8. 4. 2006
MUDr. Ryba
Homeopat jako průvodce….
Pacientovi je nutné říci, že jde o běh na dlouhou trať, možná na celý život. Záleží na hloubce
patologie.
Patologie nemusí začínat narozením, dokonce ani početím, ale dlouho před tím.
Starý případ – pacientka, kterou zná už 12 let.
V roce 94 jí bylo 30
Psychicky špatně, vynervovaná, i fyzicky problémy, nesmírná únava pořád, přestala být
schopna fyzicky zvládnout běžné nároky (nákup), svalová slabost, nedokázala vzít tužku do
ruky a něco napsat, ani na PC. Dvojité vidění, špatně mluvila, nezřetelná – bez ovládání úst,
artikulace - myastenia gravis – diagnóza –
je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizovaná abnormální slabostí a únavou po
normálním svalovém vypětí.
V závislosti na postižených svalech patří k příznakům poklesávající oční víčka, dvojité vidění,
pohybové obtíže, neschopnost žvýkat a polykat a v nejvíce život ohrožujících případech porucha
funkce dýchacích svalů. Onemocnění může být spuštěno infekcí, těhotenstvím nebo nádorem thymu,
nebo může být způsobeno vrozenou poruchou imunitního systému. Ať je základní příčina jakákoliv,
bezprostřední příčina je porucha tvorby chemikálie acetylcholinu na přechodu mezi nervem a svalem.
Je nezbytný pro stimulaci stahu svalových vláken.
Úspěšné léčení u některých pacientů spočívá v podání léků, které pomáhají přenášet nervové impulsy
na svaly; jiným je pomoženo chirurgickým odstraněním thymu; nejnověji se používá plazmaferéza,
která spočívá v odčerpávání krve nemocného tak, aby mohla být očištěna od destruktivních protilátekjaké mohou být přítomny při chybné imunologické odpovědi.

Spojení fyzických a psychických potíží – psychosomatické onemocnění. Řešení většinou
spočívá v odstranění brzlíku – thymu. Zlepší se alespoň fyzická stránka – prodělala ji –
popisovala zlepšení fyzických problémů. Lepší artikulace, psala, únavnost zůstává. Užívá se
řada léků zlepšujících hybnost. Zhoršovala se však její psychika – léčba na psychiatrii, která
nepřinesla větší výsledky. Není si jistý, zda brala či nebrala antidepresiva – před těmi třinácti
lety to s těmito léčivy bylo také podstatně horší. Problémy s kontinencí – strach, že se
neovládne, stále se chodila na záchod ujistit… Cesta autobusem pro ní byla velkým
problémem. Vnitřní nervozita a chvění, není schopna pracovat a soustředit se. Stupňování
problémů před schůzkou v práci – např. Existují lidé, kteří v ní nervozitu vyvolávají – jsou to
zejména rázní a důrazní lidé. Změny souvisely se dvěma životními situacemi – 1 – začala
soukromě podnikat. 2 – otec, který dlouho tyranizoval rodinu (bití matky, mimomanželské
vztahy) – rozvedli se – ve věku dcery cca 28 let, matce se výrazně ulevilo. Ale po dvou letech
otec diagnostikován roztroušenou sklerózou. Žena si ho vzala zpět imobilního, nemohoucího.
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Má dva starší bratry. -> starší rodiče… Vnímala situaci jako to, že otce stihl trest za minulost
– ale bylo jim ho všem líto.
Nejhůř se cítila po ránu, únava se během dne stupňovala, ožívala po 20 hodině. Neměla
problémy se spánkem. Povaha – celkem zvladatelná, málokdy vybuchla, spíše klidná. Bála se
výšek. Nepovažovala se za extrémního puntičkáře, ale potřebovala pravidla a řád, vodilo jí
vybočení. 2 děti. První těhotenství proběhlo dobře, 2. snášela hůře, velké výkyvy nálady,
lítostivá, plačtivá. Dříve trpěla na záněty močového měchýře. Zdály se jí sny – nepříjemné – o
válce, pronásledování, bere děti, o vodě – moře se rozlilo, kalná voda, topí se dítě, v dětství se
jí zdálo, jak se na ní valí ohromné kulaté těleso, které se zvětšuje. Nehovořila o vztahu se
svým manželem. Později se ukázalo, že je problematický – má jinou ženu. Měla pocit, že část
viny je na ní. Řadu let nefungovala jako žena… Nikdy nemluvila o starším dítěti, téměř vždy
s ní chodil její mladší syn. – zadrhávání, tiky, vypadávání vlasů. Úzký vzájemný vztah. Projev
jako myastenik – málo mimiky v obličeji. Hezká žena s pokleslými koutky, neagresivní,
vyzařující smutek. Vše dělala předem pro to, aby k agresi nedošlo. Dost dbá na to, jak vypadá,
hodně energie a času. Vyzařující neklid – vidět zejména na rukou.
