Homolka
Nick Churchill
nick@ehomeo.com
praxe v USA i Anglii, šéfredaktor Homeopath,
Předmět přednášky jsou stromy v homeopatii. Co nejširší pohled se bude snažit. Jako hom.
léky moc dobře stromy neznáme. Většina hom léků je spíše z květin a bylin. Zdá se, že tisíce
druhů stromů přehlížíme. Jejich přítomnost je velmi mocná. Některé se však používají.
1. lék byla to china - strom
Nux vomica, hura brasiliensis, tilia…..
V MM je však úzký prostor. Několik rubrik. Jsou to však důležité stromy, které zde žijí tisíce
let – dub, buk, …
Velmi obvyklé stromy neznáme. Možná o něco lépe známe jehličnany. Listnaté méně, taxus
bacata, thuja.
Zamyslete se nad tím, co vlastně stromy jsou, co představují v rostlinné říši. Jsou nejvyšší,
nejstarší, poskytují přístřeší. V rámci jednoho dubu probíhá obrovský kus života. Stromy jsou
něco jako aristokrati, vedoucí, manažeři rostlinné říše. Všechny ostatní rostliny jakoby byly
mnohem níž.
Řekne něco o své práci, kterou se zabývá v posledních měsících. Dospěl do bodu
v homeopatii, kdy nebyl moc spokojen s tím, co dělá. Období na vrcholu, období pádu.
Převratná období/období stagnace. 15 let praktikuje homeopatii. Neúspěchy bral jako výzvu
pro svou praxi. Jeho problém se zdál být v nedostatečných znalostech MM. Hodně se zabýval
studiem MM. Nebyl spokojen se stávající MM. Je tam málo stromů, pavouků, různých dalších
entit. Co ti ostatní? Pacient patřící do říše hmyzu – zdá se a neví, který hmyz to je. Určitě by
se našel lék, ale není v MM. Pustil se do projektu – shromažďování a výzkumu v MM. Je to
na webu. Cílem projektu je posunout kupředu znalost MM. Jejich skupina pracuje s veškerým
materiálem, který jsou schopni dát dohromady. Např. stromy – ne v MM, ale jsou třeba
v bachovkách – pokud jde o mentálně emocionální obraz. Gemmoterapie – fyzický obraz.
Snaží se přijít na to, zda jsou různé informace koherentní. Dá se na nich stavět znalost
z pohledu homeopatie? Je to vzrušující. V rámci projektu se rozšiřuje hom. vědění a myšlení.
Podařilo se propojit různé informace a předměty. Podařilo se mu dostat se z období stagnace.
Jeden kus jeho práce:
David Athenbrow – historik přírody??? Studuje různé živočišné a rostlinné skupiny a snaží se
přijít na to, jak fungují. – Soukromý život rostlin. V MM jsou studovány informace z mnoha
různých zdrojů. Dříve hodně čerpal z provingů. Myslel si, že provingy jsou nejlepší zdroj
poznání a nemusí vědět nic dalšího. Dnes mu to připadá hloupé. Proving se dostává hluboko
do člověka. Tzn. že z něj získáváme interní silné informace. Dívat se i na to, jak rostlina
vypadá – bambus – např. ukazuje na problémy s páteří? Dnes se dívá na všechny zdroje
informací – nejen provingy. Složí si veškeré informace a ty pak zkoumá a hledá souvislosti.
Tam, kde informace souhlasí, v tom bodě má velmi dobrou informaci o léku.
DVD – muž v tropickém deštném pralese, u Amazonky, Vysoko v korunách stromů. Na
vrcholu se koruny proplétají a tvoří neprostupný pás. Strom čerpá shora vzduch a světlo,
zezdola vláhu, využívají toho parazité – žijící vysoko v korunách stromů. 80 m hlouběji je
tma. Tam by tyto rostliny nemohly přežít. Tropický deštný prales je místo, kde rostliny bojují
o místo na slunci. Různé způsoby boje. – Jak to dělá jedna z nich – ficus citrifolia. Semínka
rostliny – malá. Asi se rozšířila za pomoci sezobnutého semena ptákem. Rostlina nejdříve žije
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ze živin na větvi stromu, doroste do určité velikosti. Jak roste, tak rostou i kořeny. Do nánosu
starého listí, jiné rostou dolů a pnou se po kmeni hostitele. – Z několik měsíců, let, dosáhne
kořen až dolů k zemi. Rostlina nahoře je stále poměrně malá, vydala energii na vydání kořene
směrem k zemi. Jakmile kořen dosáhne země, může rostlina čerpat. A současně má své místo
na slunci. Má vše, aby mohla rychle růst. Kořen sílí a omotává se kolem stromu. Osud
původního stromu, hostitele je spočítaný. Rostlině se říká škrtič. Strom nemůže dále růst. –
zejména do šířky. Hostitelský strom zahyne a kmen uhnije. Zůstane prázdná díra uprostřed
kořenů parazita. Kořeny rostliny však žijí dál. Uvnitř zůstává díra po stromu. Celý proces trvá
sto nebo dvě stě let. Parazit obrůstá i ostatní stromy okolo. Jednotlivé rostliny se vzájemně
podporují.
Na základě těchto pořadů z DVD začal o tom hodně přemýšlet. Dívat se na život stromů jako
na život zvířat. Jak dělají to, aby dosáhli svého cíle? Pozorování je velmi užitečné pro
homeopaty. Třeba tento ficus neznáme jako hom. lék. Nikdy nebyl proveden proving. Když se
ale srovnají ostatní léky, které v MM máme, uvidíme, že existují souvislosti. Na základě
těchto zkušeností pak můžeme dělat hypotézy, jaký obraz u jaké rostliny bude. Je spolehlivé
vidět vztah jak se chová rostlina v přírodě a jak se chová pacient. (Nejen doktrina signatur).
To by bylo hodně povrchní – žluté listy, žlučník… Když však vidíme chování rostliny, dává
nám to důležitou informaci – co je schopen kdo udělat aby přežil. V přirozeném prostředí
neexistují podpůrné mechanismy vyvinuté člověkem. Když strategie rostlin poznáme, máme
důležité poznatky pro MM.
Návrhy k této rostlině: parazit, kdo se přiživuje na cizích. Krade hostiteli vše, vodu, živiny,
slunce. Pokud by kradl jen některé, není to úplný parazit (jmelí – nezničí). Stejně jako zvířecí
paraziti – vši, blechy, roztoči. Kariérista, není to slabá rostlina, egoismus, velmi mocný
v pokřiveném smyslu. Nelítostný, dominance, udržuje i tvar původního stromu. Malý
podnikatel, který se rozrostl, pohltil a zničil vše okolo. I třeba zaměstnanec – zapálený,
entuziastický. Pohltí vše i s majitelem. Má tajný plán,. že jeho moc poroste a bude dominovat
společnosti. Může to být třeba i politik nebo cokoli jiného – Putin/Jelcin. Velmi ambiciózní a
nemilosrdný člověk. Může to být i firma, obchod, všude, kde se může odehrát takovýto
parazitizmus. Jít dál a kterou část těla bude lék ovlivňovat? Shromáždit informace z více
zdrojů.
Další rostlina: Ratan. – Máme více informací. Žije také v deštném pralese. Zase má úkol
vyrůst až nahoru – ke slunci. Není to úplně strom jako lípa nebo dub. Ale má charakteristiky
stromu. Stonek – kmen – tenký a dlouhý 1cm/150m. V dolní části nemá rostlina žádné listy.
