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Upozornění: Moje cesta k uzdravení je jen mojí subjektivní zkušenosti. Nikomu
v tomto e-booku neradím žádné alternativní postupy, ani nenavádím, aby si
vysazoval  samovolně  léky  podobně  jako  jsem  to  udělala  opakovaně  já.
Opakovaně se mi díky tomu moje zdravotní obtíže zhoršovaly a trvalo dlouho,
než se mi podařilo se dostat do tak dobré kondice, že v tuto chvíli žádné léky
pravidelně neužívám. 

Ráda bych zdůraznila, že rozhodnutí o tom neužívat předepsanou léčbu je jen
na vás, i kdybych vám byla k tomu inspirací. Léčbu a veškeré léčebné postupy
prosím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Každého cesta je jedinečná a
bez léků to někdy nejde. A i to je v pořádku a jejich užívání není selhání.
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Sladkých sedmnáct
Konec prosince roku 2000.  Rodí  se  první  velká  láska mladé dívky  na prahu
dospělosti.

O téměř dvacet let později… Z dívky je žena, spisovatelka, mentorka za zdravým
tělem a pohodou v životě a jídle. A taky manželka a matka dvou dětí a šesti
nenarozených  andílků.  Hodně radosti,  ale  i  bolesti,  jizev,  nemocí  a  poznání
příchuti smrti.

Tou ženou jsem já. 

Možná už  o  mně něco trochu víte,  možná jste  na můj  blog  zavítali  poprvé
a rovnou  jste  si  stáhli  e-book  se  střípky  mého  života.  Tak  jako  tak,  na
následujících řádcích se vám pokusím předat poznání a hlavně povzbuzení, že
z většiny věcí,  které nás v životě potkají,  se dá „vyhrabat“ a  bolest přetavit
v dar.
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Dlouho jsem zvažovala,  jestli  si  můžu ve  věku před  čtyřicítkou  dovolit  psát
o svém životním příběhu. 

První impulz přišel od redaktorky ze slovenského časopisu Lenna. Na začátku
roku 2018 se mi ozvala a zpracovala část mého příběhu do jejich časopisu. Další
pak  přišly  díky  reakcím  na  můj  krátký  příběh  zveřejněný  na  webu
veronikahanzlikova.cz s tím, že je inspirující a dodává sílu.

A bylo rozhodnuto. Ano, můžu. Vlastně dokonce musím. Pro vás všechny, kteří:
• Jste zažili bolestivou ztrátu milované osoby.
• Jste někdy slyšeli  z úst lékařů slova o velkých zdravotních problémech,

které máte nebo vás, případně vaše blízké, čekají.
• Máte  diagnostikovanou chronickou  nemoc  nebo ji  má někdo z  vašich

blízkých.
• I pro ty z vás, které jste přišly nějakým způsobem o nenarozené miminko.
• Nebo  jen  jednoduše  potřebujete  povzbudit  a  přečíst  si  sice  chvílemi

smutný, ale silný příběh s dobrým koncem.

Příběh jedné ženy a osmi dětí
Na konci roku 2017 jsem bilancovala uplynulý rok a úžasem nad nádherou, vůní
a energií tehdy měsíční dcerky jsem téměř zapomínala dýchat. 
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Ale v mnoha předchozích letech jsem na konci roku plakala. A to i v roce 2014,
kdy se mi narodilo vytoužené dítě, syn Pavel. V ten samý rok v listopadu odešla
do nebe moje babička, která mi z mých prarodičů věnovala nejvíc svého času.
Naučila mě zpívat a hrála se mnou moje oblíbené stolní hry, když nikdo jiný
z rodiny nechtěl. 

V  letech  2005  až  2016  jsem  postupně  truchlila  nad  smrtí  své  první  lásky,
prarodičů i nenarozených miminek, která sem na tento svět přišla jen na pár
týdnů prvního trimestru. 

Díky tomu jsem ale bohatší o poznání, že: 
• Každá bolest má svůj začátek a konec. 
• Je možné znovu najít lásku, sílu a zdraví nebo alespoň zdravotní pohodu.

První lásky
Když mi bylo sedmnáct, poprvé jsem se držela s nějakým klukem za ruku a cítila
se  zamilovaná.  Když  mi  bylo  sedmnáct,  poprvé  jsem  dostala  pusu.  Ale  ne
takovou tu ze školky. Byl to polibek, po kterém každá dospívající dívka touží. 

Bylo mi sedmnáct a jemu šestnáct. Potkali jsme se na letním dětském táboře
jako personál. Já jako uklízečka, on jako táborový praktikant. Bylo to fajn. Jenže
jsme od sebe bydleli daleko a láska z mojí strany postupně vyprchávala. 

Brzy poté „to“ přišlo... 

Ta láska, ze které se vám podlamují kolena a třepotají se motýlci v břiše. Byl to
ON. Jmenoval se Petr. 

V prosinci roku 2000 jsme se potkali na diskotéce a začalo to mezi námi jiskřit.
O pár dní později, hned po Vánocích, jsme spolu začali chodit. Zatímco on byl
pro mě do té doby neznámý, já pro něj neznámá nebyla. Alespoň na dálku ne.
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Kamarádovi, který mě trochu víc znal, prý pár měsíců před tím říkal: „Tak tuhle
jednou budu mít.“ Ten mu ale odpověděl: „Zapomeň, ta je na tebe moc chytrá.“

Nevím, jestli jsem na něj byla moc chytrá, rozhodně jsem se však zamilovala do
veselého, bezvadného kluka s nádherně odstátýma ušima. Měl srdce na dlani
a velmi upřímnou povahu ve znamení Střelce.

