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Russel Malcolm – Skotsko
Jezdí do Prahy od cca 1993
Glasgow, Londýn, Edinburg – působení
Autor systému vzdělávání lékařů v Anglii – dělal ředitele, nyní jen externě
Témata:
- akutní předepisování dnes
- konstituční předepsání zítra
Měl trochu problémy s přípravou dnešního programu, protože si nevzpomíná na minulý
program. Dnes bude směs různých věcí. Snad v tom všichni najdou něco nového. Je ochoten
mluvit i o navržených tématech.
Začne metodologickými poznámkami.
Druhé předepsání – rozčilující téma – jak začátečníky, tak pokročilé.
Témata k druhému předepsání:
Proč je druhé předepsání nepříjemné téma. Reakce může být velice mírná, ale také velice
hluboká. Co je třeba se dozvědět o reakci? Co vede k předepsání jiného léku? – Faktor je
třeba psychická pohoda. Co je jednoznačnější? – Změna symptomů. A ještě? Heringovy
zákony? Důležité je, zda změna probíhá či nikoli. Je důležité posoudit povahu změny. Nemoc
je definována (často) neschopností systému se změnit. Část naší dynamiky je zaseklá a odmítá
se změnit. Dobré předepsání vyvolává změnu. Osloví to místo, které brání změně. Důležité je,
zda se pacient stále mění – posuzováno na základě Heringových zákonů. Je mnoho různých
způsobů, jak se lidé mohou měnit. Nebýt arogantní co se týká síly našeho předepsání. Lék je
pouze jeden element z dalších mnoha vlivů, který ovlivňuje reakci pacienta. Druhá
nejdůležitější věc při druhém předepsání se týká obrazu, který vidíme. Dynamiku případu
posuzujeme na základě časově omezeného setkání s pacientem. Vidíme určitou sérii obrázků
pacienta a na jejich základě usuzujeme o vývoji případu. Důležité parametry – hlavní porucha
v mysli při prvním setkání, ve chvíli druhé konzultaci musí být něco jiného v celkovém
kontextu, aby bylo možné posoudit změnu. Pokud je centrum případu fyziologické, musíme
při druhé konzultaci zjistit, že došlo ke změně v této oblasti. Pokud je centrum případu
patologické (např. rakovina, funkce orgánů…) – při druhé konzultaci je třeba i zde zjistit
změnu. Tyto jednotlivé elementy jsou obvykle obsaženy v jednom případu. Holistický
přístup, na nás je vidět souvislosti a chápat ji. Pokud se zlepší psychicky, bude to krátkodobé,
pokud se nezlepší i ve fyzické oblasti. Ne se hnát za symptomy a nevidět, že je pacient
stresován v jiné oblasti. Léčit případ tak, aby postupoval ve směru z centra.
Je třeba chápat povahu změny. Je třeba dojít k závěru, zda došlo ke změně na základě
působení léku nebo zda je součástí přirozeného průběhu nemoci nebo zda jde o působení
dalších vlivů. Dva zásadní elementy při homeopat. léčbě. – změna v kontextu života – jídlo,
čerstvý vzduch, cvičení, omezit patologické vlivy – a – najít similimum.
Otázka životního stylu – diety, stravy. Nejde jen o životní styl, ale o odstranění překážek
v léčbě. Pokud je stav nemoci zachováván skrytou alergií, stresem, vystavením toxinům,
špatnými vztahy s druhými – to jsou všechno bloky v léčbě. I toxicita např. ve střevech. Zde i
při správně předepsaném léku nevidíme reakci. Obvykle se na toto neklade důraz – bohužel.
Pokud hledáme posun syndromů, tak vlastně znovu odebíráme případ a klademe důraz na
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oblasti, v nichž hledáme změnu. Lze se podívat na kvalitu života např. podle dotazníku. Vést
si skóre výsledků léčby – jak proto, že se dozvíme, jak se nám daří v práci, tak i z hlediska
efektivnosti léčby celkově. Existují skóre v Norsku, Německu, Británii… Např. pokud
astmatický pacient neřekne, že se mu lépe dýchá, jde o neúspěch. Sledovat chování pacienta.
Je třeba zjistit na poprvé, co pacient očekává od léčby. Zejména u pacientů u kterých převládá
psychologický element. Uvědomit si, co se děje v případu. Je oprávněné u pacientů, kteří
např. věří, že se zhorší nebo mají jiné zafixované přesvědčení - použít placebo. Jasný vzorec,
který varuje před vysokou potencí. Neváhat použití třeba psychoterapie….. Pokud jsme při
prvním rozhovoru pozorní, jsme si jistí předpisem, máme jasnou představu o působení léku,
prozkoumali jsme překážky v léčbě, budeme v silnější pozici pro posouzení pacienta při
druhém rozhovoru. Udělat si analýzu, abychom byli napodruhé schopni posoudit povahu
změny pacienta. Pokud se pacient i terapeut shodnou na tom, že nedošlo ke změně, hledat
důvod proč. Nevhodný lék, překážky v léčbě.
Elementy určující druhé předepsání.
Hledalo se vždy vodítko, jak dlouho může lék působit (Clark, Gibbson – Miller, u pozdějšího
vydání Kenta, starší Materie…) Někteří moderní homeopaté říkají: když máte přesné
simillimum, tak v potenci 12 CH bude docházet ke změně měsíc. Je ale toto třeba rozšířit. Je
třeba zjistit, kdy je třeba znovu předepsat. I zákony homeopatie je třeba chápat v kontextu
jedince, který před námi sedí. Pokud chronický případ s mnoha stupni patologie, polychrest
s hlubokou dynamikou k případu, jak co se týká současného stavu, tak všeho co bylo předtím,
pokud nejsou žádné překážky v léčbě, neexistuje nic, co ho tlačí k nemoci, není
kompenzováno primární zranění v životě, pokud má silnou vitální dynamiku, lze předepsat
200Ch a lze očekávat, že se bude měnit šest měsíců. Realita je taková, že pac. zřídka zapadá
do této kategorie. Reakce 6-8 měsíců na jednu dávku. Je ale možné pac. na lék připravit a dát
mu základ k dobré reakci na lék. Lze dosáhnout změny, která trvá dlouho. Je důležité, aby
uvědomění pacienta bylo hodně vysoké v době prvního předpisu. Velice chroničtí pacienti
poskytnou dobrý argument pro dobrý polychrest. Je otázka, zda předepsat tento velký lék při
první konzultaci. Pokud není příprava, lék nezapůsobí – jí svinstvo, má stresy, má nízké
sebevědomí kvůli vyrážkám na kůži, - lze sice dosáhnout jistých změn, ale nedojde
k vyléčení. Je třeba připravit. Dát např. napřed střevní nosodu, která má vztah k polychrestu,
která vylepší střevní flóru apod. Při druhém předepsání lze už předepsat similimum. Druhý
předpis bude s mnohem větší pravděpodobností působit správným způsobem.
Je důležité chápat kontext rekcí – v kontextu klinických okolností případu. Není to lék, ani
potence, co řídí délku reakce. Ta souvisí spíše s konkrétní poruchou pacienta. To řídí, zda
bude působit dlouho nebo krátce. Doba, po kterou byl pac. nemocný je také měřítko, podle
kterého se lze řídit, jak dlouho bude lék působit. Pokud nedojde ke změně, existují velká
témata, která nepřipouští změnu. V psychice i fyziologii. Vrozená porucha stavby těla,
existuje v případech určitá neschopnost změny. Mluvit o očekávání pacienta s ním.