Zespoda vydává energii na růst nahoru. Výhonky používá strom na zachycení okolních rostlin
pro růst vzhůru. Pomáhá si trny – nebezpečné, řežou. S jejich pomocí se opírá o vše okolo.
Výhonky dávají oporu hlavnímu kmeni. Vyroste 80 – 100 m. O ratanu nemáme žádné. hom.
informace.
Návrhy: nevadí mu způsobovat škodu nebo bolest svému okolí. Další zdroj informací –
Stonky byly velmi populární v sobě tělesných trestů. Rákosky. Agresivní, nelítostný. Další
aspekty chování rostliny.
DVD – soukromý život rostlin. Seriál o zvířatech, život savců – informace „mléka“ O hmyzu,
život v podzemí. Life in the Undergrowth. David Attenborough.
Tyto informace násobí znalost MM.
Rattan – calamus rotang.
Je známý i tím, že v jeho větvích žijí mravenci. Vytváří prostory a komůrky. Kdykoli cokoli
napadne strom a chce se živit na větvičkách, (zejména na vrcholu rostliny), mravenec vyleze
z úkrytu a napadne zvíře, které se snaží žrát zelené z rostliny, lezou po čumáku zvířete a
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koušou ho. Zvíře naráží do ratanu, vzniká zvuk odrazující ostatní zvířata. Mravenci rostlinu
chrání a za to jim rostlina poskytuje úkryt. Další kousek informace o ratanu. Má vlastní
armádu mravenců, která ho chrání. Lék pro člověka agresivního, diktátorského, nebojícího se
násilí, lze zajít ještě dál: slouží jiným velitelům, drží si vlastní armádu. Fanatik vytvářející si
vlastní armádu. Je třeba informace co nejlépe zpracovat. Hledat vždy nejlepší možný lék. Už
nestačí žít jen z polychrestů. Rozšiřovat znalosti. Toto je cesta. Homeopatie se vyvíjí. Všude
kolem jsou další léky, které je třeba objevit. Dobrý homeopat by měl mít přehled i v botanice
a zoologii.
Známý lék – eukalyptus.
-

různé použití, aromaterapie – pročišťuje, sauny, vyplachování ústní dutiny,
desinfekční účinky. Pročišťující ostrý řezavý účinek, dráždivé, silné aroma.
Doporučuje se mu vyhnout, pokud pacient užívá jiný homeopatický lék. Tlumí účinky
hom. léků. Všichni jsme už dělali proving, i když velmi materiální rovině. Stejná
čeleď jako white tee tree – cajuputum (olej)– také velmi desinfekční účinky. Lze dojít
k závěrům, které se týkají celé čeledi.

jambonalum = eugenia jambolana – velmi pročišťující účinek na sliznice.
Eucalyptus - Představuje malý lék. 352 rubrik v complete repertory - pozitivní, tvrdě pracuje,
aktivní, stimulující, entuziastický, nadšený, ale i opačné vlastnosti – tupost, pomalost, potíže
s myšlením, blud – představa, že je příliš líná, aby se ohnula – zde jediný lék – opačná
polarita nebo že je ten člověk pracovitý, že když se zastaví, tak má tento pocit. Někdo, kdo je
velmi pracovitý nese v sobě pocit viny, že nedělá dost. Nechá povalovat jediný papír na stole
a je z toho špatný, zatímco vše ostatní má v pořádku. Někdo, kdo je připraven něco vykonat.
Řeší, výzva ho stimuluje a on si to užívá. Fyzicky: pálivá bolest v očích, pálivá bolest
v oblasti śt. Pocit pálení probíhá celým tělem. Zánět, zápal. – jiné vyjádření kvality (ohně) .
Pochází z konceptů, jak je vytvářeno lidské tělo. Záněty, zápaly, zrudnutí – element ohně. U
tohoto léku je horkost a pálení všude. Pálivost, žaludek, zánět břicha, pálení v břiše, střevech,
kolem pupku. Konečník, horkost, pálení, měchýř – zánět, ledviny – zánět, pohlavní orgány –
záněty, gonorhea. Hrudník – zánět, zápal, Symptomy horka a horečky. U tohoto léku velmi
silně vyjádřeno. Lék na popáleniny, Pro ženy v menopauze. Záněty dutin. Pálivé bolesti uvnitř
i vně. Bude si stěžovat na pálení. Vážné pohlavní choroby, kondylomata bradavice na penisu.
Tuberkulóza. Paralýza mozku. Zhroucení membrány u nosní přepážky. Syfilitické miasma.
Žaludeční vředy, problémy s důležitými orgány, ledvina, slezina. Nádory např. v močovodu,
srdeční symptomy, emfizém v průduškách i hrudi. Ten, který je vážně nemocen, ale je
schopen a ochoten dělat důležitou práci. Vdech oleje – pálivý a pročisťující účinek. A teď
připojit informace např. z dokumentů na výše použitých DVD. Vysoké stromy, - nemají
problém se získáváním světla. Problém je v malých semínkách.
Některá semínka vytvoří atraktivní plod/květ, takže se šance, aby jej pták přenesl na jiné
místo. Křídla, která semeno odnesou dál…
Eukalyptus nemá žádnou takovou možnost. Když mají, štěstí, padnou na úrodnou půdu.
Nemají však dostatek světla. V zemi, nenaklíčená – čekají na požár. Dávají velmi hořlavý
olej. Podporují vznik požáru v pralese – olej je hořlavý. Schránka jejich semínka je požáru
odolná. Několik hodin po požáru začne růst.
Druh sebevraždy, aby Vaše děti mohly růst. (syfilitické), náchylnost k vážným onemocnění.
Propojením informací získáme přístup k novému léku. To, že do sebe věci zapadají, není
náhoda.
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Nedůležitější jsou informace o strategii přežívání v přírodě. Fundamentální vzorec substance
existující již miliony let.
Obecné informace o stromech.
co to znamená, když jste strom – liší se (není to jednoduché). Strom je to, co má jeden kmen,
stonek s výškou 6m a na vrcholku má korunu. Vlastnost stonků je dřevnatost. Tvrdost,
dřevnatost kůry, umožňuje růst.
Borovice v Americe má přes 4000 let. Tis může také až tisíce let.
Keře - malý strom mající více kmenů.
Proč se stromy vyvinuly? – evoluční odpověď ve smyslu Darwina. Adaptace na okolní
prostředí. Stále lepší vlastnosti, aby mohly přežít.
Vývoj stromů: jednobuněčný organismus, který vyšel z vody a uchytil se na skále – jako lyc.
– jedna z prvních rostlin, která se objevila na zemi
Přeslička – primitivní rostlina patří do skupiny léků jako silica, protože je rigidní – aby ji
nesežralo zvíře. Pevná rostlina – hodně křemíku. Potřeba koncentrovat svoji energii a
stáhnout se do malého prostoru. Koncentrují se jen na úzkou oblast a tu dovedou do konce.
Počítače a nezajímá svět okolo. Dobré na noční pomočování.
equisetum má také hodně vzteku, hněvu, vyhýbá se všemu, co ohrožuje jejich malou energii.
Vztek jim pomáhá chránit svůj prostor. Mohou dosáhnout mocné pozice – Magialavori – říká,
že je podobný lyc.
Všechny léky ze silic, mají problémy s vodou, protože jsou ztuhlé a rigidní.
byrokrat ovládnuvší své prostředí
kapradiny: další krok ve vývoji stromů. Vyvinuly se v určitý typ stromů. Kapraďorosty
v době dinosaurů. První druhy stromů, které měly semena. Do té doby jen spory.
