
Vyhláste alergii 
VOJNU!

A JE TO TU. NAJFOTOGENICKEJŠIE OBDOBIE ROKA, 
ČAS, KEĎ JE VŠETKO ZELENÉ, ĽUDIA SA BOZKÁVAJÚ POD 
ROZKVITNUTÝMI STROMAMI A BEŽIA DO PRÍRODY. LEN 

ALERGICI MAJÚ NAMIESTO ÚSMEVU NA TVÁRI VRÁSKY A JE 
ICH ČORAZ VIAC. 

P red sto rokmi trpelo alergiou zhruba 
pol percenta celosvetovej populácie. 
Dnes je to neúprosných 40 percent a 
čísla stále stúpajú. Na peľovú alergiu sú 

omnoho náchylnejšie ženy ako muži, deti nasle-
dujú v tesnom závese. Nenadarmo sa jej vraví 
civilizačná choroba. A čo s ňou? Konzervatívna 
medicína vidí odpoveď v podaní antihistaminík 
či v takzvanej desensibizilizácii. Vďaka za tieto 
lieky, pacienti s nimi „prežijú“ sezónu ako-tak 
znesiteľne. Je to však jediné riešenie? Ako si ešte 
môžeme uľaviť?

ALERGIA OHROZUJE 
KAŽDÉHO Z NÁS
Alergia môže prepuknúť kedykoľvek počas 
života, takže vedieť o nej viac nie je nikdy na 
škodu. Čo je alergia vo svojej podstate? Je to ne-

adekvátna/prehnaná reakcia imunitného systé-
mu. Zjednodušene povedané, imunitný systém 
potenciálneho alergika je tak dlho zaťažovaný 
rôznymi nepriaznivými vplyvmi, až mu „prepne“ 
a začne človeka urputne chrániť aj pred vecami, 
ktoré náš organizmus normálne neohrozujú, na 
jar napríklad pred peľom. Alergiu sa neoplatí 
podceňovať, pretože alergická reakcia poško-
dzuje organizmus a neliečená alergia vedia k 
astme. Alergik, bez toho aby o tom tušil, má v 
tele skoro stále mierny zápal a jeho organizmus, 
ktorý je 24 hodín denne pripravený reagovať 
zhoršením zápalu, je zaťažovaný a poškodzova-
ný dôsledkami týchto zápalov. Neliečený alergik 
teda môže byť často chorľavý bez toho, aby ve-
del o konkrétnej príčine. 
Alternatívna medicína ponúka tiež svoje vy-
svetlenia a nádej na zmiernenie príznakov aler-
gie bez liekov. Hovorí o tom, že všetky naše 
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ochorenia spôsobujú emócie, a dáva nám to 
zmysel. Mnohí ľudia majú dobrú skúsenosť s 
akupunktúrou, ajurvédou, čínskou tradičnou 
medicínou, iní zase s biorezonanciou. Certifi-
kované prístroje vraj dokážu načítať frekvenč-
nú vzorku alergénu, zmeniť jej elektromagne-
tické vlnenie a pomocou elektród vrátiť do tela 
pacienta tak, aby sa alergická reakcia na daný 
alergén už nespustila. Na Slovensku s touto me-
tódou pracuje niekoľko centier a ak to pomôže, 
tešíme sa s vami. Inou možnosťou, ako pristu-
povať k liečbe alergie, je liečba homeopatiou. 
Napriek rôznym názorom a pochybnostiam je 
pre mnohých ľudí veľmi účinná. Certifikova-
ný homeopat urobí alergikovi nielen fyzikálne 
vyšetrenie, ale rieši celkovú, veľmi podrobnú 
anamnézu. To znie dobre, keďže je známe, že 
dôležitú úlohu pri vzniku alergií hrá aj stres a 
emočné patogény. Homeopat teda nelieči len 
alergiu, ale snaží sa vybalansovať celú osobnosť 
pacienta. Chceli by sme ešte zdôrazniť, že al-
ternatívne nemusí znamenať hazardné. Človek 
môže popri tom naďalej užívať lieky na predpis 
a bojovať „na viacerých frontoch“.

