Přednáška 10.2.2007 – Mgr. Čehovský

Calcarea carbonica
- obálka škeble
- aby se škeble ochránila před světem, zavře se do svého domu (stěny lidských domů obsahují vápno – Calc.)
- velká péče o rodinu, snaží se být dominantní, vytvoří pocit bezpečí
- strach ze špatných zpráv (bojí se dívat na televizi) = vpád vnějšího světa do bezpečí domova
- větš. Ženy, štíhlé, které se s věkem obalují tukem = ochranná vrstva, jsou to měkké tkáně s ochablým svalstvem
(=měkká tkáň uvnitř škeble)
- zhoršuje námaha, chůze do schodů, do kopce způsobuje někdy extrémní zadýchání
- nechce zhubnout, rozhodně to není lék na anorexii (to je např. Carcinosin)
- typická milovnice televize – ale jen filmy, seriály a to nejlépe ty, kde se nic moc neděje, žádné násilí a napětí
- v pokročilé patologii nemá ráda zkoumavé pohledy ostatních
- tvrdohlaví lidé, nikdy nezapomínají na svůj záměr, dosahují svého cíle „měkkými“ technikami – vhodně volená
slova, taktizuje
- dobře se předepisuje podle generálií
GENERÁLIE – zimomřivost
Zhoršení námahou
Většinou pravostranní
Zhoršení vlhkem (např. zhoršení na podzim)
Za vlhkého počasí se zhoršuje mysl, ekzémy
- chronická zácpa, kterou nepovažuje za problém – mívá průjem a když se jde vyprázdnit jednou za 3 dny, tak
je velice spokojený
- žluč. Kameny. Škeble taky obsahuje perlu
- pocení v zátylku, propocený polštář u dětí, potí se jim hlavička
- děti sklon k tloustnutí
Když se při repertorizace objeví Calcarea na 1. místech, většinou to opravdu je, v repertoriích je velmi dobře
popsaná.
MYSL – bludy, nepříčetný, že ji lidé považují za …
Citlivý, krutosti, když slyší o..
Zhoršení po souloži
Sebevražedné sklony, pocení při
Tvrdohlavost
Citlivý na spoustu věcí (hluk, světlo..)
Domov, chce jít
Smutek kvůli neštěstí
- pocení a ostatní výměšky velmi nepříjemné, stolice např. jednou za 4 dny je pro ně fajn
PATOLOGIE –poruchy kostí, dětem pomalu mizí fontanely, pozdě začínají chodit
Problém s metabolismem vápníku, odpor k mléku, průjem po mléku
Rozsáhlá patologie, může mít vlastně cokoliv
Při záklonu hlavy mívá závratě
- sklon k uzavírání se např. v prostředí domova
PŘÍKLAD: 50ti letá obézní paní, vypadá na 60, vrásčitá, astma, zadýchá se při chůzi do 1. patra, nejhorší období
= podzim a jaro, déšť a zima zhoršuje. Polypy v nosu, klimakterium = deprese. Pocení = krk a záda, nesnáší
akční filmy, důraz na rodinné zázemí.
SROVNÁNÍ : Calc chrapot v krku nebolí, Phos. má bolestivý chrapot
U všech léků – pokud je první symptom po podání homeopatika bolest hlavy, je zvolený lék větš. Správný.

Thuja ocidentalis
- vztah k neštovicím (Hahnemann léčil Thujou neštovice)
- lidé s pocitem méněcennosti, ale maskují to
- často historie nešťastného dětství, rozvedení rodiče, přehlížení dítěte
- dokáže se přetvařovat, v prostředí, kde se pohybuje se chová jako ostatní (tzn., že jako chameleón, pokud se
bude pohybovat ve výtvarné sféře mezi Phosphorem, bude se chovat jako ten Phos., pokud bude ekonom,
obchodník, bude se chovat jako Nux vomica podle rámce jednání a chování ostatních nebo které ostatní od něj
očekávají.)
-„Kdyby ostatní věděli, co je ve mně, nemohli by mě mít rádi, jsem přece hnusný a to nesmí nikdo poznat.“
(jako pocit dítěte, které si dává za vinu, že otec odešel od rodiny kvůli němu.)

