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HLÍNA
Hlínu si pøedstavujeme spíše jako stavební materiál,
nebo surovinu, ze které se vyrábí nádobí. Urèitì jste slyšeli,
že je adsorbent (tj. povrchovì pohlcující látka), ale jestliže
se objeví na silnici, je to prostì bláto. O jejích léèebných
schopnostech nevíme témìø nic, ale všichni už slyšeli
o bahenní léèbì. V této èásti knihy vás chci seznámit s léèebnými schopnostmi hlíny.
Poèátky této léèebné metody je možné vystopovat už
v dávných dobách, možná už na úsvitu lidstva, vždyś naši
pøedci mìli k dispozici nanejvýš neopracované pøírodní materiály. Èím asi tišili bolest po úderu nebo èím potírali rány?
To se ví, že hlínou! Už ve starém Egyptì krásky používaly
hlínu jako kosmetický prostøedek. Pøi návštìvì lázní byly
ženám nabízeny masáže a masky z øídké hlíny. Nemocní
byli uloženi do „hlinìných“ van, které byly naplnìny øídkou hlínou obohacenou o bylinné nebo olejové pøísady.
Po takové koupeli byla pokožka nádhernì hladká.
Øecký lékaø Dioskoridés (proslavil se jako autor knihy
o léèení bylinami) øadil hlínu mezi nejúèinnìjší pøírodní léky.
Je známo, že i Avicenna, arabský filozof a léèitel, pomocí
hlíny léèil žíly na nohách. V jeho traktátech se zachovaly
zápisy jako: smíchejte citronovou šśávu s poloèernou hlínou a obkládejte tìmito zábaly bolavé nohy. Jsou v nich
dokonce zachyceny i dìkovné ohlasy jeho pacientù.
Øímský lékaø Galénos – praotec „galenovských“ pøípravkù a osobní lékaø nìkolika øímských císaøù, pøi své léèbì
hlínu velmi èasto používal a mluvil o ní s ohromnou úctou.
Plinius Starší vìnoval hlínì samostatnou kapitolu v encyklopedické práci Historie pøírody.
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Mnozí z našich souèasníkù si z nìjakého dùvodu
myslí, že se hlína používala k léèení proto, že nebyly jiné
prostøedky. Ale bylo tomu jinak. Lékaøi mìli k dispozici
byliny, minerály a jedy. Celkovì lze øíct, že lékaøské umìní
tehdejší doby dosahovalo zjevné úspìchy. Naši pøedkové
se totiž nemuseli zbavovat následkù nadmìrného užívání
antibiotik a dalších chemickými prostøedkù, které jsou sice
úèinné, ale bohužel mají vedlejší úèinky.
Mnohem pozdìji, kdy se možnosti medicíny rozšíøily,
slavní naturopaté minulého století Kneip, Just a Kung používali hlínu v balneoterapii. Knìz Kneip doporuèoval pøipravovat obklady a zábaly ze smìsi hlíny a jableèného octa.
Tyto metody se dodnes používají v nìmeckých léèebnách
ke snížení teploty a k léèbì rùzných zánìtù. Své vìdomosti
o léèbì hlínou Kneip pøedal svému žáku Adolfu Justovi.
Just rozšíøil možnosti léèby pomocí hlíny a jeho pøípravek
køemík hlinitý byl mezi jeho souèasníky velmi významný
a populární. Na zaèátku 20. století berlínský lékaø Julius
Schtumpf úspìšnì využil køemíku hlinitého pøi potírání
cholery. V období 1. svìtové války byla hlína v lazaretech
používána k léèení zanícených ran a pøidávali ji do hoøèice
kvùli prevenci støevních onemocnìní.
Zmínky o léèbì hlínou se nacházejí i v cizích traktátech
a také ve starých ukrajinských knihách. Mezi záporožskými
kozáky byli léèitelé, kteøí se specializovali na léèení právì touto látkou. A stejnì tak se jim i øíkalo – „hlínoví léèitelé“. Kdysi
se u nich uèil i mùj pradìda Grigorij Èušenko – záporožský
léèitel. Mimochodem – Záporožci hlínou nejenom léèili, ale
v nutných pøípadech ji pøidávali i do jídla. Vždy pøi sobì mìli
vysušenou bílou hlinku, aby mohli poskytnout první pomoc,
nebo aby se zachránili pøed smrtí hladem.
Hlína se také užívala jako vnitøní prostøedek k léèení
žaludeènì-støevního traktu nejenom v Rusku. Jako lék ji používali také v mnohých vesnicích a osadách, kde jejich obyvatelé žijí v tìsném kontaktu s pøírodou. Mahátma Gándhí ji
doporuèoval hladovým a nemocným. A hrdinové knihy Sto
rokù samoty, známého kolumbijského spisovatele Garcii
Marqueze, sušili hlinìné placky a polykali je pøed jídlem.
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V proslulých švýcarských sanatoriích, ve kterých se léèí
tuberkulóza, se do dnešní doby pøikládá nemocným na prsa