Porozumění s pacientem ohledně očekávání změny je důležité – pokud se to nepovede, pac.
odejde.
Mnoho disciplin homeopatie – Vitoulkasovy esence, Kentiánská, symptomatické
předepsání… - každá ta oblast má bludy. Např. ve franc. škole s důrazem na složené léky, i
přes nesouhlas jsou zde cenné informace – např. pojetí drenáže. Např. pac. s konstitucí lyc. a
má sarkodová ložiska v plicích. Lze podat lyc. ale mnohem efektivnější bude použití
léčebných technik vztahujících se k lyc. Předem třeba použít chel. nebo střevní nosodu.
Lyc.nezabere, pokud se nenastolí základní půda pro působení. Pac. s problémem s játry,
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plícemi.. a ten ovlivňuje další orgánové reakce v těle, možná získáme reakci s polychrestem
v nízké potenci několikrát denně po dlouhý čas, ale vhodnější je použití orgánových léků.
Organotropické léky na kůži: sulph. ars. sil.
na krevní cévy: aesc. hamamellis. lach. (otázka, zda je lze použít v nízké pot. dlouhou dobu. i
ostatní hadí léky – spíš použít jako bell.)
lymfatický systém: merc. phytollaca. (ne nízká pot. po dlouhou dobu) plumb.
(pokud se použije např. hadí, bell. phyt. v nízké potenci po dlouhou dobu, je riziko vzniku
průvodních příznaků léku).
Prací homeopata není potlačit příznaky, ale holisticky přistupovat k pacientovi.
Uvádí případ pacientky špatně léčené phytolacou, - dostal ji do nemocnice, téměř nepřežila.
Objevily se symptomy phytolacy. Pokud by byla léčena v souladu s Heringovými zákony,
toto by se nikdy nestalo. Definice správné reakce na lék je, že zlepšuje povrchovou imunitu,
řeší symptomatologii z centra systémových poruch. Pokud pracujeme proti těmto principům a
používáme nevhodně velmi dynamické léky, lze poškodit pacienta. Neexistuje nic takového,
jako bezpečná léčba. Vyvoláme i změny v systému hodnot pacienta. Všechny metody léčby
mají svá rizika. Je nutné každý předpis, i velmi bezpečných léků, ospravedlnit svůj předpis.
Lze toto pouze v případě sledování jasné strategie.
Např. vážný ekzém s mnoha překážkami v léčbě. Lze začít třeba sulph 6CH, zatímco
zkoumáme další aspekty případu. To je však něco jiného, než použít nějaký lék bez strategie
po dlouhou dobu.
(Střevní nosoda Morgan Cartner)
Zvažuje věk u volby potence? Děti a mladší pacienty zve na kontrolu dříve. (Homeopatická
potence cortisonu – ovlivní způsob, jak kůže reaguje na stres a sníží destabilizující účinek
steroidů) lze počkat třeba jen dva tři dny, než se posune k nějakému bližšímu léku. Je důležitá
i úroveň akutnosti. U dítěte chceme vidět změnu během několika minut nebo hodin. U
dospělých je menší tendence léčit akutní stavy. Akutní vzorec u mladých dospělých musí být
velmi jasný. Vidět brzy reakci, aby pac. nemusel do nemocnice. Reakce dítěte někdy měřena
chronicitou případu a kolik je patologie. Pokud dochází k pozitivní změně, nesmí se lék
změnit. Myšlenka správného načasování předpisu – důležitá a těžká dovednost v homeopatii.
Terapeutika virových nemocí – klinická stádia virových nemocí a odpovídající léky pro tato
stádia. (Podívat i na následky potlačení a únavový syndrom)
Virová infekce dýchacích cest. Několik virů: parainfluenza viruses, hemofilus influenza,
influenza virus, perfusis, respiratory virus
např. rhinovirus způsobující rýmu, dvě hlavní místa, které zasahuje – nosohltan a malé
dýchací cesty v průduškách – rýma, slzení očí, nosní katar a kongesce nosu, plnost dutin,
suchost v hrdle. Nic víc se během primární infekce neobjeví. Může ale v další fázi způsobit
bakteriální onemocnění. Potlačení může způsobit komplikace. Bronchiotilitida – krupovitý
kašel, hodně katarů v horních dýchacích cestách, způsobující potíže při polykání a krmení u
malých dětí. Vlhký kašel úplně dole v dýchacích cestách. Chroptění, potíže dostat hlen
z malých cest dýchacích. Vyvolává paroxysmy kašle. Může vyvrcholit zvracením. Jídlo je
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smícháno s provazčitým hlenem. Je zde přímý vztah mezi tím, kde je virus koncentrován a
klinickým obrazem. Pro prosté rhinoviry soustředěné eufrázie, naft, fer-phos, akutní post.
dutin – dulcamara. Zejména při zablokování drenáže z nosu při vlhkém a studeném počasí.
Obraz se změní ve více dramatický. Vnější okolnosti změní symptomatický obraz. Stejně u
akutního krupu – teče z nosu několik dní – jednoduchá virová infekce parachřipkovým virem,
hraje si pak ve sněhu za mrazivého větru a to stačí k tomu, aby vyvolal stav acon. Kombinace
způsobí otok sliznice a zabrání viru aby způsobil virémii a stimuluje akutní horečku s otokem
hlasivek a sníží se prostor k dýchání – dojde k respiračnímu krupu.
Pokud jdeme dolů v dýchacím ústrojí, začnou být jiné viry dominantnější. Jsou tam delší
inkubační fáze, rozšíří se rozsah postižených tkání a doba zotavení bude delší – rumex.
Dlouhý kašel – trauma kašle způsobuje otok hlasivek a dítě může mít kašel několik dní, matka
má obavy s tím, že kašel se přesunul do hrudníku. Hluboký kašel dítěte – jako pes, kůň.
Hlasivky jsou oteklé. Rumex – není příliš mnoho hlenu a sekretu – suchý kašel, ale může se
vyvinout. Stetoskopem nejsou slyšet zvuky hlenů – rumex.
Některé bakterie a viry způsobují husté hleny – phytolaka – velice akutní lék je více spojován
s bakteriálními infekcemi než s virovými. Když po akut. viru roste v krku streptokok – otok
krčních uzlin, citlivé uzliny, toxický pacient – bakteriální vzorec horečky – nižší horečka než
virová. Střídavé, s bolestí hlavy, s určitou ztuhlostí krku a bolestí a zarudlost hrdla –
phytolaka – může se objevit i zvracení. Když zhoršení v noci, více delirický pac. suchost bez
žízně a horečka vysoko – nějaký člen solanaceae (bel. stra.) . Když je strach, ztuhlý krk, spíše stra. – i delirium a strach. Bell – rudý a náhlý, ne tak strach jako stra.
Nejmenší dýchací cesty – respirační virus. – ipeccaca. U lidí s postižením srdce – problémy
po virové infekci – spong.
Nahoře – eup-perf.
Pokud je rychlá reakce hostitele, dojde k menšímu ovlivnění. Pomalá reakce i delší
zotavování a hlubší působení.
Akutní stavy správně léčené se nezmění v chronické. Chronické se vyvíjejí z akutních špatně
léčených nebo pozdě – pac. je nucen do kompenzací.
Bell, Stra, Acon, ferr-phos. phyt. Lach – toxicita, Verat-viride,
Akutní stavy se někdy vrací, když odráží stejnou etiologii – stejný obraz při každé virové
infekci, dokud se nevyléčí během jednoho cyklu. – Pac. se vždy dostane do stadia bell nebo
stra až do doby, než se vyléčí tato fáze. Opakuje se stále stejný vzorec, pokud se nenaučí jiný.