- arogantní, diktátor
- pocit něčeho živého uvnitř svého těla (např. pohyb plodu dítěte u muže, nebo pocit něčeho živého v uchu…)
- pocit křehkosti končetin, celkový pocit křehkosti
- miluje rituály
- zhoršení chladem
- výraznější ochlupení u žen
- žilky na tvářích, často tmavé vlasy
- sykotický lék
- výrůstky, bradavice (symptomatické předepsání = bradavice)
- SYKÓZA – příliš všeho v životě – peněz, dětí, aut, prostě něčeho, sykóza je přebytek
MYSL : je pod nadpozemskou kontrolou
Smutek, podrážděnost
Nepříčetnost, dotek nesnese
Spěch při práci (workoholismus)
Podrážděnost, rodina na svou
- zimomřivý (Calcarea ale ještě víc)
- spíše levostranný lék
- vztek i ostatní pocity ventiluje jen na blízké osoby, ne na ostatní
Thuja není tak dobře zmapovaná v repertoriu, takže nevychází často jako první lék Æ výběr dle důležitosti
symptomů
- lže – je hnusná a odporná sama sobě a nepřipustí, aby to někdo věděl
- říká to, co chce druhý slyšet, přetvařuje se
- dělá to, co se od ní očekává
- lže slovy i chováním
- chování: nedořekne větu, zakrývá si ústa rukou při řeči, mluví a málo pohybuje rty
- sen: padá do jáma, která nemá konec

Silicea (= Silica = Silicea terra)
-

měkká poddajná povaha, submisivní, potřeba opory zvenčí
nemá sílu prosazovat svůj názor
„Jak se chováte v konfliktech?“ – odpoví, že žádné konflikty nemá, že neví
citlivá na vnější vlivy
„postel zdá se tvrdá“
žena Silicea potřebuje, aby se o ni manžel staral
plačtivost ( bezdůvodně třeba 3x denně)
zimomřivý a citlivý na velké teplo a dusnou místnost
strach ze špičatých předmětů (např. špendlíky)
symptomaticky se používá na vypuzení třísky z těla ven
lekaví lidé
problémy = levá strana
pocení v podpaží a na nohách
bojácná jemná holčička, které silně páchnou nohy – příklad
tvrdohlavost u dětí se změní v poddajnost v dospělosti
zhoršený metabolismus minerálů podobný jako u Calcarey (projev = vlasy, nehty)
lidé se sklonem k hubnutí, ale někdy i dobře stavění lidé
jeden z léků na následky očkování
nešikovnost u dětí
špatná hojivost různých poranění, třeba třetí den po říznutí se rána znovu otevře a začne krvácet
nehojí se jizvy
neradi horké jídlo, ale pití snesou horké
sklon k opakovaným angínám
MYSL : citlivý k hluku
Mírnost
Lekavost
Plachost
Stesk po domově
Pláč, útěcha zhoršuje ( na rozdíl od Pulsatily); pláč i bez příčiny
Podrážděnost, nervozita

Svědomitý v maličkostech
Somnambulismus = náměsíčnost
Zbabělost
Vyhne se konfliktu (téměř za každou cenu)

-

PŘÍKLAD:
Hubená 30letá paní, mokvavý ekzém + astma, 3x ročně s astmat. záchvatem v nemocnici + více menších
záchvatů
nehojí se drobné rány otevírají se staré jizvy
blondýna, angíny, princezna, o kterou se musí manžel starat
účetní (odpovídá puntičkářství a pečlivost)
pocení z psychiky, zhoršuje se chladem, zlepš. teplem postele
vegetariánka, medituje, jóga
jídlo jí vlažné, je plačtivá a vyčítá si různé věci
sklon k opak. Angínám
Podáno Silica 5 CH, protože byla po ošklivé angíně s otekl. mandlemi
zlepšení všude, nemá už sennou rýmu ani astma – a to začíná léto
nyní je vzteklá, prosadí svou, nepláče ( Nastaly probl. s manželem, nemá doma toho, koho předtím)
celá rodina měla angínu, ona ne
lehký ekzém – reakce na pyl a velká rýma, která sama přešla
Podáno Silicea 30CH
Konec příkladu

-

tvorba cist – vaječníky
zbytečné starosti, aby neselhala, aby všichni dostali např. správné vánoční dárky
nervozita, nespavost
čtenářský lék, čte hodně (podobně jako Sulphur)
konflikt = to nejhorší, co může být, po konfliktu je jí špatně, snaha předejít konfliktu
MYSL: čtenářský
Špatně snáší alkohol
Výrazný strach z veřejného vystoupení
Strach ze zkoušky
- bolest zlepšená teplem
- bolest hlavy z hladu (po jídle přestane)
- bolesti hlavy, ztráta spánku z dlouhého bdění

Foliculinum
-

podobný lék jako Silica
pro ženy, které dlouho braly hormony (antikoncepce, nebo v klimakteriu), kterým hormony způsobily
problémy
je vyrobeno z antikoncepčních pilulek
pro ženy, které byly k něčemu dotlačené, donucené