Analýza – co je významné…
částečně o potlačených emocích.
strach ze selhání
strach ze ztráty kontroly
nemá ráda konflikty - agresi
smutek, rezignace (smíření), sebeobviňování (v rovině rezignace)
pocit bezmoci
sny
valící se těleso – ohrožení, nebezpečí
všechny o ohrožení, voda, válka – cítila se tak v rodině, odrážejí její životní realitu
ohrožení jejich dětí
strachy
z výšky
ze ztráty kontroly
o řádu a pořádku –
vychází:
nat-m.
sil.
aur.
sulph.
ph-ac.
arg-n.
Podal jí: ign. 9 nepomohlo, přišla s mnoha stížnostmi. Výraznější emocionalita než poprvé,
dal jí vyšší potenci 200 – po čtrnácti dnech se cítila mnohem lépe, pořád pocit nejistoty, ale
celkově zlepšení. Vyrovnanější. Objevila otcův deník. To ji rozhodilo, brečela, navštívila otce
a to jí vzalo – zhoršila se. Když si vzpomene na babičku, je jí do pláče, strach o matku.
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Nebyl to určitě konstituční lék, přesto jí dal ještě jednu dávku ign. 200. Opakuje lék, aby si
ověřil že to tak doopravdy není, i když neúčinkoval. Velmi silný stimul v nalezení deníku a
setkání s otcem.
Opět mimo, znova sny, sny o vodě. Není na tom ale tak beznadějně, jako na začátku.
Dal jí nat-m. 200 (M?) Je to komplement, působí hlouběji, objevily se témata týkající se
babičky a strachů o matku. (i sny o vodě).
Velmi dobrá reakce.
Pokračování s Natálkou z února…
Dostala dávku ver-alb. v jeden den 30-30-200.
25.2. dostala lék.
Už během dne zaznamenali reakci v jamkách pod kolenem. Následovalo celkové zlepšení do
začátku března, byla psychicky lepší. Po 2. březnu se to opět začalo vracet. Návrat zpět,
špatné spaní v noci, budí se 2x za noc. Vysadili mléko, nasadili probiotika,
Probiotika se v současnosti definují jako živý mikrobiální dodatek stravy, který příznivě ovlivňuje zdraví
člověka zlepšením jeho mikrobiální střevní rovnováhy. Termín probiotický je v podstatě opakem slova
antibiotický. Mezi probiotické kultury patří hlavně Lactobacilllus casei, Lactobacillus acidophillus,
Bifidobacterium bifidum, breve, longum a další.

žádné tavené sýry, máslo. Občas tvrdý sýr, méně vajíček, vylučuje bílek. Spíše vařené, ovoce
spíše kompotované, před deseti dny nasadila Zirtec. Vyšetření i na alergologii – oleje,
kortikoidy, kortikoidy nepoužívá. (lipobáze). Vše se zastavilo a nevyvíjí se. Myslí si, že
celkově je to nyní o cca 5% lepší. Svědí to, pláče, nechce se mazat. V těch prvních čtrnácti
dnech to bylo nesrovnatelně lepší. Psychicky je přístupnější. Před tím byla jakoby za nějakou
clonou. Trochu lépe spolu komunikují. Dříve vůbec nevnímala. Dříve jakoby koukala mimo
ní. Co se týká péče i noční, jsou schopní komunikovat a spolupodílet se.
Neobjevil se žádný nový prvek a příznak.
Ostatní děti jí příliš nezajímají.
Vztah ke staršímu bratrovi. On jí hlídá, její první reakce je, že nechce. Pak to zvládnou, ale
moc se nemusí.
Ona chodí do práce jeden den v týdnu.
Vyhodnotit reakci.
(konkurenční vztah mezi matkou a babičkou (než zemřela) – život v jedné domácnosti)
jako záporné je hodnoceno, že první se vyčistily původní centra ekzému. – i když tak
razantně.
Lék se znovu doporučuje podávat na druhé zhoršení.