Byla to láska, která měla vyústit v svatbu… 

Dovedla  jsem si  představit,  že  si  ho  jednou vezmu a  budu s  ním mít  děti.
Jediné,  co mě trochu trápilo,  byla  jeho skutečně upřímná a  veselá  povaha,
která nechápala, že některé ženy pláčou. Já mezi takové patřila. Pláč byl a ještě
někdy je mým způsobem jak zpracovat emoce. 

Často  jsem  plakala  „jen  tak“  (nejčastěji  v  době  před  menstruací)  nebo  v
závislosti na prožívaném stresu třeba se školou, případně když Petr vystřelil svůj
upřímně  drsný  a  nechtěně  ostrý  „střelcovský  šíp“,  který  dokázal  zraňovat.
Postupně jsem se naučila neplakat, nebo jen málo.

Až na psychoterapiích kvůli nemoci zvané ulcerózní kolitida jsem zjistila, jak mi
neplakání  ubližovalo.  Pláčem  jsem  totiž  od  dětství  uvolňovala  „přetlaky“
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a jakousi vnitřní přecitlivělost. Jenže postoj „být stále veselá“ se mi nevyplatil.
Neprojevené emoce a stres se mi bohužel uložily v podobě nemocí do těla.

Samozřejmě to nebyl jediný důvod mých zdravotních problémů, ale jen jeden
z mnoha faktorů. Z těch psychických to jsou některé moje povahové vlastnosti.

Svědomitá a ambiciózní

Byla  jsem  svědomitá  studentka  a  vždy  jsem  se  snažila,  nejen  ve  studiu,
dosáhnout  těch  nejlepších  výsledků  a  nikoho  nezklamat.  Své  spolužáky  na
gymplu  jsem  svojí  svědomitostí  a  velkou  aktivitou  ve  sdílení  vědomostí  asi
hodně štvala. Jenže, já jsem se svými znalostmi nechlubila za cílem se předvést,
ale proto, že jsem chtěla, aby i ostatní věděli to, co já, a mohli to využít.

Jenže ten vnitřní tlak na sebe a svoje výkony se ve druháku na vejšce projevily
na mém zdraví…. 

V  roce  2001  jsem  nastoupila  na  Vysokou  školu  chemicko-technologickou,
fakultu  potravinářské  a  biochemické  technologie.  Tam  mě  hned  na  začátku
psychicky smetla matika a praxe z chemických laborek. Sice jsem nakonec do
druháku postoupila, a dokonce se slušnými známkami, ale byla jsem ze sebe
vnitřně nešťastná.

Na gymplu jsem měla téměř samé jedničky a tady jsem patřila mezi průměr.
Do toho se přidaly časté bolesti hlavy a zad, na které jsem polykala snad každý
týden Ibalgin. 

• Víte,  že  léky  s  obsahem  léčivé  látky  ibuprofen,  jako  je  Ibalgin,  Apo-
Ibuprofen aj., mohou způsobit záněty v zažívacím traktu?
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Sice mi Ibalgin nezpůsobil samotnou zánětlivou chorobu tlustého střeva, ale
bolesti zad už možná byly předzvěstí něčeho většího. Například Bechtěrevovy
nemoci, zánětlivého onemocnění páteře moderněji zvaného spondylartritida.
 
Nejdřív  mi  však  diagnostikovali  chronický  zánět  tlustého střeva  – ulcerózní
kolitidu, a až o pár měsíců později i „bechtěreva“. Na revmatologii mi následně
vysvětlili, že se jedná o podobnou kategorii onemocnění a že se prokázaný gen
pro spondylartritidu u mě pravděpodobně projevuje spíš v podobě zánětů ve
střevě.

Začala jsem rehabilitovat  a hlavně šetrně  cvičit.  To je  jediná známá „léčba“
spondylartritidy,  jinak  se  pouze  tlumí  bolesti.  Protažení  těla  a  postupně
i fyzioterapie, čchi-kung a další jemné pohybové aktivity se staly součástí mého
života. Druhy sportu, jako je aerobik, tenis a volejbal naopak z mého života
vymizely. 

I  když  v  posledních  měsících  jsem  zjistila,  že  pokud  k  pohybu  přistoupím
vědomě  a  s  laskavostí  a  úctou k  tělu,  můžu  klidně  zase  běhat,  skákat  na
trampolíně, jezdit na kole a vlastně cokoliv... Téměř to vypadá, že jsem si gen
pro  bechtěreva  „vypnula“  a  jsem  pružná  a  aktivnější,  než  jsem  bývala  ve
dvaceti.

Nepřestává mě fascinovat, jak jsou naše těla moudrá a kromě toho, že nám
dokážou  skrz  nemoci  dát  blinkr,  abychom  změnili  životní  směr,  nám  také
poskytují fascinující schránku pro život a schopnost uzdravit se.

Proč přišly nemoci a jaký měly průběh?
O tom, že o Bechtěrovově nemoci v tuto chvíli vůbec nevím, jsem psala o pár
řádků  výše.  Ulcerózní  kolitida  však  měla  velmi  těžký  až  dramatický  průběh
a život mi zachránily kortikoidy. V letech 2006 až 2011 i biologická léčba. 
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Těžko říct, na kolik procent pomohl vzniku obou chorob stres ze školy a moje
psychické nastavení a na kolik zdravotní problémy v podobě alergií a problémů
s imunitou už od dětství. 