Apis mellifica
-

včelí královna rozetřená a potencovaná (živá)
zlepšení studeným, zhorš. horkým
neklidní, pracovití lidé neustále zaměstnaní něčím
otok sliznic, např. u oka popisují oteklou sliznici tak, že vyhřezne ven z oka a vypadá jako syrové maso
postavení královny v úlu => diktátorský tip soustředěný na rodinu, všichni se jí snaží vyhovět
vyžaduje poslušnost, chce mít v rodině pořádek
dvě královny se navzájem nesnesou => velká žárlivost na konkurenci
člověk má málo moči --- otok těla, voda neodchází
GENERÁLIE: pravostrannost
Bezžíznivost (i dehydrovaný člověk nemá žízeň – jako Carcinosin)
Nesoustředěnost, běhá z tématu na téma
Nesnášenlivost doteku
Bodavé bolesti
Krvácení – krev se nesráží (jako u Lachesis, ale Lach je levostranný)
Hydrocefalus – otok, voda v hlavě

-

probuzení křikem
nástup do školky může být problém, královna nesnáší zařazení do davu, podrobení se ostatními jiné
autoritě
symptomaticky po pokousání hmyzem – i klíště- po vyndání se objeví otok a zarudnutí. Na boreliózu
symptomatický lék NE, konstituční ANO
altruista, myslí hodně na ostatní
bodavé bolesti
jde do konfliktu, tvrdě prosazuje a křičí
PŘÍKLAD: Po žihadle se problémy rozvíjejí několik dní, po žihadle nebo i po pokousání jiným hmyzem
nastane otékání a hospitalizace v nemocnici
U akutního předepsání je možno podávat lék častěji (jakýkoli lék akutně)
- dobrá prevence u alergií, ale musí odpovídat konstitučně

Když ke konstitučnímu léku přidáme jakýkoli jiný homeop. symptomatický lék, působení konstit. Léku je
zeslabeno, někdy zastaveno a je většinou třeba ho opakovat.
Po injekci léku proti bolesti dochází zpravidla do 2 až 3 dnů k relapsu.
Chronická dehydratace může být někdy překážkou v působení správného léku. Apis po podání někdy začne víc
pít.
Přednáška MUDr. Pudil, 11.2.2007

Psorinum
-

nosoda, reprezentuje miasma psorické, vyrobeno ze svrabu
Psora : slabý člověk, bázlivý člověk, méně vitality, zimomřivý, katarální záněty kůže bez porušení
vzhledu kůže

-

(Sykóza: expanze, hypertrofie, hyperaktivní, extrovert

-

Syfilis: destrukce, rozpad, ztráta integrity tkáně, praskliny; rysem tohoto miasma = jít do izolace)

-

chce oporu, je to slabý člověk
Základním lékem psory je Sulfur
Hypotonický člověk, hypotrofická, bázlivá
Psora = pocit viny, slabost, nedostatek sebedůvěry
Podle Hahnamanna je psora v pozadí všech chorob (slabosti, strachy), léčbu začínal často Sulfurem
Psora je přirovnaná k prvotnímu hříchu - snaha dostat se do ráje, vypuzení při porodu z ráje, snaha dostat
se do stavu pomocí alkoholu, drog, honba za něčím, co přinese blažený pocit
Psorické miasma nelze vykořenit ani z těla ani z psychiky
Pocit viny a nedostatek vitality po nemoci neustává a trvá
MURPHY – MYSL- úzkost z pocitu viny Æ psorické léky
Calcarea carbonica je psorické lék
Psorinum má různé strachy: ze zla, o zdraví, z pohybu směrem dolů, z jízdy
Hlavním problémem je onemocnění na kůži
Psorinum nedokáže zahnat myšlenky, nedokáže potlačit pach těla
MYSL – myšlenky utkvělé, trýznivé
Zimomřivý, snadno se nastydne i v horkém létě, chodí hodně oblékaný.
Nemá rád věci, při kterých se může něco stát – neznámé prostředí, cestování
Nejvíce citlivý na chlad – na hlavě
Stahuje se do sebe, psych. zamrzlý ve společnosti, ztuhlý ve společnosti
Doma rád leží, zahřívá se, slunce mu vadí
Vadí mu různé podněty – světlo, pachy – astma , alergie, když mluví více lidí najednou, vadí mu bouřka
Veliká citlivost na všechny vnější vlivy
Neschopnost se prosadit – všude, nedokáže udělat rozhodný krok
Neustále se dohaduje, vysvětluje – pocit beznaděje
Psorinum je trpitel
Cítí, že nemá možnost a schopnosti ovlivnit dění okolo sebe
Beznaděj je daná zkušeností, nic se mu nedaří (např. vyrážka se stále vrací)
Pochyby o sobě, o uzdravení