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Problém se dvěma aplikovanými potencemi. – rozdělení případu – ekzém reagoval na jednu a
psychika na druhou potenci.
Jakou roli sehrála thuj.? není současné zlepšení důsledkem skončení jejího působení.
čekat
stejná potence
změna
placebo
???
Zkušenost: - když se objeví zápach po podání léku, je to dobrá reakce – jakoby tělo něco
vylučovalo.
Placebo asi ne, protože u dětí je to problém s reakcí. Rodiče by to asi nezvládli.
Postup: počkat 3 týdny, pokud se nezlepší potom ekzém, (nevíme, proč to zůstalo stát po těch
14 dnech) celkem to budí dojem potlačení, zkusit vyšší potenci ver.

Pokračování předešlého – pacientka
nat-m. 1M
za necelé dva měsíce – největší posun, výrazné zlepšení psychické i fyzické – výrazně jí
přibyla energie, chodí ven, lyžuje s dětmi, nepřipouští si myšlenky, pocity řeší aktivně a
nepodléhá únavě. Vykonává stále nějakou činnost, zvyšuje si činností sebevědomí. Zlepšení
nadýmání, obavy z inkontinence – méně se již bojí a neomezuje jí to tak. Poprvé za půl roku
se začíná cítit spokojená. Ruce jí nezlobí – psát může. Zůstávají sny o vodě. Jela vlakem,
voda jí obklopovala, už by neutekla – nechala se obklopit a začala plavat. Zlepšení i
v laboratorních testech. Vypadala spokojená, upravená, rozsvítil se jí obličej. Znovu se sama
objevila za 8 měsíců s tím, že stav je celkem dobrý, ale má nyní pocit, že už to zase není
ideální, návrat nervozity.
Přestaly sny o vodě. Objevily se jí sny kde byla krev, výkaly a sny o porodu.
Počkat…
Pak přišla za měsíc – rozběhly se problémy – spíše psychické – problémy s manželem. Obavy
z rozhodnutí,neví jak to dopadne, strach, že se někoho dotkne. Začala vykládat sny. Sny, že
má IQ 5.
Opakoval nat-m. (odklad jednoho měsíce obvykle nehraje roli).
Pak po 9 měsících – vyhrocení rodinných rozporů – manžel odešel. Fyzicky se jí dařilo
celkem slušně. Horší psychika. Pomáhá jí, když má práci. Zvláštní sny: nic a nyní opět o vodě
v krásné krajině na povrchu čistá vespod kalná. Manžel ji chtěl hodit do vody. Nejistota,
nerozhodnost, obavy z chyb.
Začala se znovu zhoršovat. Lék se vyčerpal.
Dal jí arg-n. 200 (hodně vnitřní nejistoty a chvění, sny, že se na něj něco velkého řítí).
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(nevidí nic lepšího, když už dal sil. a nat-m.) Kontrola za 4 měsíce.
Opět sny o vodě – ale tentokrát příjemné. Sny o válce, …
Arg-n. uvažuje ale i arg-mur. (arg-metal.)
Dále sny, rybí maso, šupiny…
Vrátil se manžel.
Špatně snášela zahraniční cestu. Hlavní problém je, že něco zkazí a selže.
Hezké sny – plavání v krásné přírodě, zámek na vodě.
Pak jí dal cupr.
To byl průřez asi osmi roky.
Nyní by se mu líbil atypický lék arg-silicatum.
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MUDr. Pudil
Miasmata –
tuberkulózní – česky - úbytě
svíce hořící z obou konců jasným plamenem. patří sem i pocit stísněnosti.
Drosera –
- bludy – bodána do zad, že má spoustu přátel, kteří ho podvádějí. Potřeba zhluboka se
nadechnout.
- pocit stísněnosti
Rosnatka – roste jen na severní polokouli, chutná sladkokysele – rašeliniště
Všechny pocity jsou však suché.
Proti epidemii černého kašle ve Fr. kam byla dovezena v množství 300 kg. - fytoterapii
Drosera – hyosc. společné – touha spáchat sebevraždu.
Dnes se používá převážně na kašel.
Hahnemann říkal, že toto je nejsilnější lék na zeměkouli a podával maximálně 30. Dává se
větší potence třeba tehdy, když je pac. tuber. a nereaguje na něj.
Nejvděčnější na kašel jsou minerální léky – halogeny (třeba brom.)