Následně ochrana semen šiškou. Borovicové šišky. Další vývojový stupeň stromů. Borovice
velmi odolné. Přežívají prakticky všude a jsou zde prakticky od začátku.
třída: jehličnany drží rekord v délce života, nejvyšší strom světa cca 150m vysoký.
Douglasova borovice
úspěchy sebevražedné strategie.
Nejznámější představitel hom. jehličnanů je thuja
Vlastnosti pacientů odráží to, že tyto stromy žijí hodně dlouho. Jejich téma je stáří.
Udržují si v sobě uzavřený prostor, kam nikoho nepustí. To je jejich jediné živé místo. Nikdy
neříkají pravdu. Tajuplnost. Vypadají starší, než ve skutečnosti jsou. Mají pocit, že nejsou
schopny eliminovat tento pocit
Problémy s vylučovacími orgány.
Přežít, závislý jen na sobě.
pocit z lesa jehličnatého a listnatého. Listnatý les je takový živější.
Borovice mají velmi úzký vztah k houbám, Úzká symbióza.
konifery jako velká rodina a sdílené vlastnosti bylo toto rostou dál a dál a nezbavují se listí.
///
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Další typ stromů jsou listnaté a opadavé stromy.
jsou to v podstatě všechny stromy kolem nás, které nejsou konifery.
stromy kolonizující prostředí za lepšího klimatu. Vývojová výhoda: pochytají více světla než
konifery. Roztahují široké listy jako solární chytače světla.
Jsou schopny růst pouze v mírnějším klimatu než konifery. Křehká struktura, kterou ničí
mráz. Když přijde větší zima, odříznou se od hlavních větví stromu (listy) přerušená produkce
karbohydrátů, cukru škrobu na delší dobu – má velkou zásobu, listy byly produktivní. To platí
téměř pro všechny opadavé stromy. Přežívají sezónu a opadají. Cyklus se stále opakuje.
V pupenech je vše velmi dobře chráněno. Pupen = symbol znovuzrození. Zmíněna karta
z tarotu, kde znovu ožívají zemřelá těla.
V některých oblastech s mírným klimatem si udržují listy po celý rok.
Fagaceae – quercus pedunculata = Q robur - dub
Fagus sylvatica
Castanea vesca – jedlý kaštan
jsou ve stejně čeledi a tak asi budou mít podobné rysy.
Dub:
strategie stromu v přírodě. Dub je národní anglický strom. Nejsilnější strom, nejtvrdší
v Evropě. Rostlinný ekvivalent kovu. Zřetelná i z pupenů. Také je velmi ceněno jako palivové
dřevo – vysoká výhřevnost, dlouhý provoz. Krásné dřevo na nábytek. Zejména se používalo
na průmyslové účely. Stavba lodí. Ofic píseň angl. námoř. je o srdci dubového dřeva.
Námořníci měli srdce z dubu.
Podoba se železem i v homeopatii. Je zde ale rozdíl. Tento strom je „král lesa“. Pevnost a síla
viditelná na první pohled. Dominují svému okolí. Nelze je opominout. V korunách žije
množství druhů ptactva – samostatný ekosystém. Starší stromy jsou duté. Žijí dlouho 800 –
1000 let. Při stárnutí hnijí zevnitř. Plíseň sežere shnilé dřevo. Zdravé ne. Když je zevnitř dutý,
prodlužuje to vlastně jeho život. Trus žijících zvířat je výborné hnojivo pro strom. Král, který
ví, jak se starat o své poddané. Myšlenka série železa a zlata. Neaplikuje žádné špatné
strategie k obhájení své pozice. Toxiny v listech. Přirozeně šlechetný a dobrý strom, který
svou sílu získává díky svému úsilí.
Nejlepší popis mentálního stavu dubu – Bach.
•
•
•
•

silně bojuje, aby se uzdravil,
zkouší jednu věc po druhé, i když se zdá jejich stav špatný
stateční lidé, potýkající se s velkými potížemi.
jsou nespokojeni, když nemoc zasáhne do pomoci ostatním

Bere obraz z Bachových esencí
je zde úzký homeopatický obraz.
používá se také v gemoterapii. (zejména na fyzickou úroveň) zde se říká:
pupeny – tonikum, posilující lék, používá se na určitý typ arteriálního tlaku, nadledvinky,
nízký krevní tlak, stavy fyzického a ment. vyčerpání, slabost na jaře, sexuální žlázy
-

periodontitida
zácpa
ekzém
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léky z květů nemají takový účinek na celkovou vitální sílu.
žaludy – sexuální poruchy, posilující účinek v depresivních stavech, u mužů i žen, frigidita,
květ má stimulační účinek zejména v době puberty a přechodu, sexuální slabost, frigidita.
kořínky: spíše na kůži; vyrážky, ekzémy, záněty kůže, anální fisury,
(zde zasahuje i série zlata – sexuální orgány, srdce) Také na deprese. Dub je král rostlin.
Stejné poruchy jako král mezi kovy. Zlato. Indikace úzké: alkoholismus = syfilitický stav.
leukémie, onemocnění sleziny
Meniérova choroba.
otoky, zvětšení – břicho, slezina. vodnatý otok generálií. Dna.
Při práci je třeba shrnout všechny informace i od Bacha a další.
castanea vesca – jedlý kaštan
má některé vlastnosti dubu, když ho pozoruje, je to velmi dávající strom. kaštany jsou
nesmírně výživné, a mnoho zvířat přežije právě že sbírá kaštany a přežije. Když nebylo maso,
byly kaštany významnou potravinou přes zimu.
pichlavé slupky. – bodliny ochranou před zvířaty. Zubaté listy s bodlinou na konci.
Přizpůsobení, aby nebyl sežrán. Ten kdo se silně brání, kdo je pichlavý.
Opět odkaz na Bachovy esence.
nesmírně extrémní mentální obraz.
homeopaticky
lék na stázy v lymfatickém systému, zejména v DK, kde snižuje městnání a otoky. Celulitida.
hemeroidy, spasmotický kašel.
sladký kaštan na městnání v lymfatických žlázách
nesladký kaštan na městnání v žilách
homeopaticky:
účinek na břicho, bolest, škrundání, flatus, průjem, silné sny o výkalech a pošpinění se
výkaly, nucení na stolici
soustředění hlavně na vylučovací ústrojí.
květ - spasmotický kašel a černý kašel, závrať
hom: neklid, nervozita v noci. – je zde málo rubrik. Nemá tak jasný obraz, jako dub.
Dobrý člověk, těžko přístupný, mající pichlavou slupku.
Zkouška je pouze pokus o interpretaci léku. Je nutné ji porovnat s informacemi z jiných
zdrojů.
Buk.
na jaře nádherné pupeny. Myslí, že má nejkrásnější pupeny ze všech jiných.
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Plody mírně podobné kaštanu. Místo bodlin chlupy. Nemá listy s bodlinami. Listy jsou jedlé
pro zvířata. Oblíbenec divokých prasat. Poměrně jedovatý účinek na lidi. Šlechtický strom
Evropy spolu s dubem a jasanem. Hlavní strom používaný na nábytek. Ne tak tvrdý jako dub.
