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Slavica in emocionalni stres

pretiranega pretvarjanja v estradiol izzvalo neprimerno rast moških prsi, tj. ginekomastijo. To je še razlog več, zaradi katerega ne
priporočam, da ste pri hormonskih terapijah »sam svoj mojster«.
Slavica je šestintridesetletna odvetnica, ki dela kot ena od partneric v odvetniški pisarni. Ni poročena in nima otrok. Potožila je zaradi
izostanka menstruacije in je zaradi tega poiskala pomoč. To ni bilo
prvič. Ginekologinja ji je za reguliranje ciklusa že predpisala hormonsko kontracepcijo. Slavica pa tablet ni prenašala. Noge so ji otekale in bila je zelo utrujena, zato je prenehala z jemanjem kontracepcijskih tablet. Ker še ni imela otrok, se je bala, da je že v menopavzi in
da otrok ne bo več mogla imeti.
Izvedela sem, da je Slavica pred dvema letoma doživela močen emocionalni stres – zaročenec jo je pred poroko zapustil zaradi druge
ženske. Takrat ni vstala iz postelje dva tedna, dajali so ji pomirjevala
in je samo spala. Z velikim trudom, je rekla, se je zbrala in se vrnila
na delo, vendar se mentalno ni počutila dovolj močno. Težko se je
skoncentrirala, spomin jo je toliko zapustil, da je imela občutek, da
dela samo s petino prejšnje kapacitete. Na delu je še kolikor toliko
funkcionirala, ko pa se je vrnila domov, se je samo ulegla. Za ničesar
ni imela ne moči niti volje. Ker se je vpisala na doktorski študij, bi
morala študirati, vendar tega enostavno ni zmogla. To je opisala za
besedami: »Nič mi ne gre v glavo; kot bi imela blokado možganov.«
Slavica je kot po navadi zaspala pred televizorjem ob pol osmih, prebudila se je uro pred polnočjo, se vrnila nazaj v posteljo in potem še
dolgo ni mogla zaspati. Zjutraj se je zbudila utrujena, pila je veliko
kave, slabo se je prehranjevala, ker se, kot je zatrdila, hitro zredi. Rada
je jedla testenine in sladkarije. Za zdravo hrano ni imela časa, kaj šele
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za sebe. Rdečil se ji je obraz, nos in brada, za kar je Slavica navedla, da

nih nevrotransmitorjev« v možganih, ki so močno izčrpali nadledvične

je rozacea, ki je nastala po omenjenem strašnem stresu. Nabavljala je

žleze. Tako vzdraženi nadledvični žlezi sta začeli proizvajati enormne

kreme vseh vrst, obraz si je resnično negovala, vendar so bili rezultati

količine adrenalina, kasneje pa tudi kortizola, ki v svojem naletu zares

nikakršni, stanje pa bi bilo, kot je pojasnila, še slabše, če obraza ne bi

rušita vse pred seboj. Večino zdravstvenih tegob je Slavica dobila prav

mazala s kremami.

od teh dveh kemijskih spojin, ki sta s svojo rušilno močjo poskušali

Pred dvema letoma je imela težave z močnejšim izpadanjem las, zdaj

uničiti njeno telo. Vsak, ki doživi takšen stres, mora vedeti, kaj se v

pa se je to počasi vračalo v normalo, čeprav je imela nohte še naprej

njegovem telesu dogaja, da bi se znal s tem tudi boriti.

krhke. Od vitaminov je jemala vitamine skupine B, maco (Lepidium

Kako je bilo treba ravnati v Slavičinem primeru? Morala si je vzeti naj-

meyenii) in občasno magnezij. Jedla je veliko sadja, zato je bila prepri-

manj mesec ali dva počitka od vsega in si prizadevati pravilno vrniti

čana, da dobi s hrano dovolj vitaminov. Skratka, Slavica je živela od

energijo v nadledvični žlezi. Torej, treba je bilo uravnovesiti kortizol.

sadja, kave in sladkarij. Mesa ni jedla, ker se ji je gnusil njegov vonj,

Ker ona tega ni storila, ampak je namesto tega jemala antidepresive,

sladkarije pa je lahko jedla sedemkrat na dan. Zato ni čudno, da je

se je njeno telo od takrat stalno »vozilo čez rdečo«. Kapaciteta za

imela nepravilno prebavo, pogosto zaprtje in včasih drisko. Imela je

borbo s stresom je bila precej zmanjšana, zato ni mogla prenašati

tudi pogoste vaginalne infekcije in je bila napihnjena, kot je sama opi-

stresorjev niti se ni mogla izvleči iz zdravstvenih tegob. Slavičin kor-

sala, »kot bi bila noseča«. Prsi je imela pomanjšane in kakor da v njih

tizol je sprožil plaz neugodnih dogajanj v telesu: ščitnica ji ni dobro

ne bi bilo več življenja. Osebni zdravnik ji je predpisal antidepresive,

delala in tudi spolni hormoni niso bili ravno v ravnovesju. Po vsemu

ki pa se jih ni mogla z lahkoto odvaditi. Hotela jih je prenehati jemati,

sodeč, melatonin ni izpolnjeval svoje antioksidacijske funkcije, ker

vendar so se vsakič, ko se je za to odločila, javili napadi panike in

spanec ni bil regenerativen, kar pomeni, da tudi rastni hormon ni do-

strahu. Slavica si je zelo želela imeti družino in otroke, zato je prišla

bil priložnosti za nastajanje, saj se tvori ponoči med spanjem, Slavica

k meni po nasvet in odgovor na vprašanje, ali bo imela menstruacijo

pa ni imela trdnega spanca, ampak prekinjen, neuravnovešen spanec.

ali ne.