VŠETKO SO VŠETKÝM 
SÚVISÍ
Tak ako každý proces v našom tele, ani alergia 
nie je izolovaný problém. Existujú napríklad 
štúdie, ktoré objavili imunitné bunky v pečeni a 
poukazujú na možnú súvislosť medzi dysfunk-
ciou pečene či tenkého 
čreva a alergiami. Podľa 
týchto štúdií do imunit-
nej sústavy patria tiež 
pečeň a tenké črevo, kde 
sa nachádza zakončenie 
lymfatického systému a kde sa vytvárajú imunit-
né bunky, čiže je dôležité dbať o správnu črevnú 
mikroflóru. Tú narúšajú kyselinotvorné potravi-

Alergia si vyžaduje 
dlhodobú liečbu a doživotnú 
zmenu životného štýlu.

Čo ešte pomáha?
Arómoterapia (ale kvalitná, viď doTerra), soľná lampa, konzumova-
nie čiernej rasce a prijímanie horčíka a vitamínu C. (Pred tabletkami 
uprednostnite horčík v prirodzenej strave – v hlávkovom šaláte, uhor-
kách, reďkovke, celozrnnej ryži či pšeničných klíčkoch.) 



ny, chemické látky v potrave (napríklad konzer-
vačné soli v údeninách alebo v tavených syroch) 
alebo v liekoch. Pri dlhodobom poškodzovaní 
črevnej sliznice začnú cez porušenú stenu čreva 
prenikať baktérie, vírusy, nestrávené časti potra-
vín a toxické odpadové látky. Cez krvný obeh 
sa následne môžu dostať kamkoľvek a oslabia 
imunitu, ktorá bije na poplach aj prejavom aler-

Alergia rodič verzus dieťa
U dieťaťa, ktorého jeden rodič trpí alergiou, je riziko vzniku alergic-
kého ochorenia až 50 %. Ak sú alergici obaja rodičia, zvyšuje sa 
riziko na 90 %. Ak má rodič ekzém alebo astmu, rátajte so 100-per-
centnou pravdepodobnosťou. Môže sa však stať, že dedičný základ 
„preskočí“ jednu generáciu. Mimochodom, najviac alergickej nád-
chy sa vyskytuje v Košickom kraji, nasleduje Bratislavský. Najlepšie, 
čo môžete pre deti urobiť, je pravidelné otužovanie a v lete dlhý po-
byt pri mori.

Trik so sušičkou bielizne
Pri dýchacích alergiách vraj veľmi pomáha, lebo zbaví bielizeň 
veľkého množstva prachu. Ten vzniká pri praní z vlákien textílií. Ak 
máte dostatok času a odhodlania, perte v mydlových orechoch, čo 
je efektívna forma prania bez chemickej záťaže. 

Skúste aj Nordic walking
Pacienti pravidelným pohybom v tepovej frekvencii 110 – 140 tepov 
za minútu chvália Nordic walking za zmiernenie svojich problémov. 
Perfektné je že Nordic walking môžete robiť v každom počasí, naštar-
tujete imunitný systém, ktorý zase podporí psychiku a zvládanie stresu. 

gie. Takže pravidlo číslo jeden: dlhodobé (ide-
álne trvalé) užívanie kvalitných probiotík, kto-
rých je na trhu niekoľko (napríklad Probiofix, 
Swiss lactobacily). Pravidlo dva: bez detoxu to 
nepôjde. Premýšľali ste niekedy o tom, koľko 
chemických, a teda aj pre telo neprirodzených 
látok, prijímame v strave, liekoch, vo vode, vo 
vzduchu či v kozmetických výrobkoch? Nenor-
málne veľa. Preto potrebujete skutočnú očistu 
(ak hladovku, tak riadenú a odborníkom kon-
trolovanú). Výborná je napríklad kúra z červenej 
repy. Tento krok podporí vyplavovanie toxínov, 
ktoré v bežnej strave prijímame. Následne by 
sme si mali dopriať čo najprirodzenejšiu stravu 
– čiže lokálnu, sezónnu a bez zbytočnej chémie. 
Extrémne kvasenie v črevách podporuje najmä 
sladké pečivo, čiže kombinácia cukru a múky je 
niečo ako klopanie na nebeskú či pekelnú bránu. 
Biely rafinovaný cukor je v alternatívnej medi-
cíne považovaný za najčastejšiu príčinu vzniku 
alergií. Veľký podiel na nich má však aj nad-
merná konzumácia bielej múky. Prepálené tuky, 
alkohol a „éčka“ sú, pochopiteľne, tiež na zozna-
me „zakázaných potravín“ pre alergikov. 