Bach: pro ty, kteří cítí potřebu vidět více dobra a krásy v tom, co je obklopuje a vidět dobro
nesené vevnitř. Pro ty, kteří potřebují být tolerantnější a méně kritičtí.
gemmoterepie: antihistaminická reakce, stimulace fce. ledvin, nízká imunita, alergie, obezita,
zadržování vody a celulitida. Indikován v případech špatná fce. štítné žlázy, předčasné
stárnutí.
homeopaticky: Clark: na hydrofobii, pokousání vzteklým zvířetem. všechny symptomy
převážně pocházejí z toxikologie.
Snědl bukvice – obrovská žízeň, žebrá o vodu, které se pak vyděsil a odmítl, (vzteklina) Sníst
bukvici = silná horečka. Zkušenost je pouze od těch, kteří snědli bukvice.
Zde je z těchto tří nejméně uspokojivý obraz. Zde spíše toxikologický obraz než
homeopatický.
Plant Remedies study.
kategorie na které se dívá, když studuje rostlinný lék.
taxonomy – jak je klasifikována rostlina (klasifikace živých organismů)
Není možné studovat léky jako izolované. Studovat léky v rodinách. Členové rodiny sdílejí
charakteristiky.
Fagacia –
lze se podívat na botanickou klasifikaci podle genetické nebo podle použití – např. drogy
(Magialavori) – kniha drogy, agaricus, bufo, bovista, další malé rostliny – nobilis, lithium
carbonicum (minerální) aether.
Lze udělat rodinu léků, které se substancí velice liší.
Staphysagria a Pulsatilla jsou z jedné čeledi, ale homeopaticky je nelze porovnávat.
Při klasifikaci je třeba seskupovat léky podle charakteristik platných v praxi.
kde má rostlina původ? místo, původ,
jaký typ podmínek má ráda? slunce, stín, voda…
jak rostlina vypadá?
kde je vývojově rostlina, čeleď (phenology)
z jakých forem se rostlina vyvinula
DVD – filmy o orchidejích – nejvyvinutější druh. Propracované strategie lákání hmyzu
vyvíjela se miliony let. Např. květy vypadající jako samičky určitého hmyzu, který lákají.
(Orchideje jsou lidé, pro které je důležitá atraktivita a sex. přitažlivost. Takových je mnoho,
přitom orchideje jako takové neznáme).
jak dlouho žije?
rok, den, tisíc let?
která část je medicínsky využívána?
jaké chemické prvky v rostlině mají největší účinek?
obsahuje vysokou koncentraci některé látky, minerálu?
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např. compositaeae obsahují hodně sulphuru.
speciální adaptace – jaká je strategie přežití?
•
•
•

kde bere energii
jak se ochraňuje
jak se reprodukuje – opylování, šíření semínek. Např. orchidej má spec způsob.
Eukalyptus jednoduchý způsob opylování, zvláštní způsob šíření – spálí celý les.

Co je důležité pro rostlinu nebo zvíře, je důležité pro člověka, který ji potřebuje.
Z čeho člověk žije, jaké má vztahy. Vztah lidí k jejich práci a finančním zdrojům. Skupina
parazitů – musí vydělat peníze za každou cenu. Akumulace hojnosti a materiálních zdrojů.
Uchýlení k podvodným způsobům.
Jakým způsobem se bráníme? ostré bodliny, ubytovávají mravence, mravenci ji i chrání a
kontrolují, co roste v jejím okolí a zničí každého konkurenta.
Jedy jsou také důležité. Rostlina obsahuje kyanid např. některé kapradiny a pak oslepnutí,
rakovina.
To, proti čemu se musíme bránit vystupuje v našich snech a představách.
Květina má často blízký vztah s jedním konkrétním zvířetem, který ji opyluje. Např. brazilský
ořech – jediné zvíře, které se prokouše a uvolní semena k růstu, i když jich část sežere.
Jak velké je téma reprodukce u lidí? Zjistit u pacientů. V určitých situacích může vystoupit do
popředí.
Attenborough‘s categories
jak rostlina cestuje?
promyšlené způsoby přesouvání.
jak rostlina roste, rozrůstá se, nabývá na váze?
jak kvete?
jak konkuruje?
jak spolupracuje?
jak přežívá?
jak se používá rostlina v alopatii
taxus bacata – chemoterapie, vrba – acylpyrin
jak využívají tyto rostliny léčitelé?
cham. stovky let na bolesti při růstu zubů, arn. lék po poranění.
jaká je mytologie a symbolismus spojený s rostlinou?
když kolektivní (ne?)vědomí vytváří nějaký příběh nebo mýtus, není to náhoda.
jaké je praktické použití té které rostliny?
nábytek, parfémy
studie malé čeledi, která při studiu vytváří poměrně koherentní obraz.
narazil na dva léky, které moc neznal.
Adoxaceae
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studium léků podle čeledí je důležité, pokud jsou účinky koherentní
viburnum prunifolium – jen 39 rubrik. jsou velmi ucelené, 11 se týká potratu. Kdy hrozí
potrat. Prevence proti potratu. Kde je vzrušení, hysterie, bolesti. Krvácení z dělohy.
Kontrakce svalů a šlach, další opět křeče v DK. Křeče svalů, zejména v těhotenství.
Konvulze. Musí se vztahovat i k jiné příčině potratu. Lék na poporodní i porodní bolesti.
Tehdy, kdy se blíží k porodu. Má ale i chronický obraz. Tendence k rakovině. Když začnu
akutním a vznikne hypotéza pro chronické použití, lze ho použít. Např. žena, která má
tendenci k potratům a její velké téma je těhotenství. Její postoj k dětem, početí a miminu je
problematický. Tak vzniká chronický obraz zvláště tam, kde je sklon k rakovině.
viburnum opulus – celkem známý lék. Opět vytáhnout rubriky, tendence ke křečím a
kontrakcím, další hlavní oblast je děloha. Potraty, krvácení z dělohy – ne tak výrazné, jako u
viburnum prunifolium. I jiné ženské symptomy, sterilita obecně, prolaps dělohy. Sterilita
znamená velké problémy k tématu rodičovství. Tělo není schopno produkovat děti. Zde ale i
muži. Zejména zánět a otok. Bolest v dolní části zad, symptomy zvýšeného močení. Výrazný
mentální stav. Hysterický lék, nervozita, neklid. Mysl, neklid hysterická bolest během močení
s křečemi, úzkost u srdce během menstruace. Lidové využití je stejné. Američtí indiáni –
křečová kůra = název. Gemoterapie – viburnum montana – spasmotické astma. Potraty,
bronchitida – spasmotický kašel, katar Eustachovy trubice. Nikde indikace na potíže
s dýcháním.
Další příbuzný lék – sambucus nigra – známý lék na dýchací potíže. Zde je kašel, zhoršené
dýchání, astmatický a krupovitý kašel. Někdy se používá jako akutní lék pro tento stav.
Některá další témata černého bezu.
hlavní oblast působení – hrudník, zablokovaný pocit, obtížné dýchání, kašel krup. Zvláštní
sklon k zimomřivosti – chlad rukou, pokud je tělo teplé. Křeče, silný sklon k pocení. Astma,
krup, s hojným pocením – sambucus. Otoky v různých částech těla. Namodralost – nedostatek
kyslíku. I mentální stav. Úzkost a ustrašenost – běžný rys u problematického dýchání,
tendence k pláči. Vidí vize, duchy, rubriky kolem vizí fantomů. Příšery. Pomáhá zúžit výběr
léku při akutním předepisování. Ukazují i směr pro chronický předpis.