Stále se opakující vzorec bolesti hlavy např. homeopaticky se projevuje jako bell. odžívají
stále stejný průběh. Až do doby, než dostane bell. pak se bolesti přesunou jinam. Po druhé
akutní příhodě léčené bell bolesti zmizí – reprogramuje se porucha. Bolesti hlavy na sluníčku
– vol. dětí s bronchospasmy u vir. infekcí – stále přehrávají stejnou reakci. Někdy lze
reprogramovat – justica během akutního stavu nebo u křečí. Pokud jsou opakované reakce, je
to vlastně reakce fyz. paměti a lze jí vyřešit požitím strávného fyziologického symilima.
Fer-phos – dynamičtí, aktivní lidé – dynamika je zdůrazněna během akutního stavu. Robustní
horečky, neztrácí energii. Sufuze krve do sliznic a tváří, fosforická tendence. Žilky na nose
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začnou krvácet. Dynamické, robustní děti, katar s nitkami krve, znovu se vrací stejný obraz.
Nejsou slabé a pletorické v akutním stavu. – Materie jsou někdy špatně napsané – s ohledem
na akutní a chronické rysy léku. Dnešní materie je jeden velký binec. Akutní symptomy puls.
jsou jiné než chronické – tak i jinde - ver-alb. Je třeba číst celou Materii a porozumět tomu,
které symptomy představují kterou stránku. – pravostrannost, krevnatý člověk, jako kdyby byl
tok krve odkloněn – jasně červené tváře, typická bledost kolem úst (perikolární allor)
Příklad – dítě normálně s vysokou energií – šotek, při každém viru zopakuje fer-phos. Obraz
horečky neodpovídá bell. Sklon používat bell na všechny horečky, ale ty je nepotřebují. Jinak
fer-phos. duboisinum, diferenciovat vzorec horečky – sulph, baptisia. Potom má dítě méně
zarudlé tváře.
Chřipka – nyní aktuální – dostupnost léků je omezená a jsou drahé. Bohužel při akutní chřipce
je tendence potlačovat symptomy – špatně – je třeba vyhnout se potlačování. I když se
nepodaří najít akutní lék, posloužíme dobře, když zabráníme použití potlačujících léků.
Antipyretika nemají žádnou léčivou schopnost. Za cenu potlačení vitálních sil – horečky,
katarů. Pokud se dál potlačují symptomy, způsobí se další problémy. Medicína nepřizná, že
antipyretika mohou i zabít (např. starého člověka). Thomas Shinenmann – antipyretika –
China v té době. Zaznamenával výsledky léčby pacientů ve vztahu k fázi nemoci, kdy byl lék
podán. Když zabil řadu pac. a zachránil další, zjistil kudy vede cesta. – Pokud je silně
potlačována horečka – můžeme způsobit řadu problémů.
Když se blíží epidemie, vzít si zinc. jako prevenci. Při prvním nástupu symptomů lze zjistit,
že konkrétní chřipka je adaptována k tomu, aby se vyhnula horečce. Je charakteristické, že
hostitel rozpozná přítomnost viru pozdě. Jsou důkazy, že léčba s využitím vyvolání horečky je
účinná. Je třeba naučit pacienty, aby chodili už v ranné fázi. Hypertermická léčba zkoumaná
v souvislosti s únavovým syndromem. Vyvolání umělé horečky pacienta. I tam, kde se
pacientovi nedaří vyvolat horečku. I za pomoci bylinek – horečnaté léky – nevylučuje jejich
použití při velmi ranných stádiích. Opatrně a krátké období. Je nutný odpočinek od počátku
virového onemocnění. Paracetamol, steroidy – orální topické, další nevhodné, reakce těla je
omezena, pac. není schopen vyvolat horečku. Některé virové horečky způsobí i vyrážku –
není běžné u chřipkových virů. Pokud je vyrážka potlačena, může být pacient fyziologicky
narušen. (Camphor.) – zde je třeba se ujistit, že pac. přestane brát léky. Systém se vyrovnává.
Pokud není schopen vyvolat horečku, systém se přesune do únavového syndromu. U starých
lidí pozor na dehydrataci, zácpa, ranný nástup pneumonie. Komplikacím lze zabránit dobrou
léčbou – simillimem během počáteční fáze.
Hodně křečí, Cup. Cup-acet, Cup-cia)
bez křečí s alternujícími stavy, nauzea Chin, přesun do stavu s hnisem a superinfekcí –
pneoumonie Chin.sulph.Horečka s period. symptomy, úzkost, chin-ars. Potlačení sympt.
Hluboké kostní bolesti, cítí chlad – Eup-perf.
Potlačení symptomů, ale on vyvolává horečku (netypickou – vysoká neklesá, zarudlá a
popelavá tvář, zmatení) Bapt. – je nutné nebrat potlačující léky.
Obraz chin. eup-perf. bapt. možná potlačuje symptomy antipyretiky.
Influezinum před nástupem.
Oscillo – jen tehdy, když je nalzeno správné similimum.
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Změna předpisu po jednom nebo dvou dnech. Mladí pac. s chřipkou snesou opakování a vyšší
potence. Ty starší léčit jen do 30CH. Nebát se vysoké potence a změny léku. Když se dobře
léčí chřipka tak, aby se nepotlačovaly symptomy.
Po akutní fázi u virového onemocnění přijde zbavování se virů – pac. je infekční – buňky a
sliznice uvolňují viry do okolí. Sympt. obraz bude souviset s obrazem. Některé viry se po
organismu nešíří, jiné ano. Papiloma virus – omezení na určitou tkáň.
Spalničky a zarděnky – viry se šíří dýchací cestou, i když jde o vyrážky.
Rhus tox. vazikulární viry.
U respirativních virů některých se šíří z tkáně mandlí. Phytolaka, Ailantus
Ail. bez horečky, nepijí, méně bolesti hlavy a strachu…
Phyt – méně zarudlosti,
Spong. Merc. Arum. Ipecuana, Dulcamara
Malé dítě, bledé, páchne z úst, skvrny ekzému, ne moc horečka a ne moc mandle, unavené
netečné, nechce jíst – creosotum
vir se šíří kůží – léky, které mají v obraze bradavice (např. thuja ale není efektivní jako plošná
a na bradavice krustovité v místech kloubů)
Bradavice na chodidlech – dát na lézi náplast.- tvrdá instalatérská páska. Když se oblast touto
páskou přelepí, hodně se poškodí prostředí z hlediska virů – dobrý výsledek. Kápnout jednu
kapku thuji a pak dát lepící pásku = potlačení? – je rozdíl potlačení lokálního symptomu
vyvolaného virem a tím, co je součástí obrazu systémové choroby
China – horečky neúplné, horečky potlačené, horečky bez horkosti. Řada dalších únavových
léků. Únavové stavy jsou obvykle důsledkem potlačení akutních stavů.
Paracetamol – únavový syndrom – narušený tělesný termostat. Třeba pocit horečky – neúplná,
bez horkosti. Opět reaguje dobře na chin. Myalgické bolesti, je třeba přestat dále brát lék.
