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Hledáme české partnerské nakladatelství!

První kniha svého druhu na světě věnovaná tématu úspěšného vysazení psychofarmak. Zkušenosti uživatelů 
z celého světa. Doplňující články psychoterapeutů, lékařů, léčitelů a dalších specialistů, kteří s vysazováním 
psychofarmak pomáhají.

„Tuto knihu by neměl vynechat nikdo, kdo uvažuje o tom, že tyto léky, které legálně pozměňují 
lidskou osobnost, bude brát nebo je brát přestane, a rozhodně by si ji měli přečíst všichni, kdo 
tyto léky předepisují.“ (Dr. med. Loren R. Mosher, Soteria Associates)

Kniha je určena pacientům, kteří se z vlastního rozhodnutí rozhodli vysadit předepsaná 
psychofarmaka. Osloví rovněž rodinné příslušníky a terapeuty. Psychofarmaka (například Amitriptylin, 
Cipralex, Haloperidol, Lithium, Risperdal, Seroquel, Tavor, Venlafaxin, Diazepam, Zyprexa) užívají 
miliony lidí. Podrobně popsané zkušenosti pacientů, kteří tyto látky vysadili, aniž by opět skončili v 
ordinaci lékaře, nebo v nemocnici, jim mohou leckdy doslova zachránit život. V praktické části knihy 
sděluje své zkušenosti s vysazováním psychofarmak 24 uživatelů a jeden příbuzný z mnoha zemí světa 
(Anglie, Austrálie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Nového Zélandu, Rakouska, Švédska, 
Švýcarska a USA). Všichni dnes žijí bez léků, nebo jejich dávky výrazně snížili. Součástí knihy jsou 
pojednání jedenácti psychiatrů, psychoterapeutů, léčitelů, sociálních pracovníků a dalších 
specialistů o tom, jak svým klientům při vysazování pomáhají.

Obsah: Těžké rozhodnutí – Vysazování bez abstinenčních příznaků – Postupné vysazování – Problémy 
při vysazování – Rizika a přínosy – Vysazování za podpory profesionálů – Psychofarmaka raději jen 
občas než celý život – Profesionální podpůrné prostředí – Období po vysazení

Peter Lehmann je autor knih „Der chemische Knebel“ (1986) a „Schöne neue 
Psychiatrie: Wie Chemie und Strom auf Geist und Psyche wirken“ (1996), Vydal rovněž 
„Alternativy psychiatrie“ (2007, spolu s Petrem Stastnym; e-kniha 2014). Do roku 2010 
dlouhodobě působil jako člen představenstva organizace ENUSP (European Network of 
[Ex-] Users and Survivors of Psychiatry – Evropské sítě [bývalých] uživatelů a přeživších 
psychiatrické péče). V roce 2010 mu byl Aristotelovou univerzitou v Soluni udělen čestný 
doktorát jako „uznání za jeho mimořádný vědecký přínos a dlouholeté zastupování práv 
uživatelů psychiatrické péče“. V roce 2011 mu byl udělen Záslužný řád Spolkové 
republiky Německo. Více informací na www.peter-lehmann.de/czech
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