Pacient: - horký obličej (bel. bry. gels. cupr. sanguin.), bledý, studené končetiny v popředí
symptomů stojí kašel suchý –
dráždění, sucho, lechtání, škrabání, zhoršení po půlnoci a zhoršuje ho teplo pokoje.
drosera je překrvená a hodně kašle.
snadně rozlobitelný a zuří při sebenepatrnějších příležitostech. Úzkost z budoucnosti (calc-c. nejvíce)
horký lék, který se zlepšuje studeným vzduchem.
fyzické – odpor k vepř. masu. Čím větší teplota, tím menší žízeň (puls.)
ign. – čím víc kašle, tím víc kašle. rubrika. ☺
pro tuberkulózu je typická pomalost – pokud někdo má tuber. ledvin, musí předcházet tuber.
plic. Přenos - přesun trvá třináct let.
odebírání žaludečního sekretu pro zjištění zda je tuber. či ne, musí se odebírat několikrát za
sebou, bakterie je velký chcípák. Jedna tvář červená a druhá bledá – cham.
Astmatické dýchání při mluvení. Křeče končetin. Pocit zmlácenosti – arn.
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Sankaran: pac. 40 let. učitelka, když mluví ve třídě, tak kašle mnoho let. Mluvit k někomu a
on mě pak zradí. Velmi mě to irituje. Chápala ředitele školy jako otce. Ale on ji irituje.
Nechápe ji. On poslouchá pouze všechny ostatní okolo. Jak on, ředitel školy se může takto
chovat.
Manžel o ní říká, že je bomba a může kdykoli vybuchnout. Nese v sobě křivdy – nit-ac. –
rigidita – nit-ac. není ale tikající bomba.
Říká, že za poslední rok dala dvacet výpovědí, což je hloupost. Blud.
Zlostná. lehce se navzteká a pohněvá. Má ale strach být sama.
Po léku kašel zmizel, objevila se vyrážka která zmizela a během dvou let se změnila i
psychicky.
Pertussinum – pokud má někdo neutuchající kašel.
Aescullus (kaštan) – vztah k hemeroidům – ke slabosti žilních stěn (hamamelis)
lék sakroiliakálního skloubení –
nejvíce zastoupený v kategorii rectum.
když bude mít ign. hemeroidy, nebudou jí bolet, když bude chodit – je to paradoxní lék. U
aesc. naopak.
Portální zácpa, praskliny konečníku. Nejsušší konečník – alumina.
Hemeroidy spolu s bolestí zad v dolní části. Ne kvalitní žilní stěna. Unavený pacient. Chce
odpočívat – nejunavenější – kyseliny. Zmatený lék. Když se zklidní jejich krevní oběh,
probouzí se se zhoršeným stavem. Zmatený lék – dělá chyb, když se snaží správně
zformulovat slova.
Sep. nejhůř se daří, když klečí. u Aesc. naopak.
Kyčle, revma, záněty kyčlí (kapitola: pánev, bedra)
Generálie – všezhoršující chůze, pocit chladu, pocit tíhy,
Odpočinek zhoršuje, ačkoli musí odpočívat – ústřední věta.
Bílá stolice.
Játra – pálí, při bolesti v játrech zvrací, pálivá a tepavá bolest.
Mírně jedovatý. Hipocastanum – lék na tuberkulózu koní.
Tinktury z květů na neurastenie, odvar při zánětu, hemeroidech…
Behring – ústřední věta: vše je zpomalené – ústřední partie suché, naplněné krví
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Phytolacca – zmíněna, ale nevím proč…
Digitalis (lanata – z balkánu)- je obtížné je používat v lidovém léčitelství.
užití v medicíně – účinek na srdce – jeho zmenšení, zvětší se vypuzovací objem ze srdce,
zpomalí se činnost. Mizí otoky – zlepší se prokrvení ledvin a zvýší se močení. Nervus vagus –
pomalejší srdeční akce. Nikdy nemá vliv na krevní tlak. Otrava: zvracení, mají žluté a zelené
vidění. Digitalisové arytmie. Postihuje nervový systém, má bolesti, závratě. Vidí něco a okolo
je bílé něco – halo. Zmatení, křeče, protože moc močí a vymočil si draslík, což je důsledek.
Pavlovnije – jediný strom z této čeledi. – tento nemá toxikologické účinky.
Nepravidelný a pomalý puls. Vždy je u symptomů něco o srdci.