Subakutní fáze a fáze zotavování
gels. – ukáže později konstituční gels.
mentální symptomy gels. nemusí být přítomny v akutní fázi. Slabost třes, citlivost smyslů,
nausea – příznaky akutního stavu gels.
případ. minulý rok chřipka, co se týká energie, nezotavila se, její tchýně a matka byly také
nemocné. Jedna z nich diag. smrtelná rakovina a druhá umírala na rakovinu. Jezdila
z nemocnice do nemocnice a byla nemocná. Zjistili ji pleuritidu a částečný kolaps levé plíce,
spadla a zlomila si paži. Antibiotika na infekci dýchacích cest – z toho prudká kolitida. Další
antibiotika, alergická reakce. V období uzdravování salmonela z jídla. Během dne jen velmi
krátká doba, kdy je schopna fungovat. Třesou se jí nohy a bolí. Bolesti hlavy. Do doby
onemocnění byla učitelka. Zjistila, že když si vezme paracetamol, má větší tendenci snít.
Indikace pro to, že paracetamol je pro ní překážka v léčbě. Připadá jí, že parac. působí, ale je
na tom stále hůř. Je zimomřivá. --- Kontrola: zlepšila se, nevrátila se do předchozího stavu.
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Měla více dobrých dní. Po léku rýma, pak katary a hleny. Výraznější, když si vzala lék.
Nejvíce se změnila únava. Zvnějšňující příznak, který se objevuje u případů, které byly
potlačeny. Nutný proces při reintegraci organismu. Dává do kontrastu s eup-perf. To je více
neklidné. Bolesti je stále udržují v pohybu. Jsou zimomřiví, bolesti v kostech – jako
rozlámané. Pohyb u nich zhoršuje bolest. Větší schopnost vyvolat horečku než gels. To je
obvykle bez horečky tehdy, kdy by jí mělo mít. Chuť na studené nápoje, vodu, led, zmrzlinu.
Periodicita, častá bolest hlavy, slabost kolem hlavy a krku, potřeba podpory hlavy když
vstává. Jako bry. má bolest očí. Stejně nausea při myšlence na jídlo – colch. – zde větší afinita
ke kloubům než ke kostem. Eup. zvrací těsně po napití – phos. až tehdy, kdy se mu voda
zahřeje v žaludku. Zimnice brzy ráno s žízní. Případ dostal 30, 30 a 200 za jeden den –
rozdělená dávka. Pokud se rozdělí do tří částí, lze se podle teorie vyhnout do určité míry
zhoršení. Jonathan Shoe dává tuto dávku i pokaždé z jiné lékárny (9,12,30) (30,200,1M – u
akutních stavů)
Další pac. vir. pozitivní, studené ruce při dotyku, nemá rád intenzivní horko, není mu dobře a
to se najednou změní, těžko udrží jídlo. Noční pocení. Opary na rtech angolární pelitidu.
V noci obrovská žízeň, bolest zubů. Repertorizace moc nepomůže. Případ je subakutní. Mluví
spíše o rostlinných než o živočišných lécích. Nepotřebuje calc-carb. Nemá rysy caust. graph.
Má blízko k jódu, ale neprezentuje ho. Merc – cor. Nejsou zde rysy na obličeji. Noční pocení
sedí na merkur. Pravostranné symptomy. Obraz nemoci je hlubší než obraz léku. Jasnost
mysli nesedí na toxicitu merc. Pro silic. bledý, hubený, kachetický. – Eup-perf. Kontrola:
pac říká, že je mu dobře. Nemá neustále bolesti, Opary zmizely, energie hodně). Nyní je čas
se podívat na jeho životní styl. Už od začátku lze udělat předpoklad, jak pac. zemře.
Tuberkulinní miasma, rakovinné v rodinné anamnéze.
Těžké poruchy jaterní, nákaza ve střevech –
Předepisování zaměřit na tyto problémy, drenážní systém, antibiotika, použití nosod,
Témata ohledně HIV se podobají tématům okolo cystické fibrózy. Subakutní stavy na hraně
Baptisia – lék, u něhož se symptomy často objeví po potlačení symptomů. Je to proměnlivější
lék než eup. a gels. Blíží se phytolace. Zde intoxikovaná mentální otupělost. Mezi akutním
stavem lach. a phytol. Symptomy jsou méně vážné než u bell. nebo stram. Jako u eup. je zde
bolest – zhmožděný pocit v těle. Zanícený krk. Bolesti jiné než u eup. Hrdlo však nebolí.
Někdy se pacienti zaseknou v subakutním stavu. Např. potlačení rýmy.
Nebezpečí léků na chřipku.
Střevní nosody – působí velice dobře.
Tyto léky otevřely v řadě případů cestu k léčení.
(Thomas Sindemann 17 stol.)
Používají se déle než 75 let, tisíce případů, ale žádné kvalitní studie.
Pokusí se shrnout některé aspekty.
Lidská bytost je otevřený systém. Regulujeme vnitřní prostředí a máme vztah s vnějším
prostředím. Organismy a symbióza s dalšími organismy. Když abnormální vztah – alergie a
nemoc. Abnormální vztah s vlastními buňkami – rakovina. Různé další nemoci, pokud špatné
vztahy. Problémy zejména špatným rozpoznáním věcí, které jsou nám nejblíž. Střeva – plocha
300 m2. Velký kontakt s vnějším světem. Imunita je stav, kde není infekce – obecný názor.
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Není to tak, jedná se o vztah. Děti ve třídě, dvě se silnou infekcí, ostatní nic. Má to co dělat
s inteligencí systému a s imunologickou pamětí. Je to o rovnováze mezi hostitelem a
organismem. Statut nemoci, který zabraňuje vyléčení. Hahnemann – pokud přetrvává příčina,
která způsobila nemoc, některé okolnosti najdeme ve stylu života pacienta. Stav nám tedy
někdy brání ve vyléčení, přesto, že známe simillimum. Některé organismy jsou spojovány
s diskrétními nemocemi.
Bowel – začátek uvědomění vztahu mezi organismy a vznikem nemocí.
Bach – začíná v homeopatii používat vakcíny připravené ze střevních organismů.
„Chronická nemoc – vytváření hypotézy“ – kniha - napsal Bach s kolegou
John Paterson pracoval na střevních nosodách 30 let.
Střevní flóra se vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí nemoc.
Při zkouškách homeopatických léků se také mění střevní flóra. Mění se po dobře vybraném
léku v patogenní organismy, např. dojde k výtoku atp.
Různé druhy léků vyvolávají různé změny ve flóře. Např. po sulph. se objeví morganella ve
stolici, když ars. objeví se jiný organismus.
V 50. letech 19. stol. změny ve střev. flóře při nemoci
termíny eubióza, zdraví a integrita systému
disbióza – pryč od stabilního systému. – ne zdravé laktobakterie, ale kvasinky atp.
Střevní flóra se mění i v souvislosti se stresem.
Koch – vztahy mezi mikroorganismem a nemocí. Izolace mikroorganismu ze zvířete.
Ve střevech rostou mikroorganismy jako na zahradě – biofilm. Složité skupiny
mikroorganismů v symbiotickém vztahu – i s hostitelem. Anaerobní organismy – střeva savců
je jediné místo, kde existují a do určité míry u některých plazů a ryb. Některé organismy nelze
kultivovat mimo lidské tělo. Mnoho organ. ve střevech je adaptováno na přilepení ve střevech
na mikrovily. Někdy tento intimní vztah způsobuje problém.
Střevní výplach jako léčebný postup – na krátkou dobu může něco zlepšit. Nezmění to ale
stav imunitního systému člověka. Nezmění to vztahy mezi mikroorganismy. Jediná cesta jak
nastolit zdravý vztah je pomocí diety nebo pomocí homeopatických léků.
anaerobní bifidobakterie 90%
aerobní bakterie 10%
ostatní ekterobakterie < 1%
ve stresu, toxiny, drogy, špatná dieta, špatná léčba infekce – tehdy se potlačí anaerobické
bakterie a nahradí je organismy, které produkují toxiny.
