*26.7 1905

†19.9.1999

Charles Mraz
(světoznámý propagátor apiterapie)

Charles Mraz se narodil 26. července roku 1905 v Queens a dožil se
94 let. Ve veřejnosti a nejenom včelařské je znám jako propagátor apiterapie. V
souvislosti s jeho úmrtím vyšel o něm v The New York Times článek. Zde je
jeho volný překlad z angličtiny.
Titulek

Charles Mraz propagátor terapeutického využití včelího žihadla
umírá ve věku 94 let

Charles Mraz vynalézavý včelař, který byl

ve třicátých letech 20.

století vedoucím propagátorem v zemi, pro terapeutické využití včelích žihadel v
pondělí zemřel ve svém domě v Middlelbury (okr. New Haven Country South
Central COG)
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Charles Mraz byl mezi včelaři velice
známý pro svoji práci zaměřenou na vývoj kmenů
včel, které by byly vhodné pro přežití v chladném
údolí Champlain ve Vermontu a pro jeho hledání
způsobů jak se při sklizni medu co nejsnáze „zbavit
včel“. Ale tisíce lidí s chronickými chorobami jej
znali také pro jeho kampaň za to, aby včelí jed a
další včelí produkty byly přijímány jako léčebné
terapie ve Spojených státech. O apiterapie se Charles Mraz začal hlouběji
zajímat až ve chvíli, kdy sám na sobě zjistil, že má revmatická kolena a včelí
bodnutí mu pomáhá. Mnoho lidí z celého světa se na něj obracelo a vyhledávali
u něj radu ohledně péče. Jeho zeť Mitschel Kurker řekl, že“ dopisy zaslané

společnosti Bee Middlebury nikdy nezapadly a staly se tak jeho domovem“.

Federálně

způsobu

kontrolované klinické hodnocení bezpečnosti takovéhoto

ošetřování

současnosti.

Po

je

celá

prováděno
desetiletí

až

v

mnoho

nemocných lidí putovalo do Middlebury kvůli
aplikaci včelího jedu a nutno podotknout, že
pan Mraz za tuto službu nikdy nic neúčtoval.
Charles Mraz byl přesvědčen, že jed ze včelích
bodnutí může zmírnit příznaky autoimunitních
onemocnění jako je roztroušená skleróza, nebo
revmatoidní artritida mimo jiné proto, že vyvolá protizánětlivou reakci. I když
tuto myšlenka drtivá většina

lékařů nepřijímá, mnoha

onemocněním dává naději na zlepšení.

lidem s tímto

Během několika týdnů začne na

Georgetownské univerzitě první klinická studie injekcí včelího jedu pod
dohledem Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. V průběhu několika desetiletí kdy
Charles Mraz propagoval terapii včelím bodnutím se po celou dobu snažil o
urychlení výzkumu. Byl zakládajícím členem a ředitelem Americké společnosti
pro apiterapii, která byla založena v roce 1988 na podporu výzkumu a vzdělávání.
Sbíral a bezplatně dával včelí jed každému, kdo s ním provádí výzkum. Byl to
neobyčejný muž, který chtěl pomoci každému.
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Charles Mraz byl včelami nadšen už v raném věku. Své první úly
založil ve věku 14 let, to ještě žil ve městě. Poté co spolupracoval ještě s dalšími
včelaři v oblasti Finger Lakes v New Yorku se v roce 1928 přestěhoval do
Middlesbury a v roce 1931 založil včelíny v Champlain Valley. Jeho včelařský
podnik se stal jedním z největších v Nové Anglii. V jedno období měl cca 1000
včelstev, každá s populací 30000 až 60000 jedinců. Podnik řídil déle než 60 let.
Poté jej předal svému synovi Viliamovi.

Charles Mraz

při svých výzkumech

zjistil, že páry kyseliny karbolové přiměly včely k tomu,
aby se stáhly na dno úlu a nechaly tak jejich med
nechráněný. To byl velmi významný pokrok. Umožnilo
to jedné osobě sklízet mnohem více medu, než tomu
bylo doposud. Tato technika je dnes široce využívána a
v roce 1992 přinesla Charlesy Mrazovi ocenění od
Americké včelařské federace.

Kmen včel vyšlechtěný Charlesem Mrazem

byl odolný vůči chorobám a přizpůsobený klimatu.
Tak se stal „rodnou včelou“ údolí Champlain. Charles
Mraz mimo jiné také navrhl nové druhy zařízení na
zpracování

medu.

Jako

odborník

na

včelařské

techniky přednášel a konzultoval po celém světě,
zejména

v

Mexiku

a

často

publikoval

i

v

průmyslových časopisech. Zároveň však šířil zprávu o
terapii včelím jedem i přes odpor na který narážel. Propagoval také mateří
kašičku, propolis. Považoval bodnutí od včely za lepší než injekci očištěného
včelího jedu. Některé pacienty s roztroušenou sklerózou léčil denně několika
desítkami bodnutí včelou. Jeho dcera Michaelle si pamatuje, že vyrůstala se
sklenicí včel, které byla připravena použít. Její manžel pan Kurker říká, že dávala
přicházejícím lidem sklenici včel, aby se mohli sami léčit. V osmdesátých letech
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začal Charles Mraz omezovat práci na včelíně, ale po celou dobu do konce života
zůstal aktivním zastáncem apiterapie.

Charles Mraz zemřel 19.9. 1999 doma v Middlebury ve věku 94 let.
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