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Komplexní 
         přístup 

Mgr. Eva PlacákováPhDr. Eva Růžičková

V čem vidíte jedinečnost metody Dark-
field mikroskopie a proč ji doporučujete?

Darkfield mikroskopie, neboli analýza živé 
kapky krve, je unikátní způsob zjištění ak-
tuálního zdravotního stavu klienta i poten-
ciálních dlouhodobých rizik. Tato metoda 
skvěle doplňuje klasická krevní vyšetření 
prováděná v nemocnicích a laboratořích. 
Zde je třeba říci, že je rozhodně nenahrazu-
je, ale ve spolupráci s  lékaři můžeme díky 
této analýze lépe pochopit některé děje a 
nastavit tak vhodně další péči s citelným 
pozitivním efektem. Řekněme, že zejmé-

na v  západních zemích Evropy, jako jsou 
Švýcarsko nebo Německo tato spolupráce 
velmi dobře funguje a má svou tradici v al-
ternativní medicíně. 
Díky Darkfield metodě zjišťujeme rizika 
některých chorob, ještě dříve než se projeví.  
Jsou jimi např. kardiovaskulární onemoc-
nění, dna, poruchy zažívacího traktu aj. Ri-
zikové faktory je možné řešit preventivně a 
na tom si zakládáme.
Naši klienti na monitoru pozorují svou 
vlastní živou krev společně s  poradcem. 
Tato vizualizace je pro klienta často emo-

tivní zážitek. Z pozorování živé kapky krve 
pořizujeme fotografie a videozáznamy, kte-
ré slouží pro kontrolu změn v organismu, 
ale i jako výborná motivace pro klienta. 

Jací klienti vás vyhledávají?  

Je to velmi různé. Nejvíce chválíme ty, kteří 
si uvědomují důležitost prevence a aktivně 
se o sebe starají. Nemají vážné zdravotní 
potíže. Chtějí jen zjistit případná rizika a 
zátěže organismu, kterých se pak pod naším 
vedením preventivně zbavují.  
Pak jsou tu lidé přicházející řešit nejrůz-
nější nespecifické zdravotní obtíže, které 
v  současné chvíli klasický západní přístup 
medicíny neumí často efektivně (holistic-
ky) řešit. Jedná se především o chronickou 
únavu, bolesti hlavy bez známé příčiny, po-
tíže s imunitou, nespavost, atopický ekzém 
a jiné kožní potíže, silný premenstruační 
syndrom, neschopnost se uvolnit apod. 
Takové symptomy jsou často doprovázené 
i depresivními náladami a jinými psychic-
kými potížemi.  

V PÉČI O ZDRAVÍ
Představujeme vám Centrum holistické péče. Centrum poskytuje nadstandardní služby 
v péči o zdraví. Tato společnost si zakládá na individuálním přístupu ke klientovi a na 
kvalitativních metodách jako je psychoterapie, nutriční poradenství, homeopatie a 
vyšetření živé kapky krve včetně řízené detoxikace organismu. Tato unikátní kombinace 
komplexních služeb nabízí zlepšení celkového zdravotního stavu, tedy harmonizaci jak 
těla, tak i mysli.

V interview s nutriční specialistkou Mgr. Evou Placákovou a psychoterapeutkou  
PhDr. Evou Růžičkovou vám podrobněji představíme metodu vyšetření kapky krve,  
tzv. Darkfield mikroskopii v návaznosti na další služby Centra holistické péče.
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Další skupinku klientů tvoří lidé trpící 
chronickými chorobami, kdy příznaky se-
trvávají i přes veškerou snahu standardní 
léčby. Příkladem bývá častá léčba antibioti-
ky, po níž klient uvádí vracející se infekce.   
Po takové zkušenosti lidé vyhledávají zpra-
vidla alternativní cestu řešení potíží. 

Může vyšetření kapky krve pomoci i obéz-
nímu člověku?
Ano. Obecně lze říci, že Darkfield mikro-
skopií zjistíme stav a kvalitu výživy.  Dále 
nedostatky některých minerálních látek a 
stopových prvků, zátěž těžkými kovy, míru 
stresu a z něho vyplývající potřebu antioxi-
dantů (vitamín C, E, betakarotén, selen 
atd.). 
Deficit minerálních látek nebo vitamínů 
má vliv na prokysličení tkání. Nedostateč-
né prokysličení bývá mimo jiné příčinou 
již zmíněné únavy, a potažmo i neschop-
nosti zhubnout. Potíže s metabolismem v 
důsledku držení nevhodných „zaručených“ 
diet dnes řeší mnoho žen, které k nám při-
cházejí. 