horká hlinìná pasta, která se nechá pùsobit celou noc, protože se této staré metodì pøisuzuje zázraèná síla. V nìkterých
oblastech Francie se do dnešní doby používá hlína k léèbì
otokù a silných popálenin.
Bahenní jíl, døíve lék, se dnes považuje za biogenní stimulátor. Bahno z Mrtvého moøe se prodává jako kosmetický
prostøedek, a dokonce se nanáší na oèní víèka, pøestože je zde
velmi citlivá pokožka. Bahno obsahuje vysoce úèinné látky,
které napomáhají v obnovování bunìk a urychlují všechny
organické procesy. Na tomto místì je tøeba zdùraznit, že
mezi úèinkem hlíny a antiseptikem chemického pùvodu je
rozdíl. Syntetické léky nièí všechny bakterie bez rozdílu, jak
patogenní, tak i životnì dùležité organizmy. Proto se napøíklad léèba vøedù stává komplikovanou. Avšak hlína pùsobí
zhoubnì pouze na patogenní flóru.
Podle místa výskytu má hlína rùznou barvu – bílou,
èervenou, hnìdou, žlutou, zelenou, a dokonce i èernou. Tìží
se pro prùmyslové úèely na výrobu cihel, keramiky, porcelánu a majoliky. Hlína mùže ležet témìø pod nohama nebo
hluboko v zemi. Stejnì jako ostatní dary Zemì je hlína cenná
základní èást pùdy. Je velmi dùležité najít správný druh hlíny, který se nejlépe hodí k léèbì dané konkrétní nemoci a je
v souladu s organizmem urèitého èlovìka. Stejná hlína mùže
vykazovat výborné výsledky pøi uzdravení jednoho pacienta, ale je naprosto neúèinná u druhého pacienta. Mùže mu
naopak pomoct jinak zabarvená hlína nebo hlína vytìžená
na jiném místì, ve které se nacházejí kousíèky hnijících
rostlin a pozùstatky prehistorických trilobitù. Vlastnosti hlíny
závisí na místì, na kterém se tìží – její nasycenost stopovými
prvky a stejnì tak i stupeò vlivu na lidský organizmus. Napøíklad bílá hlína se hodí k vnitønímu užití a zelená se používá
zevnì. Chovejte se k ní jako k živému základu okolního svìta,
protože je v úzké spojitosti s rostlinami a živoèichy.
Jaké je její složení, díky kterému disponuje léèebnými
schopnostmi? Jak ukázaly analýzy Paøížského centra vìdeckých výzkumù, hlína v závislosti na druhu obsahuje následující chemické prvky:
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køemík – 31 %-41 %
hliník – 40 %-48 %
titan – 0,47 %-1,89 %
železo – 0,11 %-0,78 %
vápník – 0,05 %-0,13 %
hoøèík – 0,05 %
sodík a draslík – 0,25 %-0,85 %
Na základì své lékaøské praxe bych nemohla vysvìtlit
pøítomnost léèebných schopností hlíny jinak, než jejím chemickým složením. Existuje však mnoho pøíkladù, vèetnì
vìdeckých prací, které svìdèí o blahodárném vlivu hlíny
na krevní soustavu, kdy se nemocným po krátkém léèení
zlepšil výsledek rozboru krve.
Dokonce je dokázáno, že hlína obsahující komplex
stopových prvkù, mùže být úèinnìjší než samostatné minerály. Mimoto má nízký stupeò radioaktivity (homeopatickou
dávku) a díky tomu mùže pomoct tomu, kdo dostal velkou
dávku ozáøení. Tuto skuteènost dokázali ameriètí vìdci, kteøí
ozáøeným pacientùm dávali obklady z hlíny a pøedepisovali ji
také k vnitønímu užití. Hlína navíc výbornì absorbuje pachy.
V dávných dobách umísśovali pod postel tìžce nemocného
èlovìka nádobu s hlínou, aby proèistila zatuchlý vzduch
v místnosti. Když zrovna nemáte osvìžovaè vzduchu, mùžete
tento zpùsob použít i dnes. Hlínu je tøeba mìnit každé dva
až tøi dny. Hlína také napomáhá èistit vodu. Váže na sebe
toxické látky, nièí bakterie, a dokonce neutralizuje chlór.
Všeobecnì lze øíct, že hlína je jedním ze zázrakù pøírody. Proto je dùležité se nauèit, jak ji využívat k uzdravování.
Nemìli bychom ji mít doma pouze jako hrnèíøský výrobek
nebo porcelánový hrnek.
Hlínu mùžete získat na nalezištích, které využívají
prùmyslové závody pracující s tímto materiálem. V mnoha
zemích je možné koupit balenou hlínu v lékárnách a obchodech. Je dobré mít zásobu hlíny doma, abyste ji mohli
v pøípadì nutnosti použít. Napøíklad já si z Bulharska vždycky vozím bílou hlínu chumu, z které pøipravuji kosmetické
masky. A z Krymu si vozím vynikající koktebelský jíl, kterým
se potírají i návštìvníci pláží. Léèí kosti.