Dieta může pomoci.
Případ muže potřebujícího střevní nosodu. Střevní obtíže, den po léku zmizela nafouklost a
stolice se vrátila do normálu. Za tři měsíce o 99% lépe. Léta měl disbiotický stav. Použil
bacillus 07. Cyklus příčin: nemoc způsobí posun ve střevní flóře nebo naopak. Systém se
dostane do disbalance. Toxiny pronikají do organismu – únava – fermentace, intolerance vůči
dalším potravinám. Mění se i ostatní organismy. Rekurentní infekce – pohlavních orgánů, a
dalších orgánů. Rekurentní tonsilitidy – klasická medicína dá další antibiotika, sníží se tím
toxicita, ale prohloubí se vliv následné reakce.
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Nosoda dysenterico Dys-co.
metoda měření propustnosti střevní stěny – molekuly se dostávají do moči – toxiny z potravy
vstupují do organismu. Při každém jídle se pak stáváme toxičtí.
Pacienti nereagují na léčbu, obraz pulsatily , sycotic compaund je odpovídající nosoda.
Odstranění vnitřní překážky v léčbě. Nosody objevené Bachem před 70 lety stále fungují.
Nevíme však, co ta nosoda přesně je. Tenkrát nebyly odpovídající diagnostické metody.

Materia Medica nosod:
7 nejdůležitějších nosod Bacha a Patersona:
- morgan
- gartner (salmonela)
- bac no 7
- protheus (proteus)
- dysenterie (shigella? – další salmonely?)
- sycotic co.
Sycotic co. jeden z nejdůležitějších – např. u pac. po antibiotikách – přetrvávající průjem,
stále z hrudníku vykašlávají (gonokok – sykotický lék Hahnemanna)
- spojuje se se zvětšením mandlí a s chronickým zvětšením uzlin. S katarickými
přetrvávajícími stavy. Odráží sykotické miasma bez sexuálního aspektu medd.
ant-tart. nat-sulph, puls. sep. tuber.
- Organella katharallis – klinicky bledý pacient s opuchlou mastnou kůží, nervózní a napjatý,
stydlivý citlivý – paralela s thuj. Katar, astma. karpální cysty, polypy, mnoho ušního mazu.
Cocal co.
- mrsa – zvláštní typ stafylokoka rezistentního vůči antibiotikům.
Faecalis – malá střevní nosoda.
pomohl několika jeho pacientům s rakovinou. Příbuzný se saniculla aqua asi. Dítě
s neurologickým deficitem, snížená inteligence, mírné autistické sklony. Klasicky bar-car.
bar-sil. … Měl velmi signifikantní potíže s chováním. Mlátil rodiče a válel se po podlaze. Ve
stejnou dobu průjem, velice páchnoucí flatus. Léčba na potíže s dýchacími cestami. Vzhled
jako san-aqua. – malý, zaražený růst. Mírná netolerance vůči mléku, problémy s ušním
katarem. Historie mluvila o tom, že je disbiotický. Měnil se současně stav jeho mysli a střev.
Těžiště je ve střevech. Jako experiment mu dal faec. Podal a velká změna. Nešlo asi o
similimum pro celý případ.
Dva pacienti s rakovinou po radioterapii a chemoterapii bolesti ve střevech a disbiózu, dobře
reagovali – možná vztah k léku sep.
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Někdy je třeba i změnu diety, ale při prvním předepsání tak obvykle nečiní. Snaží se udělat
jednu změnu v jednu chvíli, aby byl schopen zhodnotit výsledek.
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15.1.2006
Pokračování střevních nosod bude až na konci dne.
Ukáže nyní tři rozdílná videa – my budeme dělat poznámky, máme pozorovat jak říkají to co
říkají, ne vlastní obsah – zvuk, jaký pac. vydává, tón, intonace, vzorce řeči pacienta, podpora
gesty.
1. pacient
vizuální poznámky
monotónní, celkem bez gest, vypadá utrápeně, gesta nesouvisející, ruce v klíně, předklon,
shrbená, smrká, jakoby utrápená, bez důrazu, slabý hlas, silný skotský akcent – nejde rozumět
- z pléna: nervozita, mužská gesta?, nejistota, monotónnost, hrbí se, otáčení hlavy jako reakce
za zvukem, na pokraji pláče, unavená, úzkostná, hladké, dlouhé fráze
tón, síla hlasu, váha hlasu
obsah rozhovoru

2. pacient
vizuální poznámky
gesta doprovází obsah slov, dává důraz ve slovech, trochu nejistota, ne příliš velký důraz,
hraje, trochu vemlouvavé, živě gestikuluje, hlas ne silný, ale důrazný
z pléna: živost, dělá grimasy, silná gesta, mluví celým tělem, optimistický projev – ale to je
spíše interpretace. Od předchozího se liší ve vitalitě, mluví v kratších úsecích – rozbité fráze,
frázování není hladké a plynulé,
obsah rozhovoru
přišla kvůli pocitu v hrudníku, v hlavě cítí nějakou věc - plný nos – jen pocit, věc v hrudníku
jako velkou díru, ne ve skutečnosti dušnost, ale jakoby se z toho měla dušnost stát. Byla na
testech, které nic neukázaly. Když jí teče z nosu, tak se jí uleví. (hadí lék – úleva při krvácení
a i pocitu, že výtok, krvácení… gestikulace levou rukou, ale nemá charakteristické gesto
lachesis – nešahá si na krk. Není tak sebevědomá, jako lachesis, i vzorec řeči je
charakteristický pro hady – nejsou schopni udržet výtok slov. – rozbitý řečový vzorec – obtíže
vyjádřit věci v logickém smyslu, nemají strukturu věty, informace vycházejí nahodilým
způsobem, postrádá chronologie, u zvířecích léků méně instinktivní konstrukce)
zde klasický obraz elapsu
očekávají empatii od léčitele, záleží jim na pochopení jejich pocitů, vyprávění vyplňují
emocionálními aspekty.
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kontola: mluví v souvislejších celcích, méně gestikuluje, není ale schopna přijmout myšlenku,
že lék ji pomohl, přesto, že všechny její symptomy se zlepšily.
10 let tam chodí, elaps vždy pomůže, ale je něco v minulosti, co ji dostává do stavu elaps a to
zůstává nepochopeno. Dokud nedojde k pochopení, nelze považovat za vyléčené.
3. pacient
vizuální poznámky
důrazný, když gesta, tak důraznější, celkem jistota z hlasu, strohost
- z pléna: mluví rychle, mluví v úplných větách, končí a začíná vysoko. Jedno tvrzení za
druhým. Dělá tečky. Prezentuje potíže jako seznam.
obsah rozhovoru
oteklé lokty, bolí ji kolena
kdo z nich co potřebuje:
rostlina, zvíře, minerál ?
pulsatilla,

Staph: pohled zloby, když narazí na místo, které vyvolává rozhořčení, hlas zeslábne a třeba i
zakašle
Ign. když se dostanou v řeči k problému, tak se sevře hrdlo, polykají slova
Puls. alternující emoc. dynamika – není tak kontrastní, nesnaží se potlačovat jako staph. nebo
ign. Přechod k slzám přechází potichu.
Téměř všechny rostlinné léky ukáží v řeči převažující obsah. Používají slova s emocionálním
symbolismem, hudební struktura řeči v kontrastu k minerálním lékům. Zde strukturovaná řeč.