Namodralý obličej. Závratě, velké bolesti hlavy po konzumaci studeného. Vidí dvojitě a
zamlženě. Vidiny létajících předmětů. Nevolnost excesivní. Zvracení, sliní, žaludek pálí.
Bolesti břicha, plynatost, postižení jater. Stolice světlá (jaterní postižení). Když selhává srdce,
hůře mu fungují ledviny. Močení po kapkách, palčivá moč. Cihlový sediment (lyc.) – močan
sodný se usazuje na dně. Dechové obtíže související se srdeční činností.
Gels. se musí hýbat, protože má pocit, že když přestane, tak se srdce zastaví. Zde naopak.
Modrá barva – cyanoza.
Zlepšení na čerstvém vzduchu a nalačno.
pacientka: vykašlávání, velké závratě když zvedne hlavu z polštáře, otékání nohou a obličeje.
Citlivá spodní část zad, břicho. Velmi slabá, i malá námaha vyčerpá. Mluví s obrovskou
námahou. Chuť na horkou čokoládu, kávu… při pomyšlení na jídlo se jí zvedá žaludek.
Obvykle zimomřivá. Dlouho spí. Chce jet domů teď, ale necítí se na to dost zdravá.
Opakovaný sen, že zanedbává své dítě. Neklidná. Stesk po domově (phos-ac. carbo-v-a).
Nevolnost při myšlence na jídlo. Dýchání obtížné. V obličeji barevné změny, žlutá, oko –
padání víček. Nepřetržitá nauzea. Zde se nezlepší zvracením, jako: ipec. Žloutenkový lék.
Velká slabost, výčitky a pocity viny, žaludeční nevolnosti při myšlence na jídlo. Jediný lék,
který má chuť na jídlo při žaludeční nevolnosti. Dig. 30 a poté v pořádku.
Je i na onemocnění prostaty.
Kent – srdeční obtíže, smutek, citlivost, zklamaný, zahořklý
Silný vztah k rodině. Mají v sobě určité zklamání – jakoby jim to jejich okolí v rodině
nevrací. Vyžadují, aby se jim ostatní za jejich lásku byli bezvýhradně vděční. Úzkoprsost.
Problémy se svědomím. Pocit, že provedli zločin. Mají pocit, že v rodině nejsou pevné vazby
a druhého se proto pevně drží. Potřebují silné vazby.
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Pocit, že hodně dávají a že mají hodně dostat.
Pro rodinu a nekompromisní vyžadující absolutní vděk.
Pláče při hudbě (nat. (náboženská – je nad autority, jen ten bůh je výše) aur).
(sanic-aqua – jezero v americe (dává Mojžíš) neurodermitida, zlost, hodně se potí a dost smrdí
(silicea) tyto děti dostávají lyc. a silic. z důvodu, že jsou předčasně zestárlé. )
Zaklání se, aby ho nebolelo břicho – dioscorea. Coloc. se předklání.
Bismut – chuť na ledovou vodu a když se napijí, tak se pozvrací – ihned.
Nemá rád mléko: aeth. calc-fluorica, bism.
bism. děti, které se drží matky.
Agraphis nutans – před operací mandlí paušálně. Doplňující se s calc-c.
Mater perlarum – děti, které jsou z jednoho zánětu středního ucha do druhého.
Novorozenecká žloutenka, ostropestřec, ptelea.
Ptelea – konstitučně zajímavá – mezi ars. carc. zůstane v práci o dovolené, aby vše připravil
pro ostatní.
Eugenia jambosa – akné mladistvých – bolestivé. Tam, kde se akné zlepšuje kouřením.
Jantar (succinium) – hlavní pocit nedostatek vzduchu, zapomnětlivost, ostré sekrety, astma
spojené s klaustrofobií – výtahy
Acidum succinium – z živé pryskyřice pinie – má pořád kapku u nosu, když zavřou pusu,
nemohou dýchat a reagují hystericky.
Pohanka (fagopyrum) – nos jako cina – onípaný.

Opium
vztah k bolesti – necítí bolest. Podobný arnice. Po operaci, úrazu, fyzických traumatech.
Blízko ke stavu šoku. V šoku necítí bolest. Lhostejnost, zpomalenost. Chrčivé dýchání,
s otevřenými ústy. Lék na onemocnění z úleku. Paralyzuje střeva. (makové koláče –
paralýza), během léčby zácpa – paralýza močového měchýře, jícnu. Strava se vrací. Bludy:
zločinec a bude popraven nebo má být zavražděn. Červené tváře. Vypadá tupě, chrčivě.