Ani  strava ale  v době studií  na vysoké škole  nebyla nejlepší.  Jídlo z  menzy,
tavené  sýry,  pečivo,  margaríny  a  marmeláda  tvořily  základ  mého jídelníčku.
A tohle rozhodně není ta správná protizánětlivá a racionální strava.

Na konci druháku jsem začala ve stolici pozorovat zvláštní  bílé hleny. Snažila
jsem se z toho nic nedělat, ale pak jsem po zkouškovém odjela na dětský tábor.
Tentokrát  jako  vedoucí.  Chytila  jsem  od  dětí  střevní  chřipku.  Zatímco  ony
zvracely  nebo měly  jen  průjem,  ze  mě teklo  krve  jako  z  vola.  Byla  to  krev
z konečníku.

To už jsem běžela za svým praktickým lékařem a ten hned mluvil  o zánětu
tlustého střeva. Jen jsem v první chvíli netušila, že může být chronický… Ale byl.
Jmenuje se  ulcerózní kolitida a spolu s Crohnovou nemocí patří do kategorie
chronických civilizačních nemocí na imunitním podkladu. 

Začala  jsem  se  učit  s  nemocí  žít.  Prošla  si  kolečky  vyšetření,  smiřování  se
s nemocí  i  jejím  odmítáním.  Postupně  jsem  fakt,  že  tuhle  diagnózu  mám,
a spolu s ní i Bechtěrevovu nemoc, přijala. 

Nejprve jsem si ale myslela, že přijde jen jeden atak nemoci a budu mít klid
a dlouhodobě nebudu muset užívat léky. Jenže to se nestalo. Až po patnácti
letech od diagnózy a užívání léků se mi podařilo se z kolitidy, alespoň ze svého
pohledu, uzdravit. A přestat užívat léky. 
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Uzdravení
Za mým uzdravením stojí  dlouhé roky práce.  Upravila jsem stravu, životní styl
a hooodně pozměnila svoje myšlenky i to, jak pracuji se svými emocemi, tělem
a duší.

Dneska jsem už víc než dva roky bez léků a podle vyjádření mého lékaře to tak
může  i  zůstat,  i  když  mě  při  každé  předchozí  návštěvě  od  neužívání  léků
zrazoval. 

V červnu 2020 jsem mu proto při koloskopické kontrole téměř vyrazila dech, jak
dobře na tom jsem.  Když  jsem si  lehala  před vyšetřením v analgosedaci  na
lehátko, ptal se mě nějak takto: „Veroniko a teď se přiznejte. Berete léky nebo
ne?“ Odpověděla jsem pravdu: „Neberu.“ To, že je to dva roky už jsem raději
neupřesňovala. :) 

Když jsem si  pak šla  pro výsledky,  byla jsem napjatá jako struna.  Nechci  za
každou cenu hazardovat se svým zdravím, ale poslední roky jsem se cítila velmi
dobře a chtěla to zkusit bez léků. 

Postupně jsem ve spolupráci s lékařem snižovala dávky svých léků, ale před
dvěma lety jsem se dostala do tak dobré fyzické a psychické kondice, že jsem
postupně  zapomněla  užívat úplně všechny.  Ne,  že  by  to  bylo  vyloženě bez
vědomí lékaře, ale s mým postupem tehdy nesouhlasil. 

Doporučil mi užívat aspoň základní protizánětlivé léky a já to nedodržela. Víc
než rok jsem pak raději  nepřišla ani na kontrolu. Bylo mi dobře a taky jsem
nechtěla lhát, že léky beru, ale ani přiznat, že je neberu. 
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Současný stav (k srpnu 2020) se má tak, že střevo je po dlouhotrvajícím 100%
zánětu zjizvené, ale po zánětu a polypech vedoucích například ke karcinomu
tlustého střeva naštěstí nejsou žádné stopy. 

Zázrak, hodilo by se říct. A asi i pro mého lékaře, protože právě on mě v roce
2006 přebíral do svojí péče s tzv. těžkou kolitidou neboli pankolitidou a stavem,
kdy nejlepším řešením by tehdy byla bývala stomie (vývod). Po vyzkoušení léku
z klinické studie, který nezafungoval, jsme se ale spolu domluvili  na infúzích
biologické léčby, která tehdy v roce 2006 v ČR pomalu začínala. 

A kdyby nezabrala, čekal by mě opravdu vývod. Bioléčba ale naštěstí zabrala,
i když  ne  tak  rychle,  jak  bych  si  bývala  byla  přála.  Odstartovala  ale  cestu
k remisi  (klidové  fázi  nemoci)  a  díky  ní  jsem  dostala  čas  se  vzpamatovat
z nejhorších  dvou let  mého života.  Nicméně ani  bioléčba není  všespasitelná
a kdybych nezměnila životní styl, asi by mě ani ona nezachránila před stomií.

Nejtěžší roky mého života - rok 2005 a 2006
Ve  chvíli,  kdy  jsem  po  druhém  ataku  ulcerózní  kolitidy  dobrala  kortikoidy
a užívala  si  tehdy  účinky  čerstvě  předepsaných  antidepresiv  (kvůli  podpoře
psychiky – kolitida je považována za psychosomatickou nemoc), které zklidnily
moje vnitřní tlaky sama na sebe, jsem prožila šok.

