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Jak funguje hormonální soustava
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Pár slov na téma
„hormony“
Hormonální soustava je celek, ze kterého QHPĪçHWH vyjmout jednu VORçNX,
DQLç by to ovlivnilo i zbytek. A VWHMQď
tak platí, çH NG\ç jednu VORçNX ]PďQtte, PĪçH se zhroutit celá soustava. A
SĢHVWR v lidském WďOH neexistuje snad
çiGQi jiná oblast, MLç by naše moderní
univerzitní medicína a SRWUDYLQiĢVNì
SUĪP\VO ]QiVLOěRYDO\ tolik, jako SUiYď
hormonální soustavu.
3ĢHGHSLVRYiQt KRUPRQĪ çHQiP vede
k ]iYDçQìP GĪVOHGNĪP – od vzniku
trombóz všeho druhu po mrtvice, infarkty nebo rakovinu prsu. Dalšími
UL]LNRYìPL faktory RYOLYěXMtFtPL hormonální soustavu jsou zbytky hormoQĪ REVDçHQp v SUĪP\VORYď Y\UiEďQpP
masu a ]DWtçHQt jater jedy všeho druhu
(také játra produkují hormony).
Svoje hormony PĪçHPH vnímat jako
citlivé látky SĢHQiåHMtFt naše „materializované emoce“. Z toho je YLGďW jejich Yì]QDP a také to, jak „]QiVLOěXjeme“ vlastní WďOR, NG\ç s nimi zacházíme problematicky. æHQ\ jsou postiçHQ\ více, ale ERKXçHO mnoho z nich
si dá ledacos líbit. 6WDĀt jim jen nahnat strach… Ovšem u çHQ problém
QHNRQĀt, YçG\Ĩ SUiYď ony SĢHQiåHMt
látkovou YìPďQX na GďWL! 0XçL SĢL ní
biologicky tak GĪOHçLWt nejsou. Matky
poskytují YDMtĀND, spermie pak Xç dodají jen pár GRGDWHĀQìFK informací.
Proto otrávené matky rodí otrávené
GďWL. -HåWď nikdy neexistovalo tolik
QHPRFQìFK GďWt jako dnes. Rakovina
u GďWt byla MHåWď SĢHG ĀW\ĢLFHWL lety naprostou YìMLPNRX. 3ĢHPìåOHMWH o tom.

Významné hormony
åWtWQpçOi]\

Dnešní RÀFLiOQt medicína má k poFKRGĪP probíhajícím v lidském WďOH
SRQďNXG naivní SĢtVWXS. A to se WìNi i
KRUPRQĪ. /pNDĢL zjistí jejich hladinu
v organismu a porovnají ji s hodnotami, MLFKç by WďOR podle jejich názoru
PďOR dosahovat. 9ìVOHGNHP zkoumání EìYi ĀDVWR „nedostatek“ KRUPRQĪ.
Tak je tedy nutné je do organismu
vpravit XPďOH. Je to však VWHMQď groteskní, jako kdyby vás ]PďĢLOL a ĢHNli: „0ďĢtWH o deset FHQWLPHWUĪ PpQď,
QHç byste PďO. 7DNçH vám do stehna vpravíme kus kosti navíc.“ Nic
podobného není ve VNXWHĀQRVWL ani
v SĢtSDGď KRUPRQĪ nutné, SURWRçH

naše WďOR je inteligentní organismus,
NWHUì si GRNiçH poradit sám.
3ĢtURGD nebo PRçQi VWYRĢLWHO nám
dali do vínku PRçQRVW RYOLYěRYDW naši
látkovou YìPďQX. A XUĀLWď se to nestalo jen tak bez GĪYRGX. 3ĢHGVWDYWH si,
çH bychom museli YďGRPď ĢtGLW svou
WďOHVQRX teplotu, krevní tlak nebo srGHĀQt tep. To bychom nejspíš QHSĢHçLOL
déle QHç SĪO hodiny. Jakékoliv Ģt]HQt
a RYOLYěRYiQt ]YQďMåNX je odsouzeno
k nezdaru, QHERĨ ĀORYďN jako jedinec
QHPĪçH znát SĢHVQp zásady homeostázy (ĀLOL XGUçRYiQt rovnováhy YQLWĢQtFK
SURFHVĪ probíhajících v lidském WďOH)!
1ďNWHUp çHQ\ se u OpNDĢH GR]YďGt, çH
„mají SĢtOLå málo KRUPRQĪ produkoYDQìFK štítnou çOi]RX“. A od té chvíle
]DĀQRX podstupovat zcela QHXYiçHnou OpĀEX. Mají SURVWď VPĪOX, SURWRçH
QďNGR „VSRĀtWDO“, çH se jejich normální hladina odchyluje od standardních
hodnot, FRç je pro OpNDĢH signálem
k dodání KRUPRQĪ. Tyto çHQ\ QDSĢtklad XçtYDMt L-Thyroxin 50. Z technického hlediska to vypadá QHåNRGQď
a tabletky by PďO\ pomoct, nebo ne?
Omyl! Po WĢHFK PďVtFtFK je znovu ]PďĢHQD hladina KRUPRQĪ a kupodivu poĢiG QďFR chybí. Ptáte se, jak je to PRçné? Nedostatek KRUPRQĪ byl SĢHFH MLç
dávno ]MLåWďQ a tabletami RGVWUDQďQ!
%RKXçHO lidské WďOR takto jednoduše
nefunguje. Pacientky dostanou další dávky, QDSĢtNODG L-Thyroxin 75,
pak 100, potom 150 a nakonec WĢHED
Dç 300, FRç Xç SĢHGVWDYXMH NRěVNRX
dávku. Ale hladina KRUPRQĪ stále
neodpovídá OpNDĢVNìP SĢHGVWDYiP.
Tento postup prokazuje, çH lidské WďOR
není automat. 1HPĪçHWH do QďM nalít
XUĀLWRX látku jako vodu do kbelíku a
ĀHNDW, çH se hladina ustálí na hodnotách, které RĀHNiYiWH.
Neznáme SĢHVQRX SĢtĀLQX kolísání
hladiny KRUPRQĪ štítné çOi]\. Je toWLç XUĀLWď ]SĪVREHQD PQRKìPL faktory a prozatím skryta hluboko v tajích
lidské látkové YìPďQ\, kterou jsme i
SĢHV YHåNHUì WHFKQLFNì pokrok zatím
nedokázali SOQď pochopit. Zjednodušené GRSOěRYiQt KRUPRQĪ na ~URYHě,
o Qtç si myslíme, çH je ta správná, je
SRXKìP VOHSìP ]QiVLOěRYiQtP bioloJLFNìFK SRFKRGĪ v našem organismu.
A to platí pro všechny hormony, WĢHED i
sexuální nebo inzulín.
Zajímavé je, çH hormony štítné çOizy RYOLYěXMt mimo jiné SUĪEďK trávení.
Lidé s „aktivní“ štítnou çOi]RX mohou
bez SĢLEUiQt QHçiGRXFtFK NLORJUDPĪ
jíst více QHç lidé s „pomalejší“ štítnou
çOi]RX. „Moderní“ potraviny ]SĪVREXjí ]iQďW\ VWĢHY, trávení je narušováno
jedy, lidé trpí UĪ]QìPL YìUĪVWN\ na štítné çOi]H, které OpNDĢL rentgenují, R]DĢXjí nebo Y\ĢH]iYDMt – a podávají pacien-