V klasické literatuře je forma stejně důležitá jako obsah. Ve formě je estetika, vzdělané
minerální léky dávají pozor na výběr svých slov. Zajistí, aby dramatická řeč byla správná a
vhodná. Hodnotu informací budou dávat výše než emocionální důraz.Vždy si řeč promyslí.
Kontrast k řeči zvířecích léků.
Sil. – vyjmenovává tvrzení, kde používá své ruce, aby dala tečku za každou informací, kterou
chtěla říci. Snaha zdůraznit informaci vizuálním klíčem.
Něco se musí pochopit v kontextu.
Lil-tigr, arg-nit – zde hodně tlaku v řeči, ale jak řeč obsahuje obsah mysli, je odlišná.
arg-nit. jakoby porucha racionality
Problém se všemi minerálními léky se vztahuje k patologii racionalizace.
Rostlinné léky – vyprávění je odrazem převažujícího emoc. života, méně předvídatelné, závisí
více na prostředí, ve kterém se pac. nachází.
Zvířecí léky včetně velkých nosod!!! – řečový vzorec je více reaktivní na přímý pocit a názor
naslouchajícího. Je tam vždy aspekt sexuality nebo fyzičnosti nebo soutěživosti. Smysly řídí
slova. Žena elaps se snažila popsat pocit, ale nenalézala slova, pomáhala si gesty…
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Psychosexuální témata:
Medorrhinum – gonokokový výtok z uretry. Není vzniklá kultivací. Převládá v ní organismus.
Je velmi silně zabarvená v symptomatickém obrazu aspekty, které se týkají hostitele.
Obsahuje buňky hnisu, DNA i hostitele. Vše v homeopatii je citlivé na kontext. Např.
symptomatické obrazy se nerovnají. Obrazy léků netkví v symptomech, ale ve vztahu mezi
léky a životním kontextem. Je třeba vystihnout životní kontext v léku.
Klíčové symptomy chápat v kontextu. Je třeba porozumět tomu, proč jsou uspěchaní, proč
mají úzkost z očekávání, proč alternující životní dráha, proč náchylní k infekčním chorobám.
Jakou povahu má jejich impulsivita, proč se stahují někdy z reality, rodinná historie
kapavky… Miasma může být nedávné nebo velmi staré, chuť na alkohol, nejde však o
centrální jevy.
Jak jsou na tom nakažené ženy a jak muži… obvyklé medicínské nálezy, inkubační doba
bakterie se počítá na dny, vaginální výtoky, bolesti břicha, krvácení mezi menstruacemi.
Nemoc převažuje u mladých dospělých a homosexuálů. Citlivý na UV záření a antibiotika.
Prototyp sykot. léků. Určité typologické rysy, neklid, zlepšení v noci, chorobný zjev.
Předčasné stárnutí, ustaraný výraz. Děti – velké hlavy, zpocené obličeje. Podobá se obrazu
sycotic compaund. – nosoda. Pokud chybí některé symptomy, může být syc-co. vhodnější.
Nestabilita v tom, jak jedí. U dětí ne moc používat, ale existují důvody proč ano. Eratické a
nestabilní chování a sexuální obsese dávají důvod použít med. jinak syc-co. (bacillus 7)
Příběh muže: (výstřižek v novinách – Peter Wayne (42) – spisovatel a recidivista, který strávil
hodně času ve vězení. Hlas tichý a vzdělaný. Šarm a talent. Je tajemstvím sám sobě. Vypadá
asi jinak, než jaký je ve skutečnosti. Ozbrojená loupež – utíkal v přestrojení za kněze. Přispívá
do renomovaných časopisů. Velmi nadaný. Sexualita, homosexualita. Vede si obscénní a
chytré deníky.
Smysly jsou řídícím prvkem. Kde leží centrum sociální patologie? = povaha jeho vztahů je
nestabilní, povrchní, definuje je zaměřenost na sebe. Proč se cítí rozrušeně, když vidí
černocha líbat blondýnu? Vidí tam lásku.
Ve vězení má rámec, který mu brání být chaotický a stává se tvořivým.
Tito lidé někdy odcházejí do samoty, přírody a tam žijí ve zvoleném nedostatku. Potřebují
odstranit smyslovost.
repertorizace:
- zmatení identity
- intolerance
- perverzní duchovní identifikace
- egoismus a sebestřednost, sobeckost
- vzrušení z mentální práce
- vzrušení během čtení (z vyjadřování perverze)
- rozjařenost v noci
- spěch
- myšlenka na svatbu je nesnesitelná (závazek, monogamie)
- touha si hrát v noci
- vyčítá sám sobě
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sebekritika (postrádá upřímnost)
odpor k odpovědnosti
přecitlivělost
divokost

to byl obraz inteligentního, vzdělaného med.
Jsou i také neinteligentní a nevzdělané.
stinné oblasti sexuálního průmyslu, sex. otrokářství, potenciál je být vážný zločinec.
Nezabývá se žádnou morálkou. Chybí schopnost ocenění druhých lidí za to, co mohou
nabídnout.
Obraz ženského med. Tallulah Bankhead – herečka, hrála v laciných filmech kolem r. 1920.
Eaton – exkluzivní vzdělávací zařízení, tam jezdila se dělit o kokain a šampaňské. Svlékla se
do naha, nabízela sex. uspokojení všem, ženám a mužům. Nikdy neporušila žádný zákon,
takže ji nebylo možno zavřít.
Jeho vlastní případ – dívka, plná piercingu. Před dvěma lety odešla z university, začala plně
pracovat a učit se jako ten, kdo dělá piercing. Tam ji pak vyhodili po neshodách. Hodně přátel
jí opustilo. Špatně reaguje na situace v dopravě. Vyvrcholilo před dvěma týdny. Úzkostná,
vystresovaná. Náladová. Jiný ji předjel myškou. Tak chtěla jet a narazit do něj zezadu. Má
ekonomické problémy. Ona je bisexuál. Z toho důvodu jakoby nepatřila nikam.
Proč jí začali její přátelé odmítat? – nechtěla se zavázat k přátelství. Chovala se vlastně
vykořisťovatelsky, nepodléhající lásce. Agresivita, vztek. Úzkost, egoismus.
Cystitida, problém rozlišení mezi realitou a snem. Dobrá po půlnoci. Nejí ryby. Od 15 let
hodně partnerů. Začala nyní brát antikoncepci, touha po sexu se snížila.
Med 200 ch
kontrola- říká, že lék na ní udělal dojem. Lépe o zvládá, našla si práci, postupně zjistila, že se
vše zlepšuje. Necítí se tolik oddělená. Pozitivnější. Zmizely problémy se spánkem. Nemá
tendence k propukání pláče.
Aleister Crowley – extrémně erotická a perverzní poezie. Rituální magie, okultní organizace,
duchovní dědictví zlatého rozbřesku.
Rasputin,
z extrémního sexu do extrémního estétství
Markýz de Sade
vždy hrají roli vztahy mezi kostelem a osobou
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Otázky a odpovědi:
neexistují žádné indikace pro požívání nosod v nízké potenci. Indikace pro předepsání nosody
jsou systemické.
Pokud je pacient s překážkami v léčbě a je třeba zopakovat lék, tak pokud se používají nosody
nebo polychresty, může být argument pro LM potenci. Nebezpečí používání nízkých potencí
se netýká celé MM. Některé minerální léky v nízkých potencích po dlouhou dobu. Ne tak
rostlinné a zvířecí léky. Využívá se dynamiky léků v kontextu s dynamikou pacienta. Nemá
smysl utvrzovat dynamiku opakováním. Nízké potence minerálních léků mohou být
používány po krátkou dobu s tím, že to není léčebný přístup, ale jakési opatření v kontextu.