129

Jelena Svitko
Moji kanadští pøátelé nakupují hlínu ve speciální torontské lékárnì, kam ji dovážejí až z Mexika. V Kyjevì se mnì
a mým pacientùm naskytla pøíležitost získat hlínu z lomu, kde
probíhala stavba metra. Hlína by mìla být èerstvá, vytìžená
z hloubky a mìla by být nedotèena lidskou èinností.
Existují rùzné názory léèitelù na to, jakým zpùsobem
hlína léèí. Má se za to, že do sebe snadno pohlcuje energii
vìtru, slunce, deštì a vzduchu, a pak ji lehce vydává. Starý
bulharský lékaø v pravé poledne vynesl misku s hlínou
na slunce a nechal ji tam celou hodinu. Pøitom vykonával
osobitý rituál: prozpìvoval si, nebo si nìco pro sebe šeptal
a prosil pøírodní síly, aby pomohly nemocnému. Je zøejmé,
že tento zpùsob léèení má koøeny v pohanské minulosti našich pøedkù. Další naturopaté namítají, že povrchová hlína
do sebe pøejímá škodlivé látky zneèistìného prostøedí, a proto
užívají pouze èerstvì vykopanou hlínu.
Ze své zkušenosti vím, že hlínu je možné nabít vlastní
energií. Trochu hlíny si položte na levou dlaò a pravou ji
shora pøikryjte. Pøedstavte si, že ze svrchní dlanì padá déšś
plný energie, který prostupuje veškerou hlínou ve vaší dlani.
Po této prosté proceduøe je možno pøistoupit k léèení. Myslím
si také, že pøed zaèátkem léèebné kúry hlínou by mìl pacient deset dní pøedem pít èisticí èaje a omezit v jídelníèku
maso, bílý chléb a èokoládu. Hlína se dnes také užívá k léèbì
vnitøních orgánù. Je dobøe znám její pøíznivý vliv na celý
žaludeènì-støevní trakt. Pokud hlína neobsahuje písek, pøi
smíchání s vodou vytváøí koloidní roztok. Zejména pro tyto
úèely se hodí takzvaná mastná bílá hlína. Roztok je tøeba
pøipravit nìkolik hodin pøed použitím.