Semifinále hokejového mistrovství světa ve Vídni bylo pro Petra osudné. Byl na
motorkářském srazu a jel se s kamarádem ze srazu podívat do dva kilometry
vzdálené hospody na zápas.  Při  zpáteční  cestě  se svojí  motorkou vyletěl  ze
silnice a narazil do betonové skruže. 

I přes snahu lékařů na místě zemřel. 
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To, že si na ten kousek cesty nevzal helmu, byl bohužel jen smutný fakt. Helma
by  mu  prý  život  ale  stejně  nezachránila.  Aspoň  tak  to  jeho  rodičům  říkali
policisté.  Naštěstí zabil  jen sám sebe,  a ne kamaráda,  kterého vezl  s sebou.
Nevím, jak je jeho kámoš na tom teď, ale vím, že se hodně vinil z toho, co se
stalo. 

Jenže v tomhle případě věřím na osud a na to, že to tak mělo být. Nasvědčují
tomu mnohé „náhody“ a události, které se před Petrovou smrtí i po ní udály. 

Druhý den večer jsme byli „mistři“

Bylo mi to jedno, protože jsem ležela v posteli a naříkala bolestí. Srdce mi sice
žalem nepuklo. To bych tu nebyla. Ale jizvy mám dodnes.

Dřív  jsem  byla  schopná  slzet,  když  jsme
prohráli  důležitý  hokejový  zápas.  Hokej  mám
totiž jako česká fanynka moc ráda. Jenže tohle
bolelo tak strašně,  že mi byl mistrovský titul
úplně šumák. 

Od té doby,  když prohrajeme nějaký důležitý
zápas, už nepláču. 

Nejde totiž o život. Vím, že jsou jiné zápasy.
Důležitější. 

Jsou to ty o život.

První  vícemiss  dětského  ozdravného pobytu  Mořský  koník,  která  v  patnácti
letech, a třeba i později, byla chvílemi za hvězdu nebo šprtku, zůstala sama. 
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Sama se svou bolestí a nemocí,  která se zhoršovala.  Sama se svou rodinou
a rodinou Petra, kterou jsem nikdy nepřestala navštěvovat. 

Vážím si jich, že přijali mého současného partnera, dnes manžela Pavla, který
se  v  mém životě  objevil  téměř  přesně dva roky poté.  Ty  dva roky ale  byly
krušné. 

Dokončila jsem během nich náročná studia na vysoké škole, víc než půl roku
umíral  můj  skvělý  dědeček  a  měla  jsem  už  zmíněnou  pankolitidu.  Nejtěžší
formu ulcerózní kolitidy, kdy je zánětem postižené celé tlusté střevo a hrozí
toxický megakolon. Běhala jsem na záchod s krvavými průjmy až třicetkrát za
den a desetkrát za noc. Nové dávky kortikoidů přestaly zabírat.

Za ty dva roky jsem:
➢ Prošla hledáním odpovědí, proč se to stalo a co se mi děje dál. 
➢ Vyzkoušela  věci  jako  je  „odvádění  duše  do  Nebe“,  přijímání  i  dávání

energií.
➢ Hledala novou radost do života. 
➢ Doufala, že mě nějaký muž pochopí a přijme i s mojí bolestí a zdravotními

problémy. 

Jenže na tehdejších seznamkách typu libimseti.cz se to hemžilo těmi, kteří si
chtěli jen užít a nestáli o jednu smutnou a nemocnou holku. Nakonec jsem se
na  intenzivní  hledání  vykašlala  a  spíš  ze  srandy  jsem  vyzkoušela  klasickou
internetovou seznamku.

Inzerát a konečně obrat k lepšímu
Bylo 1. května 2007 a já napsala něco v tomto smyslu: „Byl pozdní večer, první
máj,  večerní  máj  byl  lásky  čas.  Sice  už  to  dnes  nestihneme,  ale  třeba  ten
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polibek  pod  rozkvetlou  třešní  stihneme  i  jiný  květnový  den.  Hezká,  chytrá
vysokoškolačka hledá muže, který ví, co chce...“

Schválně  jsem  uvedla  i  své  vzdělání,  protože  vím,  že  některé  muže  vyšší
vzdělání ženy odrazuje. Dostala jsem snad dvě stě šedesát odpovědí a jedna
z nich byla od mého muže. Prý na seznamku zabrousil spíš náhodou, než že by
v tu chvíli někoho nutně hledal. Ale už od prvních e-mailů bylo jasné, že máme
hodně společného. 

Byla jsem ale tehdy opuchlá v obličeji po kortikoidní léčbě, příšerně unavená,
s dermatitidou (ekzémem) kolem úst a trpěla častými  průjmy. První rande se
proto neslo v duchu mého „skákání do keřů“, protože průjmy si čas a místo
nevybírají. Bohužel. :-( 
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Naštěstí ani mé skoky do křoví, ani o pár týdnů později koloskopie, kam mě
Pavel doprovázel, mého muže neodradily. Jak  napsala   redaktorka Novinky.cz  ,
Pavel je můj „anděl z nebe“. 

A já mám navíc pocit, že si to ti „moji kluci“ někde na úrovni duší kdysi „v nebi
nebo na houbách“ domluvili. Petr a Pavel... 

27. května 2007

To jsem se poprvé setkala s Pavlem tváří v tvář. Během následujících dní jsme
stihli čajovnu, kino i další procházky, abychom se trochu víc poznali. 1. června
jsme spolu oficiálně začali chodit. 