Výsledkem „dietaření“ je nerovnováha mi-
nerálních látek v  organismu a kumulace 
kyselin v těle. To se projevuje různě, napří-
klad otoky, chronickým oslabením imunity 
a již zmíněnou únavou, depresemi i úzkost-
mi. Každý další pokus o zhubnutí je opět 
o něco složitější a celý proces zdlouhavější. 
Nehledě na to, že psychicky je doprovázen 
pocity selhání, viny až depresí.  
My se snažíme předcházet takovým poku-
sům a nastolit rovnováhu v životním stylu 
obézního klienta.  

Co klientovi nabídnete po vyšetření kap-
ky krve?
Každý klient u nás dostává konkrétní indi-
viduální výživová doporučení. Ta zahrnují 
jak úpravu stravy, tak i případnou suple-
mentaci doplňky stravy na přírodní bázi. 
Naším cílem je vše klientům dopodrobna 
vysvětlit. Jen informovaný klient, který 
chápe souvislosti, bude schopen naše do-
poručení odpovědně dodržovat. Odměnou 
mu jsou pak výsledky, které na sebe nene-
chají dlouho čekat.
Přírodní cestou z těla odstraňujeme někte-
ré zátěže (těžké kovy, chemikálie, apod.). 
Psychoterapie (i v  kombinaci s  homeopa-
tickým poradenstvím) pak dlouhodobě 
podporuje nové pohledy klienta na životní 
události a vylepšuje mezilidské vztahy. Cí-
lem všech terapií je aktivace samoléčebných 
schopností organismu.
Dle individuálních potřeb klienta kombi-
nujeme péči s dalšími přístupy (např. biore-
zonancí). Dá se říci, že vyšetření kapky krve 
bývá vstupním vyšetřením.

Vrací se k vám klienti na vyšetření a proč? 
Vstupní konzultace je smysluplným začát-
kem řízené očisty a změny životního stylu. 
Lidé jsou zvědaví, zda podniknuté změny 
(zejména ve stravě) vedou skutečně k objek-
tivnímu zlepšení zdravotního stavu. Proto 
je opakované vyšetření užitečné.
Vzpomínám na jednu klientku, které se 
podařilo během měsíce kvalitní výživy a 
detoxikace otočit stav o 180 stupňů. V pů-
vodním obrazu krve jsme téměř nerozezna-
li jednotlivé krvinky, jak byly v  důsledku 
překyselení organismu „slepené“. Trpěla 
velkým deficitem minerálních látek a vita-
mínů. Po měsíci byl obraz její krve téměř 
ideální a mohl by se prezentovat jako vzo-
rový. Ne vždy je to ale tak jednoduché a 
rychlé.

Nechá-li zlepšení na sebe čekat či je patrná 
jiná indikace, je nutná spolupráce s dalšími 
poradci našeho týmu.

V souvislosti s očistou organismu se někdy 
mluví o detoxikační krizi.  Co to je?
Můžeme zmínit jeden ukázkový případ 
detoxikační krize. Klientka pod velkým 
pracovním stresem pociťovala po 14 dnech 
řízené detoxikace nepřekonatelnou únavu. 
Nebyla schopna vydržet do konce pracovní 
doby.  

Pokračování na straně 10
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V  důsledku masivního uvolňování odpad-
ních látek z  tkání se její stav na určitou 
dobu rapidně zhoršil a musela odpočívat. 
Tělo si tak žádá čas na „úklid“ toxinů.
Detoxikační krize je přechodný stav. Změ-
nily jsme dávkování přírodních produktů, 

doplnily antioxidanty, navýšily pitný režim 
a také pohyb. Pohyb je mimochodem nej-
přirozenější stimul lymfatického systému a 
tudíž přirozené detoxikace organismu. Při 
očistě je sportovní aktivita nepostradatel-
nou součástí péče o klienta. I kdyby se mělo 
jednat jen o rychlou 30min. chůzi, vřele do-
poručujeme. Na další kontrole byla klientka 
v pořádku. Dnes do našeho centra dochází 
už celá její rodina. 