Koloidní roztok

Jednu lžíci hlíny poøádnì rozmícháme s jednou
sklenicí nechlorované, nepøevaøené vody, o jejíž
kvalitì a èistotì jsme pøesvìdèeni.
Roztok pijte na laèný žaludek nebo veèer pøed
spaním. Pokud ho užíváte èastìji, pijte ho hodinu pøed jídlem, popøípadì 15–20 minut pøed jídlem. Ale pokud vás bolí
po jídle žaludek, je tøeba vypít roztok bezprostøednì pøed
snídaní, obìdem nebo veèeøí. Po tøítýdenním užívání násle-
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duje týdenní pøestávka. Léèba mùže pokraèovat následujícím
zpùsobem: sedm dní pijeme hlínu a sedm dní odpoèíváme
atd., dokud se nebudeme cítit lépe.

Léèivé hlinìné kulièky

Smícháme hlínu s malým množstvím vody a vytvoøíme pastu, uhnìteme z ní malé kulièky a necháme
je uschnout. Suché kulièky polkneme pøed jídlem
a zapíjíme je vodou. Dìtem mùžeme pøipravit odvar z aromatických bylin (tøapatky nachové, máty atd.). Lidé
trpící zácpou mohou kulièky zapít odvarem z lnìného semene
nebo semene rebarbory.
Jak už bylo øeèeno, hlína má nejenom kladný vliv
na žaludeènì-støevní trakt, èistí organizmus, ale také zlepšuje
složení krve. Proto spoleènì s ní jezte více mrkve, èervené
øepy a kaliny. Pijte pøed jídlem více tekutin, aby zplodiny,
spojené s hlínou, mohly snadno vycházet z organizmu.
Hlínou se také léèí popáleniny, které se rychleji hojí
a zanechávají menší jizvy, než kdybyste použili jinou metodu léèby.

„Hlinìný obvaz“ na spáleniny

Pokud se popálíme, smícháme hlínu se šśávou
z aloe a naneseme na postižené místo. Bolest
mùžeme zmírnit pomocí chlazené hlíny. Kousek
hlíny vložíme do mraznièky a potom jí pomažeme
popáleninu. „Hlinìný obvaz“ mìníme co nejèastìji, dokud se
bolest neutiší. Pøi této proceduøe se vìtšinou nevytvoøí puchýø
a kùže dobøe zregeneruje.
Hlína se èasto používá jako vnìjší prostøedek ve formì
obkladù. K tomuto úèelu je nutné hlínu správnì pøipravit.

Hlinìné obklady

Hlínu rozmícháme v keramické nádobì a k míchání nepoužíváme žádné kovové ani syntetické
pøedmìty. Nemìly by v ní zùstat hrudky. Pak
do ní pøidáme tolik teplé vody, aby stála 1 centimetr nad hlínou. Poèkáme nìjakou dobu, dokud se voda
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do hlíny nevsákne. Správnì pøipravená hlína musí být hladká
a má pøipomínat stejnorodou pastu, ne pøíliš tvrdou, aby po
zaschnutí z rány neodpadla. Je dobré si pøipravit vìtší množství suché hlíny, abychom ji mohli pøidat k té namoèené,
v pøípadì øídkého roztoku. Hlínu používáme ve studeném,
horkém nebo zmrzlém stavu.
Studený obklad do sebe vtahuje teplo, proto se používá
ke snížení teploty a naopak horký obklad zahøívá a podporuje
èinnost vnitøních orgánù, napøíklad funkci ledvin, žluèníku
a jater. Hlína by nemìla být v pøímém kontaktu s ohnìm.
Proto ji zahøíváme ve vodní lázni, v horkém písku nebo na
slunci. Nahøejte takové množství hlíny, aby staèila na jeden
obklad. Hlína se nahøívá pouze jedenkrát, podruhé by se
nemìla používat.