Dodnes naše oťukávání nevnímám jako pár dní,  ale spíš jako několik  týdnů.
Měla jsem pocit, že trvalo mnohem déle. Nebyli jsme sice zamilovaní tak jako
v případě prvních lásek, ale prožívali  jsme vášnivé okouzlení.  Začala se rodit
naše láska.

Jako portské
Původně jsem chtěla náš vztah přirovnat k vínu. Taky zraje. Jenže portské vydrží
déle než víno. :-) Navíc dovolená ve městě Porto a ochutnávka portského přímo
v místě jeho zrodu patří mezi naše nejkrásnější společné zážitky. 

Dnes říkám: „Miluji svého muže. Silně, pevně a hluboce.“ Miluji jeho laskavost,
sílu, spolehlivost a pevné objetí. Miluji ho i přesto nebo právě proto, že jsme
spolu ustáli  ztrátu tolika miminek. Mám za sebou pět zamlklých těhotenství,
takových,  kdy  přestalo  vyvíjejícímu  se  miminku  bít  srdíčko,  a  jedno
mimoděložní. 

Bolelo to. Opět nejvíc psychicky. Vlastně ani nedokážu říct, co bolelo víc. Jestli
ztráta dětí, nebo smrt Petra. Obojí zasáhlo moje srdce a vnímání životní radosti.
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Ze ztráty miminek jsem se ale dostávala rychleji. Nicméně každé šestinedělí po
kyretáži nebo laparoskopické operaci bylo nesmírně těžké. Pro mě i pro Pavla,
kdy jsem mu bulela v náručí jako želva a pak zase měla okamžiky, že se vlastně
zase tak moc nestalo. 

Znám páry, které takové situace neustály a rozešly se. My jsme se po druhém
zamlklém těhotenství  sbalili  a odletěli  na nádhernou dovolenou na Rhodos.
Jednu z nejlepších v našem společném životě. 

Cesta k mateřství a k uzdravení
Všechny ztráty dětí ovlivnily můj pocit ženství a vnímání sama sebe. Musela
jsem poléčit  svůj pocit krásy a vnímání sama sebe jako ženy a matky. Začala
jsem meditovat a vyhledávat ženská léčivá setkání.  Z nejhoršího mě vytáhla
spolupráce s Terezou Kramerovou, průvodkyní krajinou myslí a mateřstvím.

Navíc jsem vyzkoušela hodně dalších terapií a možností. Například:
➢ Homeopatickou detoxikaci,  kterou jsem absolvovala už dvakrát.  Vidím

u ní  totiž hodně dobrých výsledků na svoji  kondici  i  zdraví  obou dětí,
protože jsem se vyčistila i před prvním úspěšným těhotenstvím. 
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➢ Akupunkturu a zdravotní cvičení čchi-kung.
➢ Bylinky české i čínské.
➢ Faster EFT, kineziologii, Mentální harmonizaci a další.

Hodně z těchto věcí nebo aktivit mi pomáhá dodnes. Jen už nespoléhám na
ezoterické aktivity a spíš jdu cestou přírodního přístupu ke zdraví a za pomoci
práce  s psychikou  a  svými  emocemi.  Dokonce  jsem  našla  cestu  k  Bohu
a nechala se v roce 2019 pokřtít. 

Před těhotenstvím se synem jsem ale ujížděla na „ezo“ věcech,  oblékala se
téměř výhradně jen do dlouhých sukní, protože jsem si myslela, že je to jediné
správné a žensky léčivé, nosila na těle tři čtyři polodrahokamy a spoléhala se na
řešení „odněkud z nebe“… 

Jednou se  k  tomu období  vrátím v  knize  o  životě,  kterou už  ve  svojí  hlavě
sepisuju několik let.  Jen si  najít  ke skutečnému psaní čas a sehnat dostatek
financí. V tuto chvíli mi stačí, že jsem na konci roku 2019 vydala svoji prvotinu,
knihu  Příběhy českých superpotravin, samonákladem. Ještě teď se z té jízdy
vzpamatovávám. :D

Z mého ezo období mám pro vás teď aspoň dvě malé perličky:
➢ Dodneška  mám  ráda  drahé  kameny  a  jejich  sílu.  Ale  už  ty  červené

nenosím v kalhotkách.  Snažila jsem se jimi probudit první čakru, která
sídlí v intimní oblasti. Vtipné bylo, když mi ty kameny téměř vždy spadly
do záchodu, protože jsem na ně při  cestách do místnůstky, kam i  král
chodí sám, většinou zapomněla. :-)

➢ Zajímavou  zkušeností  byl  také  výlet  do  Michalovců  na  východním
Slovensku. Navštívila jsem tam kamarádkou doporučenou léčitelku, která
mě  čistila  skrze  svíčky  a  byliny.  Dokonce  jsem  se  pak  v  přesně
rozepsaném  schématu  doma  koupala  ve  směsi  jí  namíchaných  bylin.
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Použité byliny se pak musely hodit v ten samý den do půlnoci do tekoucí
vody. 

Ještě teď si  pamatuju,  jak jsem jela těsně před půlnocí  manželovým autem
k potoku u nás na okraji Prahy a zrovna tam poblíž stáli policajti. Jen jsem se
modlila, aby mě nepřišli legitimovat a následně odvézt do blázince. Ženská, co
háže o půlnoci byliny ve městě do potoka, asi vypadá podezřele. Ale vzhledem
k tomu, že tam byli kvůli někomu jinému, neměli na mě naštěstí čas. :)

Můj  duchovní  svět se  sice  tím  vším  hodně  prohloubil  a  poznala  jsem
nejrůznější zákoutí své duše a mysli, ale opravdu jsem měla co dělat, abych se
„nevymeditovala“  z  normálního  a  především  partnerského  života.  Naštěstí
jsme s Pavlem všechny tyhle moje úlety ustáli a já se zvládla postupně vrátit na
zem.