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14. 1. 2007
pokračování ze včerejška
rychlá informace o gemmoterapii v homeopatii:
Zentrich zmíněn. – léky jsou dostupné v ČR. Používají se dvěma různými způsoby. 1. podle
klasické homeopatie, druhý je francouzský, kontinentální.
Klasický se používá s homeo. léky dohromady.
Fr. přístup – gemmo. se používají jako drenážní léky předtím, než se podá hom. lék. Vychází
se z toho, že pacient přichází ve velmi toxickém stavu. Předem používají bylinné tinktury,
hom. léky v nízkých potencích nebo gemmoterapii.
Klasický hom. dělá tři věci: ve chvíli, kdy případ odebírá se snaží postihnout co nejširší
totalitu, i když akutní, tak postihnout jak zapadá do celkového stavu. V pozadí se objevuje
konstituční, chronický obraz. Druhá věc je, že se podává jeden lék v jednu chvíli, což
neznamená, že podává jeden lék během celé léčby. Podává ten jeden po dobu po kterou není
jasné, co lék dělá. Třetí věc je podání nejmenší dávky léku. Jenom tolik, co je třeba ke
stimulaci životní síly. Shrnutí: Minimální stimulace s maximálním porozuměním. Práce se
systémem, který ví, jak sebe léčit = Nezasahujeme příliš. Když rozumím tomu, co se děje
v případu, jsem schopen poskytnout adekvátní terapii tak, aby neničila celkovou totalitu. Tak
používá i gemmoterapii. Ne jako drenáž. Nejlepší hom. lék působí sám o sobě jako drenáž.
Pacienti nejsou zase tak toxičtí, aby to bylo třeba = jeho názor. Možná u případů, kdy
dlouhodobá alopatická léčba, ozáření…. tak potom ano – drenáž. Potom je třeba postupovat
pomalu a jemně.
Použití gemmo v klasickém přístupu. Jako podpůrná léčba při klasické hom. léčbě.
gemmo používá pupeny stromů. Zakladatel belgický lékař pracující ve Francii, který
pozoroval stromy a vypozoroval, že pupeny jsou mocný krok ve vývoji stromů. Na jaře
obsahuje veškerý potenciál růstu keře/stromu. Obsahuje mnoho energie, výživných látek,
kyselin, jedinečně v rámci celého roku – gemmo = terapie pomocí pupenů.
Považuje gemmo za přídavnou a doplňující terapii.
popis čtyřmi slovy:
léčba podávaná spolu s hlavní léčbou
podporující hlavní léčbu
umožňuje aby probíhala rychleji a účinněji
nezasahuje do hlavní léčby
To ne zcela odpovídá pojetí klasické homeopatie.
příklady z praxe:
Používá ji u každého případu a každý den. Nerad kombinuje různé homeopatické léky jako
takové. Gemmo považuje za mnohem lepší než herbální tinktury.
klinické situace vznikající při léčbě.
problém: pacient právě bere LM konst. léku s velmi vážnou dnou. Konst. je velmi dobrý a
působí u něj na hluboké úrovni, ale stěžuje si, že jeho dna je stejně vážná a bolestivá jako před
tím. Byl to pokročilý případ. Když to viděl, říkal si, že možná s tím nepůjde nic udělat. Možné
přístupy: (dnové symptomy lze eliminovat do té míry, do jaké lze rehabilitovat vylučovací
systém).
silnější potence stávajícího léku, Vaše dna se postupně zlepší.
www.homeo.cz
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nebo dieta – nejíst hutné jídlo, alkohol
nebo podpora symptomatickým lékem se specifickým účinkem
nebo více těchto věcí zároveň
on ale použil gemmo lék z břízy. Očistná kůra, která se brala na jaře. Specificky ulevuje od
symptomů dny. Gemmo léky jsou velice blízko materiálním dávkám. Obvykle 1X. Působí na
materiální úrovni těla. Nelze o nich říci, že jsou to homeopatické léky. Je to ale něco více než
bylinná tinktura. Nenarušuje konstituční léčbu. Když se dává konst. tak je třeba nezmást
předpis a dát šanci, aby lék působil.
další problém: tři děti v rodině, léčí se celá rodina, všechny mají opakující záněty horních
dýchacích cest, záněty uší, rýmy.
Jsem konstituční hom a nechci Vám dávat sympt. lék a chci najít simillimum. To je nejlepší
lék i ochrana i na akutní stav. Bude zde fungovat. To je sice ideální, ale nepraktické.
nebo dát krabičku první pomoci s hom léky a s instrukcemi (fer.-p, puls a další…) ať si s tím
poradí.
nebo být k dispozici pro akutní stavy, pak volají pac. i v noci – to je ale neudržitelné.
nebo jim dávat jako prevenci echinaceu – jeho zkušenost je, že je dost účinná pro mnoho lidí,
ale ne pro všechny – je třeba ji podat ve chvíli úplně prvních příznaků, což je někdy u dětí
trochu problém.
nebo použití gemmoterapie – dá se podat i u plně propuknuvších příznaků. Kde už echinacea
nepůsobí. – Rosa canina – divoká růže (šípková). Používá se kdykoli, kdy je potřeba. Podobně
účinný je i černý rybíz. – č. rybíz je velmi častý lék na mnoho různých stavů. Působí velmi
dobře spolu s ostatními léky.
Další problém: vážná sinusitida. je použit specifický hom, lék Kali-bi. Zde by uvažoval
použití gemmo léku ještě před hom. léčbou. Muž se sinusitidou, není jisté, zda je to správný
lék, je třeba rozmyslet.
Vzhledem k bolestem se ale nadá říct, počkejte, až si to rozmyslím.
nebo to risknout a dát kali-bi. a příště uvidíme. Tak je to třeba někdy udělat
nebo dát kali-bi. v nízké potenci protože je specifický na sinusitidu – to také není nic moc
nebo placebo – to by asi moc nepomohlo
nebo říci, aby si vzal sušený kaštan (koňský ne jedlý), upekl ho v troubě a rozmělnit vnitřek a
šňupat prášek jako kokain. To je lidová léčba na sinusitidu.
nebo najít v gemmo specifický lék na sinusitidu carpinus betulus. Zde je vysoké procento
účinnosti. Vždy zabere.
Další problém: těhotná s astmatem, konkrétně by mohlo jít o stram. Nebo by uvažoval o
viburnum nebo o sambucus nigra. Během konst. léčby je ve stavu, kdy hrozí potrat.
dát stram. jako konst. lék
nebo znovu odebrat případ, protože tento stav by neměl nastat během konst. léčby
nebo akutní hom lék a pak se starat zda konst bylo správné.
nebo lehnout do postele a případně zavolat doktora aby nepotratila
nebo gemmo viburnum lantana – dnes by jí ho předepsal jako konstituční lék nebo bez černý
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gemmo nemají mentálně emocionální účinek. Jsou o nízké frekvenci. Výroba z výhonků a
pupenů. Někdy listové pupeny, někdy květové. Někdy se používají jiné části, které raší na
jaře. Někdy se používají jarní rašící kořínky. U břízy a vrby se někdy používá míza. Používá
se vždy energeticky nejsilnější část – zrovna rašící.

Energetická a materialistická medicina
∞ homeopatie
úroveň vibrací
0
materialistická medicína

LM potence – příprava 50000 / 1
v době posledního vydání organonu. dříve se mluvilo jen o C potencích. Bylo však vydáno až
ve 20 století.
Obvykle se podává od počátku od LM1. Někdo začíná LM6-8, ale není to obvyklé. Jedna
kapka v 50000 vody nabouchaná.
