cez manažment vlastných
myšlienok a emócií akoukoľvek vhodnou a prijateľnou formou
terapie.
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Od hlavy smerom nadol
Jednou z možností ako pôsobiť na jednotlivé mozgové centrá je
využiť kanál čuchu. Čuch ako jediný zo zmyslov prechádza najskôr
podkôrovým limbickým systémom. Limbický systém je zahrnutý v
regulácii emócií a riadi naše inštinktívne reakcie na externé alebo
interné podnety. Limbický systém tiež zahŕňa regióny, najmä
mandľovité teleso amygdala a následne hypotalamus, kde sú
zabezpečené emocionálne a motivačné odpovede na vôňu. Táto
väzba nám umožňuje cielene ovplyvňovať celé naše telo a arómou
esenciálneho oleja získavame relaxačný alebo stimulačný efekt.
Pri syndróme dráždivého
hrubého čreva vyberáme
esenciálne oleje s upokojujúcimi
vlastnosťami a zároveň
vhodnými pre činnosť
gastročrevného systému.
Inhaláciou esenciálnych olejov
získavame efekt cez autonómny
nervový systém, ktorý vedie
neuróny do hladkého svalstva
hrubého čreva a modifikuje jeho
aktivitu.

Nástrojom aromaterapie
sú esenciálne oleje a náš
čuch. Čuch je priamo
spojený s podkôrovým
limbickým systémom,
ktorého kľúčová úloha je
manažment emócií.

V rámci repertoáru esenciálnych olejov budeme voliť práve tie,
ktoré sú tonikami gastro-črevného systému, pôsobia proti kŕčom
hladkého svalstva a majú upokojujúci efekt na našu osobnú
psychológiu. A tieto parametre spĺňajú najmä: Citrón Citrus
Limon, Bazalka Ocimum Basilicum, Fenikel Foeniculum Vulgare,
Kardamon(m) Elettaria Cardamomum, Koriander Coriandrum
Sativum, Majorán Origanum Majorana.

5

Zvnútra smerom von
A ak sa postaráme o našu hlavu, potom sa rovnako musíme postarať
aj o posledný článok tráviaceho traktu. Syndróm dráždivého hrubého
čreva nám hovorí, že gastročrevný systém nie je šťastný. I keď sa
medzi hlavných spúšťačov zaraďujú psychologické kondície, môže byť
čiastočne geneticky podmienený alebo asociovaný s nesprávnou
skladbou potravy.
Začneme vyživovať hrubé črevo, aby sme upravili črevnú flóru, ktorá
je v ideálnom stave hostiteľom približne 85% priateľských baktérií,
kam patrí hlavne baktéria lactobacillus a zvyšok nepriateľských, kam
patrí najmä bacillus coli. V prípade disfunkcií črevného traktu je to
však opačne a postupným hustením a stagnáciou masy, veľké
množstvo mikroorganizmov penetruje črevné steny a spôsobuje
infekčné procesy. Disbióza črevných baktérií a dlhodobá kumulácia
odpadu v hrubom čreve zasiahne aj mozog a mozgové štruktúry.

“Riešenia sú dostupné
pre každú kondíciu a
každý symptóm.”

Ak si budete zostavovať plán pre
riešenie akýkoľvek disbalancií,
vždy je dobré vychádzať
z poznatkov anatómie
a fyziológie. Je nutné vedieť, ako
vaše telo pracuje, čo potrebuje
a ako mu môžete pomôcť.
A potom je už jednoduché
vyskladať s bylinnú zmes, ktorá
podporí váš zámer.