Laskavá a vědomá výživa
Dlouho jsem hledala, co mám kvůli zánětům ve střevech jíst. Až jsem nakonec
objevila, že můžu  jíst víceméně cokoliv, ale musí to být  moje vědomá volba
a rozhodnutí. A taky, že důležitou esencí výživy těla a duše, je taky laskavost.
Především sama k sobě.

➢ Pokud si vědomě a s láskou dám něco,  na co mám chuť, ale vím, že to
nepatří mezi úplně nejzdravější jídla nebo to mému zažívání ve velké míře
neprospívá, sním toho míň, ale s radostí. Z 99 % je mi pak dobře a žádné
nepříjemné zdravotní účinky nepociťuji.

Občas  si  díky  tomu  dám  hranolky  nebo  smažený  řízek.  S  chutí  se  třeba
zakousnu  i  do  párku  v  rohlíku  nebo  koblihy  a taky  jím  vlákninu  v  podobě
veškerého ovoce, zeleniny a oříšků. 
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Vláknina je však v případě střevních zánětů, bohužel, ještě někdy považována
za nežádoucí.  Skutečnost je taková, že škodí většinou jen u lidí s Crohnovou
nemocí a stenózami, a ne u těch s ulcerózní kolitidou.

Nejvíc mi v poznání toho, co mi dělá, nebo nedělá dobře, pomohla eliminační
dieta.  Před cca deseti lety ale nebyly v češtině dostupné informace o GAPS,
FOAD MAP, WHOLE30 a podobně a do anglických zdrojů jsem byla líná lézt.
Proto jsem sama zkoušela a eliminovala různé potraviny. 

Pomohlo mi i proměření vhodných potravin na přístroji na principu EAV u mojí
homeopatky Mgr. Elen Mitkové a dodělání si rekvalifikace na výživu. Hezky to
doplnilo moje potravinářské a biochemické vzdělání.

Jednu  dobu  jsem  tak  jedla  minimum  kuřecího  masa  (hovězí  mi  například
nevadilo) a pečiva nebo  nejedla žádné mléčné výrobky. Teď už jím skutečně
téměř vše. Jen to, co mi úplně nesedí, v mnohem menší míře, nebo si třeba
loupu slupky jablek, protože právě tuhle vlákninu většinou špatně trávím.

Tuto svoji  cestu  i  zhodnocení  všech současně známých „diet“  jsem popsala
v e-booku, který je součástí videokurzu Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba
– jak žít a jís  t kvalitně  .
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Jak to vypadá s mým jídelníčkem teď?

✔ Snížila jsem množství konzumovaného pečiva a mléčných výrobků.
✔ Jím hodně vývarů a často snídám obilné kaše namísto pečiva.
✔ Poprala jsem se se závislostí na sladkém.
✔ Začala  jsem  víc  vařit.  V  90  %  případů  si  připravuji  jídlo  doma  a  ze

základních potravin. 
✔ Kafe a tvrdý alkohol nepiju. Občas si dám trochu vína nebo piva a místo

kávy piju obilné kávové náhražky s trochou mléka.

Zjistila jsem, že nepotřebuji dodržovat  žádný výživový směr. Důležité pro mě
bylo najít takové potraviny, které mi dělají dobře a  dobře je strávím. Byla to
cesta metodou pokus a omyl a shromažďování nejrůznějších informací. Proto
moje  výživové  poradenství,  které  je  součástí  mých  služeb,  není  o  „zdravé
výživě“, ale o celkovém přístupu k jídlu, ke kvalitním potravinám a taky sám
k sobě. Pojmenovala jsem ho laskavou a vědomou výživou.

Znám hodně lidí, kteří si myslí, že je konkrétní dieta zachrání. Bohužel tomu tak
není.  Je  potřeba do svého jídelníčku  a  života  přidat  víc  ingrediencí  než  jen
„zdravou  stravu“.  Mezi  hlavní  pilíře  patří  určitě  práce  s  psychikou,  vhodný
odpočinek a rozumný životní styl, pohyb a láska.

Nemoc není selhání, ale cesta
Bolesti  a  ztráty  mi  ukázaly,  že  nemoc i  nejrůznější  zdravotní  problémy jsou
cestou. 

✔ Cestou, kterou nikdy nemůžeme považovat za uzavřenou. 
✔ Cestou, kdy stále objevujeme nová a nová zákoutí svojí duše. 

Pokud samozřejmě chceme. A já chtěla a stále chci. Ušla jsem velký kus cesty. 
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Ale prošla jsem si taky mnoho kroků zpátky a zažila často chvíle, kdy jsem:
• Stále  plakala  nad  smrtí jednoho  báječného  mladého  kluka,  který  si

zasloužil žít (nejhorší byl první rok, ale dalších zhruba deset let přicházely
okamžiky velké bolesti a smutku a i teď se mi občas zasteskne). 

• Si  myslela,  že  se  z  opakovaných  zánětů  střeva  a  pankolitidy  nikdy
nedostanu. 

• Řešila, jestli  by  adopce nebyla správným řešením toho, abychom měli
s mým mužem Pavlem děti. 