Např. malé dítě s aktivní kůží se svěděním, neklidné a neposedné – rhus-tox. jeho dynamika,
pokud nejsou překážky v léčbě, dát v rozdělených dávkách 12 12 30 , ale pokud bere dítě
steroidy a antihistamin, je třeba postupně snižovat potlačující prvky a je chybou očekávat, že
jedna dávka provede celým případem. Pak lze použít rhus-tox. 6CH 2x denně a zároveň
postupně snižujeme medikaci. Když se použije rhus-tox. moc a nenačasujeme to ke
konstitučnímu předpisu, začne lék svědění vyvolávat – začne ho zkoušet, proving. Čím
aktivnější ten lék je, je třeba být opatrnější. Neexistují žádné indikace nízkých potencí u
zvířecích a rostlinných léků.
Zda vyléčené medorrhinum ztratí tvořivost – pravděpodobně ano. Pokud je velká nosoda
v akci, dojde k naprosto jasné, zřejmé změně v kontextu, který generuje jednotlivé symptomy.
Med. anac. mají velký prázdný prostor, kde by měla být láska, nechápou lásku, nezažívají
lásku, nejsou schopni vidět lásku u druhých. po podání začnou rozumět tomu, co to znamená
milovat lidskou bytost. Rozdíl: u anac. není žádná sexuální dimenze. Je zde krutost, perverzní
radost z bolesti u druhých lidí. Anac. rozumí tomu, co je bolest. Jsou schopni se dostat
k tomuto pocitu nejblíže, jak to jde. Když není žádná láska, tak kompenzace je oddat se sexu
u med. při absenci normálního vztahu. Anac. toto prázdné místo kompenzuje jiným
mechanismem. Zvířecí a rostlinné léky kompenzují jiným způsobem. U Aur. je neschopnost
uchopit emocionalitu. Racionalizují a materializují vše. Nelze navázat vztah s duchovní říší a
bochem. Mnoho kompenzace je na materiální úrovni a na úrovni dosažených cílů, ale v centru
je pac. nihilistický. Pocit duchovního zatracení. Je jedno skočit z budovy nebo mostu.
Zmizení duchovního rozměru ze života. U každého případu jsou vedoucí rysy způsobem
kompenzace. Např. Lyc. kompenzace nejistoty – pýchou a přehlíživostí. Symptomy jsou
symboličtí představitelé nedostatku pac. Podáním léku klesá potřeba kompenzovat
(nedostatek). Např. potřeba jíst pro útěchu, posedlé sbírání něčeho, ritualistické chování
zaručují co nejvyšší stupeň jistoty. Vede k pozitivním změnám ve vztazích a soc. uvědomění.
Někdy jediný stimul vše promění. U starých pacientů, kteří si vystavěli život na té
kompenzaci, může být výsledek působení jen omezený. Nelze se vrátit v čase o mnoho let
dysfunkčního chování. Pomoc a rada v úpravě životního stylu. Lék někdy bývá partnerem
v holistickém přístupu k případu a v jiném případě je jediným. Identifikace situace pacienta.
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Případ – muž, kterému se věnoval 10 let než přišel na lék…
žije na vesnici malé u moře
1993 – přišel poprvé, svědění a tlak v těch místech, když seděl na bobku, ve 2 v noci se budil
svěděním, podráždění následně horší teplem a světlem. Symptomy začaly měsíc předtím, než
přišel. Předtím operace na metatarzech. Po operaci antibiotika (erytromycin). Operované
místo bylo stále červené a byl tam zánět. Stres z komunikace se sestrou u obvoďáka, která
měla na starosti převazy té rány. Velký strach z anestetik před operací. Chirurg si myslel, že
má nějaký druh alergie. 3 týdny před operací přestal kouřit, nemá rád slunce a je mu příliš
teplo. Po vystavení se slunci měl puchýře, kýchá na sluníčku. Tendence u onemocnění virem
je vysoká teplota, pulsace, žíznivý, bez zájmu o cokoli. Pocení nevýrazné. Normálně se potí,
když je nervózní, rád čokoládu, sůl, hodně kořeněná jídla, rekurentní bolesti dolního břicha.
Abdominální bolesti zmizely po antibiotikách. Na pravé straně pod žebry bolest po jídle.
Snadno agitovaný – vzrušený, jinak ale celkem pohodový. Má tendenci váhat, než něco
vyjádří. Otevřený, přímý, nemá sklon k hádkám. Trochu netrpělivý, dělá si starost o svou
manželku s migrénami a s úzkostí. Je naštvaný ze stavu, ve kterém se nachází. Pracuje
v pojišťovací kanceláři. Stále problémy s nohama, kde má zánět a zarudnutí.
Dotazy:
- rád golf
- nemá moc zodpovědnou práci a nedělá si z ní mnoho starosti. Dobré vztahy s lidmi
z práce
- má bratra – tomu se daří dobře, podobně starý, jeho manželka také pacientka, ona je
velmi obtížný pacient – štědrá a přátelská, ale obtíže se svou maminkou, která ji
zneužívala a ponižovala. Byla učitelka kuchařek. Nepodařilo se nikdy úplně vyléčit
její neurózy. Velmi dobré manželství. On je sice netrpělivý, ale má velkou trpělivost
s manželkou. Milující a příjemný manžel. Podporuje svou ženu ve všem. On má
typické skotské vlastnosti. Jeho syn pracuje doma, dokončil universitu, má svou profi
kariéru – žádné problémy.
- jeho hlavní problém je svědění
- jak se psychicky cítil při první konzultaci? – rozhození z problémů, nespokojenost
s výsledkem operace
- kopřivka v obličeji je horší teplem a během dne, citlivost k teplu
návrhy: sulph. nat-m.
1. dostal cortesol 200 ch – steroid – cortison, cortisol. Stresový hormon. Případ nemá
hluboké kořeny co se týká konstituční minulosti. Měl hodně stresu. Toto je povrchový,
fyziologický lék. Žádná odezva.
2. nat-c. 30/2 200/1 silný vztah k vyvrtnutým kotníkům jako stron-c. slunce zhoršuje. Je
rezervovaný, ale není tam přímo smutek. Vztah k jeho manželce. Je naštvaný z rutiny.
To jsou témata karbonu. Jeho tělo jako konstituční typ není karbonický. – trochu
zlepšení, ale vyšumělo to.
3. nat-m. 30/2 200/1 – lepší reakce, ale zase odezněla - nat-m. je chronický apis
4. apis – žádný výsledek
Pac se začal sám léčit nat-m. po dobu 8 let, zmizel z konzultací, kdykoli se to zhoršilo, vzal
lék. Noha se zlepšovala, život se vrátil do norm. Johnston Steven Barre - tento syndrom
dostal. Komplikovalo se to. Podal střevní nosodu. – antibiotika, problémy se zažíváním.
Zhoršení dva týdny co začal pravidelné cvičení, když začal cvičit, zhoršilo se svědění.
Podráždění střev, bolest z jídla. Má rád druh skotské whisky. Vnitřní teplo ale zvyšuje
svědění. Potí se při sebemenším rozrušení, žije šťastně, nemá velké ambice ani touhy.