Způsob předepisování - instrukce.
malá lahvička s roztokem LM1 a říci: vzít každý den lahvičku a nabouchat proti dlani 10x
nebo 12x 2-3 kapky tekutiny nakapat do půl skelničky vody, silně promíchat několik vteřin,
z toho vzít dvě tři polévkové lžíce a každou lžíci nechat v puse chvíli. Zbytek skleničky se
vylije, následující den se to zopakuje. Většinou opakovat 28 dní. Pokud změna, reakce,
kontaktovat homeopata. Když se objeví symptomy zhoršení – akutní stav – vysadit lék. Když
se začnou zlepšovat, tak nebrat dál ten lék a čekat. Pak stejné jako s C potencemi. Když lék
skončí, tak vysadit po dobu, co se cítí dobře. Pokud přestanou brát lék a neuleví se jim, je
třeba po pár dnech znovu ne třeba jednou denně, ale jednou za dva a tři dni – experimentování
s ředěním, jedna kapka do skleničky vody, z toho jednu lžičku a dát do další skleničky vody,
trochu zamíchali, ale ne příliš silně. Jednu čajovou lžičku. Ředit dvakrát nebo třikrát. S LM je
dostupná velká pružnost. Malé množství každý den = neublíží. Obvykle nedochází k velkým
problémům.
Jedna z nejtěžších věcí v homeopatii je posoudit co se vlastně děje. Zda je to zhoršení nebo
proving. Pomocí LM lze postupovat velmi jemně a snáze se rozlišuje. A lze dát zodpovědnost
za dávkování pacientovi. Lze experimentovat s počtem kapek, kontakt s lékem.
Jinak u dětí, kdy je problém jim podávat denně. V akutních případech raději dává C potence.
LM potence jsou přirozenější i z hlediska zvyklostí. Berou odpovědnost pacienti za braní
léku. Pacient získává pocit, že má svou léčbu ve svých rukách. není dobré jedna dávka za šest
týdnů. A to té doby nic. LM lze také snadno opakovat v akutní situaci. Pokud jsou pod vlivem
C a dojde k akutní situaci, tak je to problém.
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Stoupání v potenci dělá když uplyne dost času, ne dříve než po dvou měsících. Někdy i po
kratší době, pokud lék výborně účinkoval. Postupuje přes 1-2-3. Někdo rád přeskakuje. Tak
prý mají rychlejší výsledky. Často v jeho případech ale došlo ke zhoršení a to bylo zbytečné.
Užitečný trik: Massimo. ten má od veterinářů homeopatů. Když přestane dobře působící hom
lék, tak se zvedne potence a když nezabere a jste zmateni, tak je užitečné toto: Velká láhev
naplnit ze 2/3 vodou, do toho 6-8 kapek LM potence, kterou pacient dosud měl. Když přestala
fungovat LM5, pak nakape LM1,2,3,4,5 po šesti kapkách, silně zatřást a vzít polévkovou lžíci
denně tohoto roztoku. Čtyřikrát denně. Když to začne fungovat, tak se přejde na 1x denně.
Pak se vrátí k obvyklému braní léku. A začne tam, kde předtím skončil. Když si nejsme jisti,
tak začít o stupeň nižší potencí. Když na pochybách, tak jít vždy níž než výš.
U LM není třeba čekat na změnu k vyšší potenci, během tří dní je možné potenci změnit.
50 ml lahvička z kapátkem, jedna třetina vodky, zbytek voda. Do toho se dá pár kuliček LM
potence. Stačí 5,6,10. To je vše k přípravě léku pro pacienta. To je jeho metoda, ale existují i
jiné metody. Než dá lahvičku pacientovi, tak ji natřese. Rád pozitivně přemýšlí o
připravovaném léku.
Sklenička by měla být čistá. Nemusí být nová.
Lék je dobré brát v situaci, kdy jsou pacienti v přijímajícím stavu. Chovat se k léku s úctou.
Klidně i v noci, kdy je klid.
Přechod pacienta např. z 1M na LM – zde je celkem bezpečné začít LM3, když na pochybách,
tak klidně začít od LM1.
Na LM nejsou žádné fixní pravidla. Nemá ani zkušenost s tím, že kovová lžíce naruší účinek.
Co nemá rád, to je dlouhá pauza od okamžiku přípravy léku do jeho použití. Do 30 sec vzít.
Jinak energie mizí. LM potence, někdy se jim říká Q potence, ale ty se připravují jinak. U LM
se bere při přípravě za začátek C3 a Q se připravují přesně podle Hahn. instrukcí.
Gudjons Pharmacy
www.gudjons.com - léky, které hodnotí jako nejlepší v této kategorii. Neposílají do Čech.
ne bublinkatá voda na přípravu
Nemusí se přidávat alkohol. Pokud se přidá, vydrží to několik měsíců. Jinak měnit co tři
týdny.
///
zakončení gemmoterapie.
homeopatie je u vrcholu trojúhelníku, dole je konvenční medicína. V konvenční medicíně
není žádný koncept energie. Rozhodli se zvolit metody, které lze testovat na hmotné úrovni.
Bylinkářství není zcela na materiální úrovni přes použití mateřských tinktur, ale protože
používají celou rostlinu a to dává energii – energetickou kvalitu. Celá rostlina má mnohem
více ducha. Sem vstupuje také gemmo. Je výše, ale ne tak vysoko jako homeo.
Meristematické části – jsou tam základní – zárodečné buňky.
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Velmi populární oblast medicíny – léky z embrií. Zlé úrovně vibrace. Má respekt k určitým
oblastem, ale zde je to zlé. Míchání buněk zvířat a lidí.
Gemmo v kombinaci s hom. nenarušuje. Na vrcholu trojúhelníku platí zákon podobnosti, na
základně zákon o opaku. Bylinná medicína na určité úrovni působí opakem.
V gemmo je schopnost vyšší energie. Nemají takový potlačující účinek jako ty na patě
trojúhelníku.
Kent – použití pouze hom. léků, on však vychází z holistického principu, dnes je posun. Je
třeba dosáhnout co největší totality. Kent – pokud saháte na něco menšího než je totalita, tak
pacienta potlačujete. – i v akutním použití. Je třeba se na to ale podívat z hlediska modernější
perspektivy.
Gemmo – ideální doplňková medicína?
je udělána z embryonální báze
v okamžiku růstu
macerovaná v alkoholu a glycerinu 50/50
je dělící mezi homeopatií a bylinkářstvím.
pro malé děti se to někdy zahřívá, aby vyprchal alkohol, ale to asi není dobře. Přípravky jsou
příjemné na chuť.
léky mají přirozenou sílu pohybu – rozvoje (pupeny). Je to energie směřující zevnitř ven.
Přípravky posilují obvykle vyměšování. Většinou dojde k výtokům. Sám si vzal kdysi černý
rybíz a deset minut poté měl zvlhlo v nose – tekla voda, oranžová barva a značné množství. I
když nebyl problém s dutinami. Proto franc. škola ráda používá tyto přípravky na drenáž.
Vyplavování toxinů.
jednoduché použití přípravků, ne jako v homeopatii. Gemmo mají širší spektrum záběru a
vyšší toleranci. I když nepůsobí tak zázračně, jako správný homeopatický lék. Existuje rozdíl
ve vibracích.
Je asi 80 – 90 gemmo přípravků. Je ale 10 – 20 základních, hlavních. Gemmo je také
v souladu s Herringovými zákony léčby – nedochází k potlačení.
