Autopatii můžete využít pro léčbu zvířat a odstraňování škůdců na rostlinách

Škůdci na bylinkách
Chřadne Vaše oblíbená rostlinka a vy hledáte způsob jak ji pomoci, abyste se s ní mohli zase radovat
nebo si pochutnat na úrodě, kterou jste si na jaře vysadili? Zkuste využít autopatii. Stačí si připravit
čistou skleněnou lékovku, láhev pramenité vody, zapalovač a můžete si vytvořit vlastní roztok pro
postřik rostliny.
Jak na to:
Vyseparujte škůdce z napadeného listu rostliny. Vhoďte ho do připravené čisté skleněné lékovky.
Nalijte na něj trochu pramenité vody (pet láhev s modrým uzávěrem) a uveďte do varu, cca 10 vteřin
povařte. Vzniklý roztok nalijte zpět do pet láhve pramenité vody a protřepte. Místo víčka dejte na
láhev kropítko a všechny postižené rostliny pokropte. Opakujte po dobu cca jednoho týdne (dokud
vám nedojde roztok), pokropte roztokem rostliny, vždy při pravidelném zalévání.

Léčba zvířat
Pokud vaše zvířátko trápí nemoc, je smutné doslova bez nálady nebo může žárlit na vaše miminko,
vyzkoušejte autopatii.
Zažila jsem spoustu situací, kdy jsem doporučila aplikovat pro celkové vyladění stavu zvířete
autopatii.

Příběh kočičky. Ta po narození miminka začala být smutná, dělala schválnosti, blinkala.
Do té doby to byla mazlivá spokojená kočka. Po vyšetření u veterináře, který neshledal
žádný zdravotní problém, bylo jasné, že se jedná o psychosomatický projev z nového přírůstku
v rodině. A tak na mé doporučení kočička začala intenzivně zakoušet slasti autopatie a její
nespokojené projevy se umírnily. Nyní si zase užívá kočičího života a těší se z miminka, které hlídá a
zpovzdálí pozoruje. Na autopatii nezanevřela, pro své vlastní vyladění si ji nechá jednou za měsíc
udělat.
Jak na to:
U zvířat se doporučuje jako surovina k potencování slina (pokud ji zvíře tvoří), ta je odebírána
sterilním kapátkem. Může však být použita i moč anebo, což uvádím záměrně až na posledním místě,
krev. Při odběru krve vzniká akutní trauma, které se může odrazit ve struktuře krve a pozměnit jeho
obraz. V úvahu přichází jakákoliv potencovaná vlastní tělesná tekutina. U krávy by to mohlo být
například její mléko.
Tak jako u lidí by při stanovování množství litrů vody, které použijeme při potencování preparátu, by
měl být zohledněn jejich věk. U přestárlých zvířat bychom měli začít s 1l vody.

Sterilním kapátkem odebereme např. slinu z tlamy psa. Ve víčku s vodou pet láhve pramenité vody
opláchneme kapátko a zředíme tento roztok potřebným množstvím vody. Vodu, která zůstane ve
víčku, po zředění kápneme zvířeti na čelo nebo ji můžeme i znovu nasát do kapátka a dát zvířeti do
tlamy.
Podle stavu zvířete autopatii opakujeme, případně zvyšujeme množství vody, které používáme pro
zředění tělní informace.

Ať Vaše rostlinky, bylinky, zelenina, ovoce vzkvétají a zvířátka najdou svou vnitřní sílu a třeba i
podporu v dospělých letech svého zvířecího života!