Byly  dny,  kdy  jsem  se  ptala,  proč  zrovna  já.  Hledala  jsem  sílu  z  okolí,  ale
postupně ji nacházela  uvnitř sebe. U těhotenství s dcerkou, v pořadí osmém,
jsem se občas už i smála, že mi vychází každé čtvrté těhotenství. 

Těhotenství jsem měla totiž v tomto sledu: zamlklé – zamlklé – mimoděložní –
úspěšné se synkem – zamlklé – zamlklé – zamlklé – úspěšné s dcerkou.

Antidepresiva
V době Petrovy smrti jsem brala antidepresiva kvůli kolitidě. Doporučil mi je
můj  praktický  lékař,  který  mi  jako  první  vysvětlil,  že  ulcerózní  kolitida  je
psychosomatická nemoc. Škoda, že mě nejprve neposlal k psychosomatickému
lékaři nebo psychologovi, ale rovnou mi předepsal chemii. 

Psychosomatickou lékařku jsem si našla sama až mnoho let poté.

Na  druhou  stranu,  v  těch  prvních  chvílích  a  týdnech,  co  Petr  umřel,  mi
antidepresiva určitě nějakým způsobem pomohla utlumit bolest. Jenže jsem se
rozhodla je půl roku po jeho smrti sama vysadit. Bylo to  špatné rozhodnutí.
Bylo mi mnohem hůř a postupně se mi začalo zhoršovat zdraví.
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Navíc mi zhruba půl roku po tragédii začalo vše teprve docházet. Taky postupně
mizeli společní přátelé, protože většina z nich nevěděla, o čem se se mnou má
bavit. Navíc se naše cesty zcela přirozeně začaly ubírat jinou cestou.

Hledala jsem nový vztah, ve skutečnosti jsem hledala sama sebe

Teprve ve chvílích totálního dna, psychického i zdravotního, jsem pochopila, že
jsem to já, kdo musí aktivně tvořit svůj život. A že i přes chvíle, kdy je zle, můžu
nacházet štěstí a spokojenost. 

Nejprve  jsem  se  o  to  pokoušela  za  pomoci  reiki,  pozitivního  myšlení
a nejrůznějších terapií.  Pak mi pomohla nová láska a vztah s Pavlem a naše
cesta za dětmi a k Bohu. Cesta to byla spletitá, ale stála za to.

Objevila jsem kouzlo mnoha metod, které dokáží ulevit, ať už musíte užívat léky
nebo ne. Konečně se zase umím radovat a cítím se zdravější a šťastnější. Stala
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jsem se nejen spisovatelkou (po tom jsem toužila už od svojí puberty), ale taky
mentorkou za zdravým tělem a pohodou v životě a jídle. 

Našla jsem štěstí a radost
Štěstí a radost existuje. Tvoří je náš pohled a přístup k životu a sám k sobě.
Navíc je možné obojí udržet nebo alespoň nalézat stále znovu a znovu. I já jsem
si ten svůj recept našla. Musela jsem. Jinak bych to vše nedokázala ustát. 

Když jsem se na Facebooku „chlubila“  diamantovými náušnicemi, které jsem
dostala  od  Pavla  k  pětatřicátým  narozeninám,  mnozí  měli  radost  se  mnou.
Někteří možná záviděli nebo si říkali, jak se veřejně vychloubám.

Jen já však vím, že stejně jako ty diamanty i  moji  současnou pohodu a sílu
stvořily extrémní tlak a zátěž. Diamantové náušnice jsou mojí odměnou a také
nádhernou symbolikou mojí i Pavlovy cesty za dětmi a také zdravím.

To, že dnes máme dvě krásné zdravé děti, je zázrak. Jsou našimi diamanty. Ale
máme také šest andílků v nebi. Šest dětí, kdy už mi splývají termíny porodů,
které zůstaly nenaplněny, i termíny operačních zákroků, které zamlklá nebo to
mimoděložní těhotenství „vyřešily“.

Když v listopadu 2017 přišla na svět dcera, pozapomněla jsem na tu obrovskou
bolest, kterou předchozí ztráty dětí způsobily. Hlavně jsem se však proměnila
já. 

S narozením syna se narodila matka. Postupně jsem přicházela mateřství na
kloub a snažila se být dobrou matkou. Dlouho jsem nechápala, že se nemusím
snažit… že jsem dobrou matkou i  ženou i  přes nejrůznější  chvilky,  kdy se já
nebo syn vztekáme nebo se nám něco nedaří. 

S dcerou se navíc zrodila nová žena. 

Dřív  bych  tomu  nevěřila,  že  se  něco  takového  může  stát.  Ale  díky  jejímu
narození se zúročily  roky skutečné dřiny a práce na sobě a zacelily se jizvy.
Zůstávají, ale už nebolí. 

23

© veronikahanzlikova.cz, 2020

http://veronikahanzlikova.cz/je-mozne-rodit-jak-si-preji/


JAK JSEM SE DOSTALA Z NEMOCÍ A BOLESTÍ

Dostala jsem se na úplně jinou úroveň vnímání života, zdraví a sama sebe.

Ještě  před  jejím  narozením  jsem  mluvila  o  tom,  že  už  nikdy  si  samovolně
nevysadím léky (pokoušela jsem se o to v průběhu několika předchozích let
neúspěšně  několikrát).  Jenže  pak  se  zúročily  ty  roky  dřiny  na  sobě  a  svém
zdravím a taky spolupráce s emoční koučkou Terezkou Rothovou a bylo to. ;)

Uzdravila jsem se z nemocí a bolestí

Kromě uzdravení z kolitidy a bechtěreva jsem navíc začala pomáhat ostatním
znovu najít svoji životní energii, sílu a zdraví, protože vím, jaké je to všechno
ztratit.  