(arborivital medicine – RT Cooper) – namočené části celých rostlin v alkoholu – i léčení
rakoviny.
Moruše – hlavně problémy se slinivkou a diabetes ne s inzulínem.
Virbus – tonikum, deprese, ztráta energie často ve spojení se sexuálními problémy.
Černý rybíz – jeden z nejznámějších – v lidovém léčitelství plody na záněty v krku. Nejdříve
se to ale zhorší, pak zlepší. Gemmo – široký rozsah – náhražka kortisonu – má velmi silný
účinek na nadledvinky – velmi antialergický a lék s protizánětlivým účinkem. Astma,
emfyzém, velmi efektivní je u alergií, zvláště u alergické vyrážky na pokožce, často
v kombinaci s jinými léky. Při artritidě spolu s vinnou révou a pinus montana. Společně
působí velmi dobře.
acer campestris – javor. na zvýšený cholesterol a žlučníkové kameny
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hippophae rhamnoides (rakytník řešetlákový) – nový, začíná s ním experimentovat –
neurologické problémy a nízká imunita. Není moc dobře známý.
ořech – toto je lék, který se používá na vlhký ekzém, ne suchý
pinus montana – důležitý na artritidu
bříza/jehnědy – oslabení sexuality, impotence, ztráta libida, sterilita, frigidita, opožděný
sexuální vývoj
Hlavní publikace Max Tetau – francouzský hom. gemmotherapy
www.minimum.com
www.gemmopedia.org - jeho stránky. Veškeré indikace a informace o použití těch léků.
Paul Henry (Belg.) přišel s gemmo. Používá se hodně ve Fr. více ještě v Itálii.
Gemmo se léčí obvykle 2-3 měsíce. Dávkuje se podle váhy. Kapek jako kilogramů –
rozděleno na několik dávek. Kapky se smíchávají s trochou vody a chvilku se podrží v puse.
V akutních případech je možno dávku zdvojnásobit.
Bachovy esence jsou na trojúhelníku někde mezi homeopatií a gemmo. Nerad dává Bachovy
esence během hom léčby, strach z narušení. Směs elementů, voda země, vzduchu – slunce –
ohně. Účinek slunce, které potencuje. Působí hlavně na mentálně emoční úrovni ne moc na
fyzické.
www.homeopedia.org
www.miasm.com
www.ishj.com
www.nemprovings.com
www.sprema.com
www.gemmopedia.org
www.youtube.com – Attenborough
nick@ehomeo.com
Otázka, z které části se vyrábí stromové léky. – řada variant jak z listů, kmene, květů – asi to
pro homeopatii není důležité. Jde o informaci…
///
případ. žena kolem 45 až 50, vypadá mladší, rezervovaná, ochotná komunikovat. Vidí na ní,
že není vdaná a nemá pevný vztah, ošklivý ekzém okolo očí, kruhy, pokožka olupuje,
pokožka ruce červená flekatá, oblečená v jeans, svetr, nohy zkřížení, levá noha neklidná,
rezervovaný způsob mluvy, úsměv, ale ne příjemný, často krčí rameny, při těžkých bodech
v příběhu – pokrčí rameny. oči oteklé, je rezervovaná, zaujímá obranný postoj, nechce se moc
otevřít. N: jsem zde, abych poslouchal co chcete říci. Pak Vám položím otázky. – O: možná
by bylo lepší se ptát. N: tak co vás přivádí k homeopatovi? O: Každý mi říká, že mám
problémy se stresem. Ošklivá kůže následkem stresu. Zkoušela mnoho různých krémů a léků,
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ale nic nepomohlo. N: co tedy vaše kůže vyjadřuje? O: hořký smích – mě se dějou v životě
věci, které jsou velmi stresující. Jsem člověk, který o tom nebude snadno vyprávět ostatním
lidem. Má pocit, že pro ostatní to bude břemeno. Chce to ven, ale nejsem o tom schopná
mluvit. N: kde ekzém? O: na zádech – oči ještě horší než nyní. Velmi těžký ekzém po celém
těle. / několik měsíců bere steroidy, ale nebere je ráda. N: jaký stres ten stav zhoršuje. O:
hlavně práce a finanční situace / je to pro ní těžké to říkat. N: jak stres vnímáte? O: můj přítel
mi stanovil diagnózu. a tvrdí, že dost nevyjadřuje emoce. vše zadržuje uvnitř. N: řekněte mi o
tom něco víc. Začne být hodně nervózní – já to tak vždy zadržovala a dívá se obranným
způsobem, jako by to nechtěla říci. Pak říká: celá rodina je taková, nikdo o problémech
nemluví. Je jako veverka, vše zadržuje a vše si nechává. Je soběstačná a vše si udržuje pro
sebe. N: řekněte mi co pro vás znamená soběstačná – jaké myšlenky, slova pocity to
vyvolává? (všímat si slov, která obsahují u pac. hodně energie a to zopakovat a chtít vědět
pozadí) pak začala koktat. On se toho chtěl držet. Při odpovědích hodně mává rukama. Všímat
si hodně jaká gesta dělá pac. rukama. O: neukazujete lidem, co se ve Vás děje. N: řekněte mi
o tom víc. O: Nikomu o tom neříkám. Je jednodušší neukazovat co se ve Vás děje.
(uvědomuje si skrývání) Nechce říci co cítí. Moji přátelé se proto na mně zlobí. O: když
nastane nějaká extrémní situace je vše ještě horší. N: kdy se to zhorší? O: nyní moje situace
v práci a finanční situaci. Když máte dostatek peněz je snadné být sebejistý. N: více o
stresujících zážitcích? O: fyzicky nespím, svědí mně celé tělo. N: Jakou práci hledáte? O:
dříve jsem pracovala pro velké firmy nyní pro malé, začínající. Měla málo peněz. Pracuje 6070 hodin týdně. Raději pracuje v malé firmě než velké kvůli konkurenci. N: Jakou práci
děláte? O: oblast logistiky a dodavatelských řetězců. Velice materiální práce s dobrou
organizací. V poslední zkrachovalé společnosti pracuje od září a začal se hodně zhoršovat
ekzém. Nejvíce, když přijeli na návštěvu matka a sestra. a měla strach, že prokouknou, že má
málo peněz. Nechce veřejnosti ukazovat své chyby a slabiny, matce je 85 a já ji nechci
zatěžovat, v rodině byli všichni poměrně úspěšní. Velmi zdůrazňovala, že matce nechce říci
nic o špatné své situaci. Ukazuje se jako sebevědomá a v pořádku. N: vyprávějte o nejhorší
situaci, která by mohla nastat, kde byste se takto cítila – (velmi užitečná otázka obecně, pokud
…) O: nejhorší je to, že tady sedím v ordinaci. Mám prima přátele a nikdy jim neříkám o
svých problémech. nerada se před ostatními odhaluji. (Blud – jakoby seděla v ordinaci nahá).