Jak výsledky vyšetření krve navazují na 
spolupráci s psychologem?
Stav výživy konkrétního klienta logic-
ky ovlivňuje i jeho psychiku. Je zná-
mé, že lidé s  nevyváženou stravou 
jsou nervózní, přecitlivělí, vzteklí 
nebo příliš unavení a pasivní – 
zkrátka v  nerovnováze.  Stravovací 
(i pohybové) návyky mají přímý vliv 
na naše prožívání a jednání.  Cílenou 

úpravou jídelníčku, potažmo celého život-
ního stylu, rovnáme i naše emoční stavy a 
postupně přinášíme více pohody i do vzta-
hů s blízkými.  
Zde je neodmyslitelnou součástí komplex-
ního přístupu právě psychoterapie a kou-
čink životního stylu.  Ze zkušeností víme, 
že nadchnout se pro změnu je snadnější, 
než postupně dosahování vytyčeného cíle.  
Proto je laskavý doprovod klienta ke změně 
podstatnou a nepostradatelnou službou.

Poskytujete i homeopatické poradenství.  
Kdy a v  jakých případech se vám to vy-
plácí?
Homeopatické poradenství je další způsob 
ryze individualizovaného přístupu ke klien-
tovi.  Má harmonizační efekt na psychiku 
i tělo.  V psychoterapeutické praxi má své 
místo a to hlavně u depresí, úzkostí, ne-
spavosti apod. Ulpívá-li klient dlouhodobě 
v negativním emočním stavu (např. vztek, 
ponížení, zklamání, smutek aj.), pak šetr-
ný efekt homeopatie podpoří jeho životní 
energii a je impulsem k  pozitivní změně.  
V praxi máme i klienty, kteří se léčí výhrad-
ně homeopaticky.  

Co byste lidem doporučily v podzimím a 
zimním období?
Z hlediska čínské medicíny je období pod-
zimu časem oslabených plic, a tudíž jsme 
náchylnější k smutku a depresivnímu ladě-
ní.  Přispívá k  tomu i méně světla a vlhké 
chladné počasí. V  zimě je zase nutné zvý-
šeně dbát o naše ledviny a močový měchýř, 
předcházet nachlazení a emoci strachu.

Abychom se udrželi v kondici, jsou někdy 
k zapotřebí obyčejné „věci“, jako je dosta-
tek vitamínů, spánku a pohybu. Opatřete 
si např. kysané zelí na celou zimu. Je to nej-
levnější probiotikum. Svým obsahem vita-
mínu C prospěje vaší imunitě i správné čin-
nosti střev. Fungují-li nám správně střeva, 
nehromadíme toxické látky v  těle a i psy-
chika se rozjasňuje. Pijte dostatek čisté vody 
– se zimou ideálně vlažné nebo teplé vody. 
Silnou imunitu udržuje a posiluje dobrá ná-
lada, proto se zaměřte na vaše osobní zdroje 
radosti a pohody.  
Malý test: vyjmenujte alespoň 3 zdroje ra-
dosti ve vašem životě. Pokud váháte a neda-
ří se vám je pojmenovat, může to být varov-
ný signál značící vaší nepohodu.
Potýkáte-li se s vážnějšími potížemi (jako je 
nespavost, nepříjemné opakující se sny, ná-
ladovost, podrážděnost, nedostatek energie, 
únava, deprese) doporučujeme začít s očis-
tou organismu v kombinaci s psychoterapií.  

Podzimní období je vhodným časem na ří-
zenou očistu a posilování imunity se vypla-
tí i v zimě.  Přijďte se k nám poradit, co by 
konkrétně pomohlo právě vám.  V centru 
holistické péče se na vás těší tým poradců.  

www.optimamedical.cz 

„Skutky naděje 2014“ – je již sedmým ročníkem unikátního projektu, který svým rozsahem, akti v-
ním přístupem pořadatelů a hlavně samotných účastníků, se řadí k nejmasovějším humanitárním 
a charitati vním akcím v celé republice.
Projekt svými akti vitami oslovuje širokou veřejnost a všechny společenské vrstvy. Právě propojení 
různých společenských vrstev a jednotlivých odvětví sportovních i nesportovních akti vit je jednou 
z hlavních předností  tohoto projektu.

Projekt Skutky naděje přispívá:
a) na boj proti  rakovině
b) na podporu volnočasových akti vit mládeže, hendikepovaných a geneti cky nemocných dětí 

Více informací o projektu naleznete na www.skutkynadeje.cz

Generální partner Hlavní partner

Partneři Mediální partneři

Hlavní organizátor

skutky naděje
Pojďte s námi!
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