Našim cieľom je očistiť hrubé črevo, ktoré drží v sebe odpadový materiál
dlhšie, než si môžete teraz predstaviť. Bylinnou zmesou upravíme tonus
črevnej peristaltiky a dobrý tonus získame a udržíme správnou diétou a
pravidelným aktívnym pohybom. Avšak nie je tu priestor pre laxatíva,
i keď patria k najjednoduchším riešeniam. Musíme si uvedomiť, že
laxatíva nenahradia zdravý črevný tonus, nenahradia zdravú výživu a
nenahradia ani nedostatok pohybu. Všetci chorí majú problémy s
elimináciou stolice, všetci chorí sú unavení, bez energie a zahltení
toxicitou. Neexistuje efektívnejšia metóda prevencie ako práve cez
manažment starostlivosti o hrubé črevo.
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V praxi môžete nájsť množstvo receptúr, množstvo doporučených
kombinácií alebo si jednoducho môžete vyskladať tú vašu kombináciu
pre čistenie hrubého čreva. Do svojej zmesi vyberajte nielen rastlinné
laxatíva, ale aj bylinky, ktoré sú vhodnými pre celý gastročrevný
systém. Laxatíva môžu byť návykové a to i tie herbálne. Našim cieľom
je používať tie bylinky, ktoré obnovujú črevnú flóru, aktivujú črevnú
peristaltiku a čistia črevné steny, aby sa stala asimilácia potravy
aktívnym procesom a nielen prechádzala gastro-črevným systémom.
Rovnako postupujte aj vy pri zostavovaní vašich vlastných zmesí.

Viac informácii a konkrétny príklad riešenia nájdete v blogu
http://www.kurzy-liecenia.sk/sk/blog.alej

Ing. Jana Jašková
ONLINE KURZY ALTERNATÍVNEJ

KONTAKT

MEDICÍNY
Vzdelávanie v rôznych oboroch
alternatívnej medicíny formou
online výuky.

Svätoplukova 12
821 08 Bratislava
Tel: 0902 391311
Mail: lektor@elearningacademy.sk
Web: www.kurzy-liecenia.sk
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Všetko v jednom
V súčasnosti vieme, že počas 24 hodín dochádza k pravidelnej výmene
informácií medzi mozgom a črevným mikrobiomom. Tento proces má
veľký význam na ľudský organizmus, na to, ako počúvame, ako sa
rozhodujeme, na náš vzťah k druhým a tiež na to, ako sa stravujeme.
Dnes je strava veľmi odlišná než v minulosti, sme vystavení väčšiemu
prísunu chemických zložiek v potravinách a liekov než predošlé
generácie. Lepšie si uvedomujeme, aký negatívny dopad majú tieto
radikálne zmeny na náš črevný mikrobiom.
V dnešnej dobe môžeme pozorovať, ako
poruchy tráviaceho traktu môžu ovplyvňovať
aj náš mozog a zapríčiňovať napríklad
autizmus, Parkinsonovu alebo Alzheimerovu
chorobu. Je mnoho faktorov, ktoré
ovplyvňujú mikrobiom. Jedným z nich je aj
naša genetika a spôsob, ako sú naše gény
modifikované pod vplyvom našich prvých
životných zážitkov, či už dobrých alebo zlých.
Taktiež je dôležitá aj aktivita nášho
imunitného systému, stravovacie návyky a
životný štýl. To iste platí aj pri našej
viscerálnej reakcii na rôzne denné situácie,
ktoré odzrkadľujú naše mentálne návyky.

Neustála výmena
informácií medzi
mozgom a črevom
zohráva úlohu aj pri
vývoji syndrómov
zažívacieho traktu,
ako syndróm
dráždivého hrubého
čreva, ale ja niektoré
formy obezity.

Stopy vedú do prenatálneho obdobia
Je dokázané, že os mozog-črevná mikroflóra nadobúda svoju formu
veľmi skoro v samotnom živote človeka a to už v prenatálnom období až
do veku 18 rokov, ale aj s interakciou vonkajšieho prostredia, rôznych
diét a chemických zložiek v potravinách (vrátane antibiotík, chemických
aditív, umelých sladidiel …)
Rozhodujúcim obdobím sa stáva obdobie od prenatálneho vývoja až do
tretieho roku života. Práve v tomto období sa formuje črevný bakteriálny
habitat a akákoľvek vec sa nám prihodí v tejto fáze, pretrváva po celý
život. Okrem iného, viscerálne pocity a emócie sú archivované v
databáze mozgu a tým vytvárajú aj náš temperament a umožňujú nám
rozhodovať sa na základe našich viserálnych pocitov.
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Zdravá výživa má veľký vplyv na naše zdravie. Aby sme sa vyhli
nepríjemným chorobám tráviaceho traktu, je veľmi dôležité obmedziť
príjem živočíšnych tukov, ale aj gluténu a zabezpečiť dostatočný príjem
rastlinných biologických potravín, prednostne fermentovaných.
Nikdy nekonzumovať jedlo keď
vystresovaní!