Používá odosobněných výrazů: jednotka, výstup… N: jaká by byla nejpříjemnější situace? O:
nevím, jestli Vám to mohu říci. Život probíhá v extrémech – neodpovídá. On se znovu zeptal
na návštěvu matky. Zrovna se jí rozplynula naděje na dobrou práci. Nerada dávám najevo, že
jsem na tom hůř, než bych ve svém věku měla být. Já to neříkám, ale má pokožka to ukazuje
jaká jsem. Je velmi dobrá v předstírání, že je vše v pořádku. Kůže se hodně odráží na jejím
sebevědomí. Popisuje to jako plačící ekzém. Má to kolem očí – pláč… Ona zadržovala pocity
a ekzém plakal. Říká, že už dlouho jí ekzém takto moc netrápil. N: měla jste nějaký stres,
když malá? O: ne, měla jsem hezké dětství, rodiče měli rádi. V noci to tak strašně svědí, že
bavlněné rukavice. Už nechce masti a kortikoidy, senná rýma, slzí oči a kýchá, alergie na jídlo
– ne? N: zlepšuje něco stav? O: Lokálně jí pomáhá heřmánkový čaj nebo mléko, koupel sůl
z mrtvého moře. To jí uleví, ale nezmizí, nikdy nezmizí svědění. N: jak se cítíte, když se
koupete? O: poprvé pozitivně reaguje – to je výborný. (sůl z mrtvého moře odebírá toxiny
z pokožky. Ona vyrostla u moře. N: co se vám na moři líbí? O: ve vodě se cítím naprosto
přirozeně. Slaná voda má dobrý vliv na pokožku. Nemá ráda, když se na ni někdo dívá,
kdykoli. – jak se cítíte v situaci, když se někdo dívá? O: jakoby vás lidé pitvali, rozřezávali…
Je to jen blud, ale… ona to tak skutečně vidí. Pitvání se týká mrtvoly. Blud podle Sankarana
na úrovni 5. Jak se cítíte, když Vás pitvají? O: počítač, výraz. Nerada, když do mě lidé
vstupují. Blud? lidé ji analyzují za pomoci počítače. Nemám ráda, když do vás lidi vrtají. není
snadné odhalovat svou duši. N: co by se stalo, kdyby byla odhalena? O: neodpoví. N: máte
sny? O: léta neměla, ale včera dvě noční můry. – podvědomý materiál, příprava na
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homeopatické interwiev. V každém snu ji někdo honil, byla tam babička – ta měla zajímavý
život. Vyrostla v sirotčinci a vypracovala se na celkem bohatou, hezká, dominantní,
diktátorská. Když se babička objevila, ona se probudila. Co pro Vás babička představuje?
Opak toho co dělám: nikdy nepřestaň tvrdě pracovat. Všem dávala rozkazy, aby vše
fungovalo. Babička dělala totéž, co pacientka. Říci více o snech: pořád mě jen honili a honili.
Jakoby ji honila babička. Podvědomí to nedovolovalo vidět. Ve snu byla jen babička.
Vzbudila se a nad ní viselo nebezpečí. Je velmi racionální, vše má srovnáno černá a bílá.
Pracuje v provozu, mám jasnou představu o věcech. Je tak uspořádaná, mluví o sobě jako o
počítači. N: jste vdaná, vztah? O: jsem spokojená, když žiju sama. Byla by ráda, aby doma byl
někdo, kde se může vyplakat. N:chce se vám někdy plakat? O: ne. N: co by vás přimělo
plakat? O: to by muselo být hodně. N: a máte nějaké jiné fyzické problémy? O: dvakrát
operovali kyčel. Mívá hodně studené a ledové nohy, pak otupělé. Nikdy nezmínila otce. Ona
na otázku vypráví smutný příběh. Umřel, když jí bylo 13. Hodně smutná, když o tom vypráví.
Snaží se zakrýt. Já už to překonala. Událost o které hodně přemýšlela a vypořádala se s tím. Já
najdu způsob, jak se z toho dostat. N: ještě něco jiného o vaší rodině? O: matka mého otce
byla blázen a dědeček spáchal sebevraždu. A babička se z toho zbláznila. Přes všechen
zármutek se ale musela starat o děti. N: co pro vás znamená moře? O: strávila celé dětství
v blízkosti slané vody. Sedí u moře a je ve svých myšlenkách.
témata:
organizace, počítačový jazyk, nezpracovala smrt svého otce – zármutek sahá to až k babičce,
měla také zármutek, druhá babička vyrostla v sirotčinci, nevyjádřený smutek, plačící ekzém,
strach z odhalení – nepouští nikoho k sobě, téma výkonu – ostatní se cítí úspěšný, ano není,
strach ze selhání, moře – klid – zlepšuje jí to fyzicky i mentálně, slzy, stres – finanční
nejistota – když by měla peníze, může vše, nezávislost, osamocení – vztahy, nezávislost je
stav její mysli, ona musí být nezávislá, potlačení, strach z odhalení.
organised mechanical
unexpressed grief Death of her father granfathers orphan weeping eczema
suppression wall closed
fear of being revealed secretive doesnt let anyone in fear being opened
unsuccessful anxiety about failure unconfident fear of bad opinion
sea – calmness, ameliorates
security – stress no job no money
Independence loneliness no relationships private space
self awareness – sebeuvědomování (jejího stavu)
family – strong women missing men
Problem with female side
///
ekzém, svědění (stále přitahuje pozornost) – itching weeping
hip replacement – arthrosis
studené končetiny – cold feet and hands
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bude nejspíš minerální lék (Sankaran) strukturovaný život charakterizovaný zdí. Bezpečnost,
jistota, zabezpečení, záleží na názoru druhých, problémy v kyčlích.
Kalciová sůl – potřeba jistoty, co tam chybí? – co by tam ale určitě bylo? Ty strachy nejsou
tak silné. U kalkarických pacientů je vždy vztah. Potřeba jistoty…
nat – m. je dobrý návrh, pokud bychom se drželi polychrestů. Uzavřená zeď
aqua marina.
zlepšení u moře, soli z mrtvého moře…
problém aqua-m. - nenávidí, když k nim proniknou lidi a vidí, jací jsou. Jakoby ve zdi byly
díry a někdo ji pozoroval – rozdíl oproti nat-m.
aqua-m LM1 zlepšení nastalo okamžitě, po prvním podání léku, je uvolněnější a je schopná
vyjadřovat své pocity. Lék sedí na pacienta úplně jasně.
Principy odebírání případu.
jak víte, že jste odebrali případ? na co je třeba se zeptat?
první konzultace bere hodinu až dvě. Ne déle, ne kratší dobu.
když se případ odvíjí spontánně. v tomto okamžiku vylézá na povrch něco hlubokého –
v určitém okamžiku sám pacient začne povídat.
pocit, že pacient mluví od srdce – cítíte z projevu pacienta autenticitu – pokud nic
autentického, lze předpokládat, že může patřit k rodině jehličnanů – ti mají problém
s autenticitou. (Massimo – nat-m. má nevyjádřený zármutek, ale chce, abyste si toho všimli)
když cítíte, že přicházející informace přicházejí z hlubokého místa pacienta. (jejich životní
téma, nejhlubší pocity
když pacient řekne o nějakém těžkém zážitku nebo zkušenosti (požádat, aby řekl něco o
nejhorším zážitku, zkušenosti (i – ne tak důležité) nejlepší zážitek)
když pacient řekne tajemství – které nikomu ještě neprozradil
když se pacient dostal do okamžiku bolesti – dokud se pacient nerozpláče.
když se vyjeví nějaké podvědomé informace – (pac. je překvapený že to něco říká a že ho to
napadá)
když je vysoký stupeň koherence v informacích od pacienta – lze pospojovat vše a zapadá to
když pacient projde všech šest úrovní Sankarana – fact, description, emotion, deliusion,
sensation, energy, soul level
když naleznete (co nejvíce) totalitu symptomů
sny – zvláště opakované a zvláště, když ukáže esenci případu.
(možná i – co pacient rád dělá ve volném čase)
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