FYTOTERAPIA + 
ANTISTRES
Vedeli to už naše prastaré matere a platí to 
stále. Liečba rastlinami a bylinkami posilňu-
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je organizmus tak, aby mohol sám aktivovať 
svoje obranné mechanizmy. Veľmi účin-
ná je v tomto ohľade echinacea purpurová. 
Na sennú nádchu sa odporúča stará dobrá 
žihľava, nemeckí vedci objavili jej schop-
nosť zmierňovať prejavy sezónnych alergií. 
Fantastický je pestrec mariánsky, základná 
detox bylinka, ktorá je v boji proti alergiám 
šampiónka. Dôkladne čistí pečeň a okrem 
tradičných čajov je mimoriadne odporú-
čané žuvanie rozdrvených semien. K tomu 
stresu len krátko – viete, že ho máte, viete, 
ako vám škodí a áno, je aj hnacím motorom 
tejto diagnózy. Ľudia, ktorí trpia alergiami, 
nie sú schopní primerane reagovať na stres a 
správajú sa neadekvátne k podnetom z von-
kajšieho prostredia. Toto vyplynulo z veľmi 
zaujímavého výskumu, ktorý u nás pred pár 
rokmi realizovali psychológovia Univerzity 
Komenského v Bratislave. Na jednorazové 
uvoľnenie pomáha meditácia alebo aspoň 
pomalé hlboké dýchanie, ktoré sa využíva 
napríklad pri cvičení jogy. Ak ste kreatívci, 
potrebujete vypnúť aktívnym fyzickým po-
hybom či manuálnou prácou. 

ČISTIČKY VZDUCHU
Kedysi bolo jasne dané, kedy sa alergická 
sezóna začína, pri súčasnom počasí môže 
prepuknúť kedykoľvek. (Pamätáte si teplý 
koniec februára?) Treba počítať s tým, že 
alergiu nevyrieši lekár alebo zázračná tablet-
ka. Vyžaduje si dlhodobú liečbu a doživotnú 
zmenu životného štýlu. Bojovať s alergiou 
znamená prevziať do svojich rúk zodpoved-
nosť za výsledok. Odborníci odporúčajú v 
sezóne nevetrať, ale používať čističky vzdu-

chu. Pri tých sa musíme pristaviť, pretože 
nás na ne upozornila Dominika Cibulková, 
ktorá ich hojne využíva a je nadšená: „Astma 
a alergie sú pre mňa najväčší súper. Preto v 
mojom byte nenájdete jediné miesto, ktoré 
by nemalo tú správnu vlhkosť na dosiahnutie 
čistého a zdravého vzduchu. V kombinácii s 
čističkou sa mi v tomto období oveľa lepšie 
dýcha.“ Dominika používa švajčiarske pro-
dukty Stadlerform, ktoré majú dvadsaťročnú 
tradíciu a sú známe krásnym dizajnom. Vy-
hrávajú prestížne dizajnové ceny a sú to veci, 
ktoré nechcete vo svojom príbytku ukryť, 
ale naopak, vystaviť. Napríklad high-tech 
práčka Robert, ktorú používa naša najlepšia 
tenistka, do miestnosti „na-
pumpuje“ až 13,2 litra vody 
počas 24 hodín. Pomocou 
diskov, ktoré sa otáčajú 
vo vode, Robert efektívne 
odfiltruje zo vzduchu ne-
žiaduce častice a keď doň pridáte pár kva-
piek esenciálneho oleja, prevonia vám celú 
miestnosť. Oproti práčke vzduchu čistička 
skutočne čistí ako divá, lebo vie, že vzduch 
v interiéri je 2- až 5-krát viac znečistený ako 
vonku. Preto je dôležité zbaviť sa jemného 
prachu peľov, roztočov či plesní. Najobľú-
benejšou čističkou od Stadlerform sú Roger 
a Roger Little pre menšie miestnosti, kto-
rý obsahuje Dual Filter™, považovaný za 
najlepší filtračný materiál na trhu. Najskôr 
„predfilter“ odstráni hrubé prachové častice 
a nečistoty, potom filter HEPA odstraňuje 
jemnejšie znečisťujúce látky vo vzduchu a 
aktívny uhlíkový filter absorbuje nepríjemné 
pachy a odfiltruje ich z ovzdušia.

Vzduch v interiéri môže 
byť až 5 - krát viac 
znečistený, ako vonku. 
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