Teplý obklad

Dùkladnì promíchanou a rozehøátou hlínu položíme na kousek plátna a pøiložíme na postižené
místo. Vrstva hlíny by mìla být pomìrnì tlustá
– od 2,5 do 5 centimetrù. Pokud máme ekzém, alergii, lupénku èi kožní onemocnìní zpùsobené nervovými poruchami, tak mùžeme do hlíny pøimíchat pšenièné otruby
a lnìná semínka. V pøípadì vìtšího postižení kùže pomažeme
hlínou celé tìlo. Obklad necháme pùsobit asi hodinu, nìkdy ho
necháme úèinkovat mnohem déle, napøíklad celou noc.
Musím pøipomenout, že léèení hlínou je vysoce úèinná procedura, ovšem je tøeba ji provádìt ve spolupráci se specialistou.
Pøi bolestech hlavy, které jsou zpùsobeny zánìtem nosních dutin, støedního ucha, migrénou nebo jinými pøíèinami,
je možné aplikovat hlinìný obklad na šíji.

Obklad pøi bolestech hlavy

Støídáme lokální obklady na èelo a šíji. Na èelo
pøikládáme obklad ze studené hlíny a na šíji teplý obklad. Mùžeme do nìho pøidat šśávu a kùru
z citronu. Obklad necháme pùsobit 30–40 minut
a pokud bolest nezmizí, po nìjaké dobì jej opakujeme.
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Více než pøed 20 lety mì lotyšský lékaø A. Ligers uèil
poznávat rùzné druhy hlíny podle barvy a vlastností. Jednotlivé druhy obsahovaly rozdílné množství stopových prvkù,
ale vždy dostateènì silnì pùsobily na nemocné. Ovšem tímto
zpùsobem nelze vyléèit všechny nemoci, tím spíše, že jsme
neužívali pouze hlinìnou terapii. Zvláštì se chci zastavit
u léèení mastopatie (nezhoubného onemocnìní prsní žlázy), protože tato choroba je v dnešní dobì velmi rozšíøená.
Zpravidla je toto onemocnìní spojeno s hormonálními poruchami v organizmu a je ovlivnìno øadou dalších pøíèin.
Podle mého mínìní musí ženy s touto diagnózou zmìnit
své stravovací návyky, omezit stravu bohatou na škroby
a zaøadit do svého jídelníèku co nejvíce citrusového ovoce
– citronù, pomeranèù a mandarinek. Každá naše pacientka
veèer pila 4 g magnézie rozøedìné ve 30 ml vody a na uzliny
v mléèných žlázách si pøikládala obklady. Obklad pøipravíte
následujícím zpùsobem.

Obklad pøi onemocnìní prsní žlázy

40 g hlíny rozdrtíme døevìnou lžící a pøilijeme tolik
teplé vody, aby mìla konzistenci husté smetany.
Naneseme na uzlinu v mléèné žláze a necháme
pùsobit 40–60 minut a smyjeme. Obklad doporuèuji aplikovat dvakrát dennì.
V poslední dobì za mnou pøichází stále více lidí, kteøí mají
problémy s dolními konèetinami. Buï je mají neustále studené
a namodralé, nebo na nich mají hodnì špatnì se hojících ran
– trofických vøedù. V tomto pøípadì jim doporuèuji hlinìné
koupele nebo zábaly. Hlínu smícháme s vodou do konzistence
husté smetany a pøidáme do ní trochu citronové šśávy. Nohy si
buï do koupele namoèíme, nebo si pøipravíme obklad.

Léèba hlínou pøi bolestech nohou

Pøi nedostateèném okyslièování žil nasbíráme 0,5 kg
vrbových vìtvièek, vaøíme je 30 minut v 0,5 l vody
a pøecedíme. Do tohoto odvaru pøidáme hlínu a ponoøíme do nìho bolavé nohy na 20–30 minut.
Po koupeli si konèetiny potøeme tímto olejem.
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