WĪP hormony, místo aby problém ĢHåLOL
tam, kde vznikl, to znamená ve VWĢHvech NYĪOL jejich narušené IXQNĀQRVWL.
A NG\ç Xç jsme se zmínili o rentgenování, mohli bychom si ĢtFW, çH dr.
Wilhelm Röntgen ]HPĢHO roku 1923 na
rakovinu VWĢHY. To by ani nestálo za
zmínku, ovšem zajímavé je, çH tehdy
umírala na rakovinu pouze SĢLEOLçQď
jedna osoba z tisíce! 1HMGĪOHçLWďMåt
zásada SĢtURGQtKR OpĀLWHOVWYt je tato:
+/$91Ď NEŠKODIT.
V rámci SĢtURGQtKR OpĀLWHOVWYt nikdy
QHGRSOěXMHPH látky Y\WYiĢHQp organismem XPďOìPL náhradami. To je
WRWLç MHGQR]QDĀQď a YçG\ chybné opatĢHQt. Místo toho se pokoušíme SRGSRĢLW
ĀLQQRVW çOi], poskytnout jim SRGQďW\ a
látky, které jim pomohou k obnovení
správné funkce. Nikdy se je QHVQDçtPH
]YQďMåNX ĢtGLW. A v tom je zásadní rozdíl mezi námi a klasickou medicínou.
Není WRWLç PRçQp ĢtGLW systém, kterému
nerozumíme. Ale podporovat ho PĪçHme docela GREĢH. 7ďOR si má SRWĢHEQp
látky Y\WYiĢHW samo a regulovat je podle vlastních SRWĢHE.
.DçGì, kdo XçtYi OpNDĢHP SĢHGHpsané hormony, by si PďO XYďGRPLW,
çH látky REVDçHQp v preparátech farmaceutického SUĪP\VOX se vlastním
KRUPRQĪP jenom podobají. Hormony
jsou individuální VORXĀHQLQ\. Hormony paní Müllerové nejsou stejné jako
ty paní Meierové a Xç YĪEHF nejsou
identické s geneticky XSUDYHQìPL Yìrobky IDUPDFHXWLFNìFK ÀUHP. Víte,
çH mnohé SĢtGDYQp látky jsou „zabaleny“ tak, aby nevyvolávaly odmítavé
reakce organismu? Kolik asi obsahují
UĪ]QìFK VWDELOL]iWRUĪ, NRQ]HUYDĀQtFK
látek atd.? 7ďOR je MLç PLOLRQ\ let trénováno na to, aby QLĀLOR FL]RURGp
„YHWĢHOFH“ SURQLNDMtFt do RUJDQLVPX.
O cizí hormony nemá UR]KRGQď zájem!
To ]SĪVREXMH QDSĢtNODG L problémy
s QďNWHUìPL LQ]XOLQRYìPL preparáty
SRXçtYDQìPL SĢL OpĀEď cukrovky!
Co tedy máme GďODW? Nejprve zkuste
ony preparáty YĪEHF nebrat. æLMWH jednoduše a v souladu s SĢtURGRX tak, jak
lidé çLOL RGMDNçLYD. Nenechte se obalamutit a zmást. Strach je spojen s vytváĢHQtP kyselin a dlouhodobé SĢHN\VHOHQt
je jak známo jedním ze VSRXåWďĀĪ rakoviny. Uzlík na štítné çOi]H nemusí znamenat smrtelné QHEH]SHĀt. V dobách
našich SUDURGLĀĪ neexistovaly technické PRçQRVWL ke zkoumání štítné çOi]\,
a VYďWH, div se, na tuto nemoc umíralo
daleko PpQď lidí QHç dnes. Štítná çOi]D
je velmi FLWOLYì orgán a Y\çDGXMH opatrné zacházení. K tomu se LGHiOQď hodí
homeopatie a fototerapie. Tyto metody
však QHSĪVREt tak rychle jako chemie,
WDNçH je nutné mít trochu WUSďOLYRVWL.
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