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Ukažte mi dnes na ženu, která je se sebou na 100% spokojená. Vyhovují jí  prsa, boky, 
její rty a s pár vráskami je schopná v pohodě vydržet. Že takovou neznáte...já také ne. 
My ženy jsme neustále bombardovány imaginárním ideálem krásy, který má jediný cíl, a 
to jsou naše peníze, které za ten ideál utrácíme. Chytrá a emotivní reklama nás dostane 
dříve  či  později  na  kolena  a  začínáme  uvažovat:  „Neměla  bych  být  hubenější“?  „A  co  
moje  zuby,  neměly  by  být  bělejší“?  Zjistila  jsem,  že  péčí  o  svůj  vzhled  mohu  vyplnit  
přinejmenším jeden lidský život. Mohlo by to být naše celoživotní povolání, nemyslíte? 
Ráno do posilovny, uvařit dietní jídlo, nehty, masáž, laser...  
 
Bohužel  někdy  nás  naše  vlastní  hlava  oklame  do  té  míry,  že  hodláme  podstoupit  
plastickou operaci. Jsem si vědoma toho, že v některých případech je operace vhodná, 
avšak dle mého názoru je v 80% zcela nepotřebná. Ještě než se tedy rozhodnete do sebe 
nechat řezat, projděte si se mnou alespoň rizika plastické operace.  
 
Riziko # 1 – vznik krevní sraženiny neboli trombózy 
Alfou omegou úspěšné operace je samozřejmě předoperační vyšetření. Jak řekl jeden 
známý plastický chirurg: „Lidé nesmí brát plastiku jako návštěvu kadeřníka“. Na základě 
předoperačního vyšetření  vám lékař sdělí,  zda vůbec můžete operaci  podstoupit.  Pokud 
vás zamítne, měli byste jeho stanovisko respektovat a nesnažit se vyhledat službu, která 
„přihmouří oko“ – může vás to totiž stát život. Dle průzkumů embolie v dnešní době hrozí 
až 1-5% lidí (mluvíme o starším věku než 40 let a operacích prsou a břicha). Nejhorší je, 
že sklony ke srážlivosti krve klasické předoperační vyšetření neodhalí, zde jsou rizikové 
faktory: 
 

· křečové žíly 
· problémy se srdcem a oběhovým systémem 
· samovolný potrat v minulosti 
· kouření  

 
Nepodceňujte tedy váš současný zdravotní stav a pokud dostanete zamítavý výsledek od 
lékaře, respektujte jej!  
 
 
 
 



Riziko # 2 – Pomalé hojení 
 
Zasahujete  si  do  vlastního  těla  a  musíte  počítat  s  tím,  že  každé  tělo  se  se  změnou  
vyrovnává jinak. V některých případech dochází ke špatnému hojení, hnisání ran a 
rekonvalescence se tak může prodloužit na několik měsíců i více.  
 
Riziko # 3 – Špatně provedený zákrok 
 
Bohužel se i mezi lékaři objevují tací, kteří vlastní profesi neumí. Jak říká pan Měšťák, 
plastickou chirurgií  se dnes živí  prakticky každý,  protože jde o velice výnosnou činnost.  
Nejvíce „přešlapů“ se dnes děje v oblasti augmentace prsou, více si o nesprávné práci 
lékařů můžete přečíst zde: Nepodařená plastika se může prodražit 
 
Nejenže vás bude špatně provedený zákrok stát nervy, bude vás stát i peníze za právníka 
a další opravné operace.  
 
 
Riziko # 4 – Psychika 
 
Plastická operace vám může psychicky pomoci, ale také vás psychicky takzvaně stáhnout 
dolů. Pokud si necháte zvětšit prsa jen kvůli přítelovi, neděláte zrovna dobře. Prsa o pár 
čísel větší budete nosit vy a ne on. Budou vás třeba více bolet záda, nebudete moci tolik 
běhat... Stejně tak jiný nos či zvětšené rty se nemusí líbit vám, i když jsou snem vašeho 
přítele.  Na  plastickou  operaci  musíte  být  psychicky  připravení  a  také  počítat  s  tím,  že  
vaše rekonvalescence bude nějakou dobu trvat a nebude zrovna příjemná. Na změnu 
vašeho  vzhledu  musíte  být  připravení  a  určitě si  musíte  být  jistí,  že  do  zákroku  jdete  
pouze kvůli sobě, nikoliv kvůli blízkým či časopisu, který vám den co den ukazuje umělou 
krásu upravenou počítačovým programem.  
 
Přečtěte si e-knihu: Jak zhubnout jednou provždy nebo e-knihu Jak si zvýšit sebevědomí  
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Měsíčník osobního růstu zdarma: objednejte si  
 
 

http://zdravi.idnes.cz/nepodarena-plastika-se-muze-prodrazit-lide-se-obraceji-na-soudy-psl-/vase-telo.asp?c=A090325_075313_vase-telo_anv
http://www.jak-zhubnout.net/
http://www.sebevedomi-zvyseni.cz/
http://www.mujvztah.cz/mesicnik-osobni-rust.htm
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