-

-

Fatalista
Rubrika – cítí se nejlépe před tím, než onemocní
Když je mu dobře, ví, že zítra už nebude, musí za ten dnešní dobrý den zaplatit
- není reformátorský
- labilní, nespokojený, podrážděný
- když už přijde výbuch, který je mu cizí, zlost je následovaná výčitkami svědomí a omluvami
- málo vůle, odvahy, sebedůvěry
- všechny kroky zvažuje ,aby neudělal chybu
- upne se na maličkosti
- plachý, špatně čelí osudu, podrobuje se osudu
- pečlivý, aby nebyl kritizován
- podřízený v práci, bojí se realizovat věci
- pocit poraženectví, špatně, neschopný, špinavý
- špatně prožívá radost – ví, že pak přijde zklamání
- snadno se potí, páchne dech, pot, výtoky, vlasy – nelze to vymýt
- špinavý fyzicky i duševně
(Psorinum nemá zhoršení vodou jako Sulfur)
- povrchní, benigní
- funkční poruchy
- hodně trpí, dlouho žije
- dítě s nemocnou kůží, politováníhodné, zanedbané, podvyživené
- dítě si celý den hraje, je hodné, v noci má hlad => zlobí v noci, pláče, chce jíst a pít
- periodicita (horečky, výtoky, střídavě vyrážka s kašlem např.)
- pocení zejména v noci silné a páchnoucí
- ústa = záněty, paradontóze
- pivo má rád, odpor k vepřovému masu, snadno průjem - páchnoucí
- svědění kůže = první místo jeho subj. příznaků
- zlepšuje čerstvý vzduch, který ale zhoršuje celkově
- zhoršuje teplo postele, dotek vlny
MODALITY : ZHORŠENÍ prochladnutím, větrem, průvanem, sluncem, jízdou
- Nemají rádi věci, při kterých neví, co přijde (nová škola)
ZLEPŠENÍ teplem a teplým oblečením, létem, klidem a ležením, škrábáním, pocením
- den před zhoršením je skvělý
- jídlem, má rád zácpu (ale většinou má průjem)

Medorhinum
-

sykotický lék
vyrobeno z kapavčitého sekretu, je to nosoda
souvisí s vlhkem, nese v sobě tajemství
ve všem, co dělá, jde až na samou hranici
daří se mu ve vlhku, ve tmě, tam , kde je skryto nějaké tajemství
žravost a láska = hlavním tématem
dělá vše dohromady, najednou (Tuberculin dělá buď to, anebo něco jiného – Tub má rád oddělené i věci
na talíři)
povrchní vztahy, perverzní (to často skrývá)
střídání partnerů, vášnivě žárlivý
dítě brzo začíná se sexem, masturb.
Jasnozřivý lék (společné s fosforem, přebujelá fantazie)
Velice spěchající lék (jako argentum nitricum)
Pronásledován pocitem hrozící nudy
Láska ke zvířatům (zvířeti, které miluje zároveň ubližuje)
Extrémní lék
Neklidné děti se vztahem k času
Nezvladatelné děti – perou se, mučí zvířata, trest je rozčílí, mají rádi násilí
Různé extrémní polarity – krutost X láska
Milé zpomalené děti, introvertní, plaché
Vitální, hlasití, hluční, přímočaří, extrémně otevření, drzí
V ordinaci dítě leze do šuplíku z nudy ( Sulfur dítě ze zvědavosti)
Překotné myšlenky, činy (často a rádi lžou)

-

V noci žije
Může to být třeba přechodná situace puberťáků, co v noci chodí po byrech a ve škole spí a povalují se
Mají rádi peníze, lakomí
Zvláštní duševní pochody – velká představivost, dojem, že za ním někdo stojí
Chtějí mít např. hodně dětí, ale přitom je bijou
Velké napětí z očekávání – tréma
Nejintenzivnější vztah k přírodě (hned po Carcinosinu), milují přírodu, moře
Zlepšení u moře ( v repertoriu pod výrazem „ BŘEH MOŘE“ , nikoli jen „MOŘE“)
Náruživý
Hodně strachů a předtuch (někdo vnikl do domu, ..-)
Dovede být velice nábožensky angažovaný (jako Lachesis)
V noci pálí a bolí chodidla – má v noci neklidné chodidla, vystrkuje je zpod peřiny
Zlepšuje se v poloze na kolenou a loktech (třeba při astmatickém záchvatu tato poloha poskytuje úlevu)
Vyhledává ledové nápoje, simulanty, nezralé ovoce, alkohol, citrusy
Močové a močopohlavní choroby, gynekolog. onemocnění- různé těžké výtoky, muži – různé sklony
Zhoršuje se - od ráda do večera
- teplem
- ve vnitrozemí
zlepšuje se - ležením na břiše (kolena a lokty)
- později večer a v noci
citlivý ke kráse (např. sběratel obrazů), má vkus
užívá drogy
děti si v noci chtějí hrát (jako Cipripedium)
oční záněty, padání řas, záněty okraje víčka