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repertorizace střevních nosod
- fatigue
- abdopain
- eruptions
- exercise<
- perspiration
podal: - Proteus – žádná reakce (na dva týdny zhoršení – nestabilní symptomy)
- staph. – neurodermitida, hluboký vztek, vyvinou si svědění na končetinách, jeho
přirozený pocit ale není pocit vnitřní nespravedlnosti
- nat-m. ve vysoké potenci – žádná reakce
jsou tam dva důležité symptomy vycházející z operace -> repertorizace – kůže – vyrážka,
kopřivka
vyškrtl na základě absence nebo rozporu s centrální myšlenkou - acon. apis. ars-i, ars. aur. lyc.
nat-c. nat-m. puls. sil. staph. stram.
-

-

thuj. je chlupatá
thil. pro onemoc. z lásky
sulph. – ztrácí zaměření myšlenek, problém eliminovat mluvení, neumí se zbavit
toxinů, vše sbírají a hromadí.
-zinc. – kvůli citlivosti (neustálý neklid, pohyb, přešlapování) křečovité bolesti
graph. – nebrečí – diamant ve svém středu
nux-v. – přátelský, není workholik, není podrážděný
mez. – pálení je hlavní pocit
bry. – spíše vztah ke kloubům, zhoršuje se pohybem – zlepšuje se tlakem, zde se
zhoršuje
arn. – byla by modřina
ign. – není hysterický
všechny kyseliny, protože jsou vyčerpané a unavené
cup. – nejsou křeče, epilepsie, neuromasklární symptomy schází
rum. – spíše na kašel
hadí léky – nejsou pro ně afinity:
o krev
o toxiny
o srdeční
o jediný který nemá toxiny a nekrvácí – naja.
bell. – akutní rychlý
cham. –
bar. – zabrždění ve vývoji
merc. – léze jsou hnisající a zánět bude zapáchat a bude šedý. Lokální infekce bude
bolestivá
mag-c. cítí se osamělá, problém s přijímáním léku a vyjádřením vzteku. křeče v břiše.
phos. – rezervovaný a stabilní, nepotřebuje se nějak vyjádřit. Vztahy 1 k 1 jsou pro něj
důležitější než vztahy ve skupině
sep. – strach z otevř. vzduchu. má problém vyrovnat ve svém životě vztah kariéra
vers.rodina. ohraničí si teritorium. Dovolí pouze jednomu partnerovi dostat se do
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teritoria. Stojí jí to hodně energie, pozorování a sledování. Připravuje si prostředí pro
toho jednoho. Teritorium je hlavní problém. Toto je dnes image krásné ženy. Ztrácí
sama sebe a věnuje se teritoriu. Pokud ji to nevychází, cítí se zraněná partnerem, pro
kterého to vše dělá. Patologie se pak týká reprodukce.
vespa (vosa) – pálení, píchání
ver. – víra v to, že jsou lepší než ostatní, pýcha, hrdost
valerian – spánek
ustilago – krvácení – typicky uterinární, může mít bolesti hlavy
urt-ur. (kopřiva) – svědění
terrabinta – hlavně souvislost s moč. měchýřem, pálení sliznic, není afinita ke kůži –
není to hlavní afinita – pochází z terpentýnu – ten speciální destilace dřeva –
borovice? většina léků ze stromů má afinitu k dutým orgánům, odvodňování…
sulph-i. – většinou akné specielně v oblasti vousů. uhry v obličeji s tvorbou cystiček
v obličeji
secale – velké termoregulační problémy –
selenium – určité srdeční afinity – blízko k ars.
sarsaparilla – urinální trakt, problémy s ledvinami – kůže na to reaguje otoky
ruta – podobná arnice – hlavní je ale regimenty, chrupavka – koleno
psor. – velká mentální a fyzikální podrážděnost – svrbění (sulph. si drbání užívá) zde
dovádí k šílenství, podrážděnost, potlačení, problémy vnitřního systému – astma, vždy
je ale podrážděnost. Před půlnocí a krátce po půlnoci je t stršné
rhus-t. – dávají ruce pod teplou vodu, aby uvolnili svrbění, zlepšení pohybem
paladium – potřebuje zářit, vynikat, afinita k vaječníkům a varlatům
nat-p. – potřebuje něco hořkého, rezervovanost natria, hluboké přátelství, problémy
s horním trávicím traktem a ne s dolním.
ledum – modřiny, afinita s malými klouby, zlepšení studenými obklady. Je to lék na
bolest. Kopřivka není bílá.
lycops – srdeční arytmie
petroleum – zhoršení v zimě, bolest jako z pořezání, mentálně problémy s otcovstvím
a mateřstvím
většina kaliových solí – hlavní afinity – problémy se srdcem, katary, kali-bi, bolesti
v klříži, typické zhoršení ve 4 ráno, averze k průvanu. Velmi morální a lehce odsuzují
na černé a bílé. Rád pracuje a má smysl pro povinnost – ale toto nereprezentuje
agar – tiky
alium cepa.
am-c. – hluboké emoce, které jsou potlačeny, hemoroidy
am-m. – verze vyššího – potlačené dýchání
ant-c. Ant-t. silné léky na kopřivku – afinita k dýchacím cestám. problémy
s kreativitou. Afinita k dýchacím cestám. Praskání u kůže na kloubech.
asticus – žaludeční problémy
bufo – lymfatické problémy
bovista – tendence krvácet z kůže a probl. s menstruací mentálně podobný houbovým
lékům

Potřeboval crot-t. 30/2, 200/1– trochu jako ricinus. Jde o olej. Hlavní místo je
gastrointestinální trakt a kůže. Vždy je tam onemocnění po operaci. Všude také malý obraz
mysli. Jediná cesta jak se dostat k tomuto léku je eliminace. Většinou je možné repertorizovat
jinou cestou.
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Dokončení střevních nosod:
- mutabile – jedna z menších, proměnlivost – jako med. bez sexu. Opakované urinární
infekce.
- dysenteria co. moc na sebe tlačí, idealisté a perfekcionisté sami sebe stresující,
přivození vředů, problémy s horním zažívacím systémem, štítná žláza, vysoký tlak
(arg-n. ars. china-ars. několik čistých kovů, stříbro,
- gaertner – salmonella, problémy s absorbcí a vstřebáváním, špatný vývin gastro traktu
inteligentní, fosforičtí, štíhlí, malá rezistence, mezi sil.phos.merc. zažívací potíže
- proteus – musí být pořád v pohybu, produkuje kolonie shlukující se, nestabilní a
citlivý nervový systém, náhlé stavy strachu a úzkosti, konvulze a křeče, stres
způsobuje fyziologické problémy, somatizované emoce (nat-m. staph. nux-v.) projevy
kopřivky a vyrážky na končetinách
- bacillus no 10. – pro mladé lidi, kteří chtějí být sexy a být milováni, kteří se moc myjí,
spec. ženy se spreji a parfémy. Hodně produktů ženské hygieny. Nadužíváním
potlačují laktobacillus ve vagíně a to vede k infekci garganelly a když mají výtok, tak
se snaží stále více vyčistit a to jen zhoršují. Souvislost mezi psychickou potřebou být
milován a sexem (mosch. med. sepia)
- bacillus no 7 – Disbiotické problémy ve střevech s antibiotiky, nadýmání a narušený
vzorec stolice, centrální bod je ambice, tendence se pořád o něco pokoušet, jsou za
jednou věcí, většinou mají dobrou energii. Křupání mezi klouby na krku především.
- margan gaertner – zácpy vyrážky na pokožce, sulph, carb. žlučník, játra a močový
trakt, hodně plynů. lyc. chel. a všechny léky k drenáži jeter.
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