Ko so nivoji kortizola visoki, črevesje ne more dobro delati, to pa se

Laboratorijski izvidi so pokazali mejno nizke vrednosti hormona

vidi na koži na obrazu. Naša koža je ogledalo naših notranjih organov

ščitnice, nizek dehidroepiandrosteron in nizek jutranji kortizol. Od

in vse spremembe na koži so posledica nečesa globljega v nas, v Sla-

spolnih hormonov je bil estradiol malce nižji, progesteron izjemno

vičinem primeru pa so bile posledica spremenjene črevesne in tudi,

nizek, testosteron je bil skoraj na ničli, FSH (folikle stimulirajoči hor-

kot sem domnevala, želodčne flore. V akutnem in kroničnem stresu

mon) pa nekoliko povišan. Biokemični izvidi so bili v redu, krvna slika

pokaže črevesna sluznica stanje t. i. povečane permeabilnosti (pre-

je kazala na blago anemijo z nekoliko povečanim volumnom eritro-

pustnosti). Skozi prepustno steno črevesja takrat prehajajo molekule,

citov, izvid železa v krvi pa ni bil napravljen. Na žalost lahko čustveni

ki sicer ne morejo preiti skozi njo in v telesu izzovejo vnetje. Če se neki

stres tako močno poškoduje telo, da se to nikoli ne vrne v normalo.

delček znajde tam, kjer ne bi smel biti, ga bo naš imunski odgovor ho-

V tem primeru je bil močen emocionalni stres v bistvu »naval stres-

tel nevtralizirati. Vedno je treba imeti na umu, da je črevesje človekov
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najmočnejši imunski organ – prav v njem se začne naša imunost. To

tako mlada oseba popolnoma povrne energijo in postane mama, kar

pomeni: »luknje« v črevesju pri ljudeh v stresu (sindrom prepustne-

si je ona izjemno želela.

ga črevesja) bodo povzročile ne samo kolapsa imunskega sistema,

Po še enem mescu upoštevanja navodil je dobila spontano men-

ampak tudi nevrološkega in endokrinega sistema, zato bomo imeli v

struacijo. Nisva vedeli, kateri bi se morale zahvaliti – njej, vodenemu

telesu razne motnje, prav takšne, kot jih je imela tudi Slavica. Njena

sproščanju, meni .… Verjetno smo vsi pripomogli, ona pa je oddelala.

napihnjenost in rozacea sta kazali na diagnozo prepustnega črevesja,

Slavica je zdaj velika zagovornica zdravega načina življenja, izgleda

zato sem terapijo usmerila na to težavo. Dokler namreč ne ozdravimo

popolnoma drugače in od stoodstotno bolne osebe je postala sto-

vzroka, se bodo posledice stalno pojavljale, morda tudi v vse težji in

odstotno zdrava mlada ženska. Trenutno vadi jogo dvakrat tedensko,

težji obliki. Najprej sem ji pojasnila, kaj je sindrom prepustnega čre-

je žitarice, a samo tiste brez glutena, drži se paleolitske prehrane, spi

vesja. Nato sem jo spodbudila, naj ga tudi sama kar najbolj preuči in

med dvaindvajseto in šesto uro zjutraj, pred kratkim pa je začela tudi

ji dala mesec dni, da ga obrzda. To je najprej vključevalo spremembo

novo ljubezensko zvezo s človekom, ki ga pozna od otroštva.

prehrane, jemanje nekaterih prehranskih dodatkov in uravnovešanje

Slavica ima zdaj tudi redne cikluse, pazi na svoje zdravje, veliko bere

nevroendokrinoimunskega sistema z relaksacijo. Slavica je ves mesec

o prehrani in zdravju, aktivna pa je tudi v svoji pisarni glede preskrbe

vsak dan hodila na tretma vodenega sproščanja, jedla je izključno po

z zdravo hrano. Pri njih ni več sladkarij, jedo sezonsko sadje in ze-

pravilih paleolitske prehrane, torej brez glutena, jemala je maščobne

lenjavo, naročajo samo zdravo hrano in pijejo veliko filtrirane vode.

kisline omega-3, probiotik Flobian, preparat L-glutamina, ki krepi čre-

Ne jemlje hormonov, nobenih tablet, saj je organsko in uravnoteženo

vesno sluznico in močen nadomestek mineralov in vitaminov, saj je

hrano. Slavica živi zdravo in zadovoljno.

bila zaradi slabe črevesne sluznice absorpcija teh dragocenih hranil
slaba. Prava terapija bi bila intravenozni nadomestek v kombinaciji z
oralnim jemanjem nutrientov, da si telo opomore. Hormonov najprej
nisva niti omenjali. Pričakovala sem, da se bo z balansiranjem črevesja
zbalansiral tudi njen endokrinološki sistem. Sicer pa bi bilo za tako
bolno telo, ki je samo zaustavilo proizvodnjo hormonov in se postavilo v nekakšno vrsto hibernacije, dajanje hormonov od zunaj prav
nasilno dejanje in ustvarjanje novega neravnovesja, kar je pravzaprav
tudi sama doživela po uporabi hormonske kontracepcije.
Po enem mesecu se je javila opazno bolj srečna. Energija se je povečala vsaj za petdeset odstotkov! Že s tem bi bila zadovoljna, če bi le
tako ostalo. Vendar jaz nisem bila zadovoljna. Vedela sem, da si lahko