Sykotické léky si myjí ruce, protože se cítí špinaví.
Syfilitické léky kvůli strachu z bakterií (např. arsen).
Příklad: 2 letá holčička – velmi aktivní, vzteklá, když něco nesmí.
Už ve 2 letech jezdí, spíše závodí na kole. Je bdělá, ve střehu, mlátí druhé děti , ale na druhé straně dovede bát
k nim mateřská a opatrující (=2 extrémy Medorhina). Převléká se asi 20x denně, miluje být koketa (je krásná
po své matce). Předčasně zralá.
-

Medorhinum děti = předčasně zralé
Lidé předčasně staří
Čas utíká pomalu
Neschopnost večer usnout, protože mají mnoho energie – přebytek
Medorh. Má rádo slunce, nejvíce lidí Medorhimun je v Kalifornii
Často se zaměňuje s lékem Tarantula
Krásné ženy, podnikatelky
Děti z nudy koušou nehty
Po podání trvá déle než ostatním lékům „návrat na zem“

Tuberculinum
-

tuber. Miasma
TBC plic zničí plíci, rozpustí strukturu plíce, zničí tkáň
Tito lidé žijí naplno až do úplného konce
Zhoršení vlhkým počasím, mlhou
Člověk v sanatoriu s TBC místo aby se připravoval v smrt se např. zamiluje do sestřičky nebo začíná psát
knihu, začíná něco nového
Nejraději ze všech léků má cestování – hledá tu strukturu, kterou nemá
Nejšťastnější je na letišti
Dělá buď to, anebo ono, nikdy ne všechno najednou
Zlomyslnost, pase se na bezmocném vzteku druhého
Neklidné nohy
Dělá to nejhorší, co může, aby to vadilo ostatním
Když klademe odpor => facka (děti mlátí rodiče)
Alergie na kočky, strach ze psů
Silný sex. pud
Děti v noci skřípou zubany (=bruxismus)

-

Hodně se potí – spánek okolo půlnoci
Snadno mají horečku – čím větší horečka, tím je výřečnější
Pije ledové mléko

Může se podat i ne konstitučně- například, když je v rodině hodně TBC nebo astmatu a přijde dítě, které už 2
měsíce kašle – podat Tuberculinum.
-

kašle, každou chvíli se nachladí
zhoršuje se u moře, vlhkem, velkým teplem v místnosti
rád se opírá o topení
zlepšuje se rychlou chůzí, teplým počasím, hory se suchým klimatem, touží po větru
odpor k masu
chce uzeniny, zmrzlinu, kořeněná jídla, ledové nápoje
TBC= úbytě = rychlé hubnutí s nočním hladem
Člověk jede naplno jako svíčka, co je zapálená ze 2 konců
Nespokojené děti, zlomyslné, chtějí se prát, vřískají, hází věci, při usínání válejí hlavu po polštáři, v noci
skřípají zubany
Velké uzliny, mandle, chronické rýmy často z alergie na chlupy
Má rád změnu

Obrazem tuberkulózního miasmatu může být někdy i atlet holdující módním trendům, sportu…
Nebo dívka s alabastrovou kůží, která holduje změnám a módě.
-

vztah k umění, hudbě
nesnese rutinu (nuda = stálá práce, mění partnera pro potřebu změny)
nálady, nepředvídatelný, dělá věci natruc
bývají to krásné děti, které mají hodně vlasů, chlupů na zádech, vlasy nejde učesat, mají příliš dlouhé
zuby (odtud to skřípání)
vyhýbá se smíchaným jídlům
mívají problém s očkováním proti TBC

(Když se dítě zblázní po očkování na TBC, uvažujeme o Droseře)
-

celý život hledá nějakou strukturu
SANKARAN: pocit stísněnosti (=>touha po změně)
Tuberculin je dobře pochopitelný podle léku Drosera
potřeba hektické aktivity
hektické skvrny na tváři
pocit, že je zaseklý, že se dusí
REPERTORIUM: změna, touží po
Utéci, snaží se, touží
Cestování, touha po
ničí věci, rozbíjí věci