A taky napsala tu svoji vytouženou knihu. Vtipné je, že jsem si myslela, že první
mojí tištěnou knihou, bude ta  o životě. A až později o výživě a jídle. Nakonec je
to přehozené a fyzicky první na světě je kniha Příběhy českých superpotravin. 

Do ní  jsem vetkla nejen svoje odborné znalosti o potravinách a stravě jako
takové, ale taky přes padesát receptů a hlavně laskavost a moudrost našich
předků a snad i tu svoji. ;)
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Nejsem osvícená, ale jsem šťastná
Na začátku cesty za vnitřním štěstím a radostí jsem si myslela, že se srovnám se
smrtí Petra a bude dobře. Ale ony se ty stavy smutku a bolestí vracely. Sice se
jejich intenzita snižovala, ale neustále mě překvapovalo, jak vyplouvaly další
a-další střípky téhle bolestné ztráty. 

Ve chvílích, kdy jsem si myslela, že „už je vše ok“, mě zaskočila  nová vrstva
smutku nebo bolesti. 

To  samé  probíhalo  i  při  léčbě  ulcerózní  kolitidy nebo  po  těhotenských
ztrátách.  Vždycky  jsem  se  „vyšplhala  nahoru“,  aby  mě  vzápětí  něco  srazilo
o kousek  zase  dolů.  Hodně mě  to  štvalo  a  stále  jsem  čekala  „kdy  už  bude
dobře“. 

Zjistila jsem, že:
➢ Po pár krůčcích směrem nahoru přijdou dva tři dolů. Ale důležité je, že

ve výsledku jsme v plusu. Postupně se dostaneme o kus dál, než jsme
byli na začátku, ale ta cesta prostě nikdy nekončí. Jedině smrtí.

➢ Je  důležité  si  někdy  chvilku,  jindy  déle,  dopřát  oddech.  Ať  už
v seberozvoji, zdravé stravě nebo touze být spokojený a šťastný. Ono i to
spadnutí na dno má svoje výhody. Hlouběji už to nejde a pak se můžeme
odrazit směrem nahoru. Dovolme si odpočinek nebo i ty dva tři krůčky
dolů.

Zajímejte se...

Po Petrově smrti mi hodně pomohlo, když se mě někdo upřímně zeptal, jak se
mám,  nebo  mi  napsal,  že  na  mě  myslí.  Dodneška  nezapomenu,  jak  se  mi
ozývala  kamarádka  z  dětství.  Jmenuje  se  Hanka.  Její  upřímný  zájem  mi
neubližoval, naopak pomáhal.  
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I  taková  maličkost,  že  má  o  vás  někdo  zájem,  když  se  plácáte  na  tom
pomyslném  dně,  dokáže  pomoci.  Možná  jste  i  vy  v podobné  situaci,  tak
neváhejte a řekněte si o pomoc. Holky třeba o kafe s kamarádkou. Kluci třeba
o sport. Běžte si  společně zaběhat nebo si dejte do těla v posilovně. 

Možná právě v tuto chvíli nic takového neřešíte, ale máte někoho takového ve
svém okolí. Napište mu, třeba i jen obyčejnou SMS. Možná mu tím zachráníte
život nebo mu pomůžete se trochu odrazit od dna.

Přeji vám, abyste objevili svoji vnitřní lásku a sílu. 

➢ Nebojte se požádat o pomoc anděly, ať už ty lidské, nebo ty skutečné, které
většina z nás nevidí. Ani já ne. Zatím. :)
➢ Věřte, že se nic neděje náhodou a dokážete zvládnout vše, co vám Pán Bůh
naloží. On nám totiž nenaloží nic, co bychom nebyli schopni zvládnout.

Možná skončím trochu pateticky,  ale…  Mám vás  ráda. Věřím,  že  jsem vám
svými slovy vetkla do duše naději, a ne smutek, a těším se, až mi napíšete.
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Podělte se se mnou o to, jak se vám můj příběh četl, co vás zajímá i co vás trápí
na  verca@  veronikahanzlikova.cz  .  Pokud  se  potřebujete  poradit,  jak  na
znovuzískání  energie,  síly  a  zdraví  nejen  přes  stravu  a  jídlo,  objednejte  si
konzultaci se mnou. 

Těším se na vás!

S úctou
Veronika

Inspirovala jsem vás? Pokračujte se mnou dál. 

… sociální sítě:
➔ na Facebooku – Laskavá a vědomá   výživ  a – Veronika Hanzlíková  
➔ na Facebooku – Příběhy života a uzdravení
➔ na Instagramu – pod jménem pr  ibehyzivota_vedomavyziva  

… téma střevních zánětů:
➔ e-book ke stažení zdarma  O životě s IBD: 

https://veronikahanzlikova.cz/e-book-zdarma-jak-zit-kvalitne-s-ibd/
➔ ve videokurzu s e-knihou – Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba – jak žít

a jíst kvalitně (https://veronikahanzlikova.cz/videokurz-ibd)

… nebo prostě a jednoduše na blogu a osobním webu:
➔kde  najdete  nejen  články,  ale  také  (e-)knihy  a  nabídku  mých  služeb,

workshopů a živých akcí - http://veronikahanzlikova.cz/
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