“Vždy keď dochádza
k ochoreniu črevného
traktu, môžme pozorovať
určité dráždenie medzi
mozgom hlavy
a brušným mozgom, kde
dochádza k narušeniu
jeho stavu na viacerých
úrovniach.”

sme nahnevaní, smutní alebo

Pokiaľ je ochorenie vyvolané
stresom alebo emotívnym
napätím, najlepším spôsobom, ako
bojovať proti jeho symptómom, je
odstrániť príčiny, ktoré u pacienta
vyvolávajú zmienene poruchy.
Doporučuje sa venovať nejakému
športu alebo relaxačným
cvičeniam. Joga, meditácia,
masáže, hypnoterapia,
akupunktúra, chromopunktúra sú
kľúčovým riešením k uvoľneniu
nahromadených tenzií a
zmierneniu symptómov dráždivého
hrubého čreva.

Tam kde nie je energia, nie je život
Energia je náš život, stagnácia alebo obmedzenie prúdenia energií
je časom symptómov. A toto pravidlo uplatňujeme v energetických
terapiách na všetky kondície a všetky symptómy. Syndróm
dráždivého hrubého čreva nie je výnimkou.
Chromopunktúra je cestou, ako pracovať so svojim energetickým
základom. Je extrémne široký potenciál vzniká spojením
elektromagnetickej energie farieb a tradičnej čínskej medicíny
a systém meridiánov.
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Chromopunktúra – príklad sekvencie terapie
Pri syndróme dráždivého hrubého čreva v prvom kroku regulujeme
hormonálnu sféru (Komando 1). Hormóny sú regulačné substancie a
potvrdí to každý, že hormóny sú prítomné v každej vášni. Pôsobením
špecifickej farby na akupresúrne body dostávame každú svoju vášeň do
energetickej rovnováhy.

°

Presviecovanie črevného traktu (externe) žltou farbou cca 5x.

°

Presviecovanie 2 - 3 bolestivých bodov v segmentoch hrubého
čreva (podľa Puttkamera) na chrbte žltou (pri hnačke) alebo
fialovou (pri zápche) farbou.

°

Elipsa hlbokého vedomia na zadnej strane krku – presviecujeme
tyrkysovou farbou. Pôsobí viac na emotívnu zložku symptómu, teda
používa sa hlavne vtedy, ak momentálne vedomie je pod tlakom;
umožňuje nám kontakt s naším najhlbším trápením a pomáha nám
pochopiť jeho príčinu; Reflexná zóna črevného traktu na lebečnej
klenbe – používame žltú farbu. Presviecovanie reflexnej zóny čreva
na chodidlách žltou farbou cca 5x.
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V druhom kroku pôsobíme na „Agresívnu zónu“, stimuláciou
akupresúrnych bodov, ktoré stimulujú brušný lymfatický tok.

Dalo by sa povedať, že lymfa predstavuje určitý priestor, v ktorom
vznikajú prvé symptómy. Všetky lymfaticko-fokálne procesy sa podieľajú
na vzniku akejkoľvek patológie. Ak lymfatický systém nefunguje, nie sme
schopní žiť, ani uzdraviť sa. U všetkých lymfatických a toxických reakciách
sa v pozadí zobrazuje nedostatočná činnosť hypofýzy.
°

Lymfe v chromopunktúre prislúcha žltá farba a nasledovné
presviecovanie touto farbou umožňuje spriechodnenie lymfy v
daných zónach a podľa esogetickej medicíny umožňuje aj vedomým
a nevedomým životným situáciám/blokom reagovať.

Z esogetického pohľadu je syndróm dráždivého hrubého čreva spájaný
aj s princípom matky a to ak sa neviem „odlúčiť“ od svojej matky alebo
ak to mienim urobiť, no nedokážem to.

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:
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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.
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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

13