Lhostejný ke všemu. Nestěžuje si, je mu vše jedno. Extrémní ospalost. Hluboký spánek při
teplotě. Usíná když mluví. Onemocnění z úleku, šoku, pohledu na nehodu. Na sexuální
zneužití s pocitem hanby. Staph. Carc. Zhoršení teplem postele, zlepšuje chladem.
Bezvědomí. Nepravidelné dýchání, otevřené při bezvědomí (Gels. má uzavřené oči při
vědomí).
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Novorozenec – jde potrava nosem – cupr.
Bezděčná stolice z úleku. Děsivé bludy i nádherné vidiny. Křeče, kdy hlava je zakloněná
vzad. Paralýzy viz výše.
Pacient po mrtvici. (Cerebrální hemoragie)
Pohled upřený. Rudý, horký pot. Při horečce říká, že je mu dobře. (arn.) Chce, abychom ho
nechali na pokoji.
Aby se necítila bolest, je nejlepší být mimo tělo.
pacientka – dlouhodobě staph. kvůli močovým cestám. Zjistilo se, že ji přejelo auto – pánev.
Od té doby setrvalý pocit, že umře. Po opiu byla orientovaná.
chlapec – zácpa – množství jizev na ruce a na pažích, jeho pes se chytil do ostnatého drátu a
při jeho vyprošťování ho velmi pokousal. Od té doby zácpa.
dítě ve stavu opia po porodu (při anestézii matky) – dítě spálené termoforem a vůbec
nekřičela. Po opiu začala hodně řvát a začaly se spáleniny léčit.
arn. a op. téma traumatu a necitlivosti.
pocit opia je pocit člověka, který něco provedl a je těsně před popravou. Bojiště, není
dovoleno cítit bolest a strach.
Předstírání smrti. – lež, nemluví nikdy pravdu – rubrika. Podvádění. (morf. thuj.)
Nebezpečí nevidí. Onemocní ze strachu, ale pak se nebojí.
Papaveraceae – otroci své závislosti (drogy, práce, sex,)
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9.4.2006
Mgr. Čehovský
Kategorie léků podle říší, toto rozdělení obsahuje řada zahraničních programů
Léky vyrobené z člověka
- nosody (patologické výpotky člověka)
- Hahnemann – tři miasmata – přiřadil lék z člověka a z jiné říše
Lidské léky – esenciální a velmi důležité – ze zdravé tkáně.
- lac humanum (podobnost z carcinosinem) – hlavní vlastnosti: vše chce kontrolovat,
pečlivost (když vidí nepořádek, rozčílí ho to), lhostejnost k utrpení jiných (polarita
k carc.) (opak se může vyskytnout i u základního léku), pocit izolace, oddělení od
světa, velká závislost nebo nezávislost. Závislý stav je charakterizován přáním mít
něco v puse – cucá pale, prsty, věc… (carc. má kousání nehtů), zvýšená energie,
kolísání v tělesné váze, poruchy ve stravování, touha po sladkých věcech, čokoládě,
zázvoru, averze ke kyselému jídlu, odpor k mléku nebo zhoršení mlékem, touha po
soli, zvýšený apetit, (carc. jídlo zlepšuje, po snídani je lépe), menses tmavý, hnědý,
černý, pocit, že jazyk je tlačen zpět, praskliny na straně úst – koutky, závrať, zlepšení
závratě jídlem nebo pohybem. Stále přehání, mléko chutná kysele. Měkká a houbovitá
chodidla – jakoby dlouho ve vodě.
- placenta - Vše chápe z idealistického pohledu – chce mít vše ideální – nemožnost je
rozpor a to vyvolává utrpení, pečlivý, velmi soucitný ve vztahu k rodinným
příslušníkům. Zklamaná láska. Orientace na okolí, společnost, ostatní lidi. Vzpoura
proti rodičovskému vedení (i carc.) Dospívání k samostatnosti, nesamostatnost, pocit
izolace (lac-h.) Plačtivé děti utíkající za matkou. Děti s otitidou, bolesti v krku
s pocitem sucha, těhotenská nevolnost, zvýšená sexualita – (carc. lac-h.) pečovatelé,
anemičtí pacienti s rakovinou, mrazení.
- carcinosin
-

syphilinum – výrazné noční zhoršení s velkým neklidem, mezilék v průběhu léčení
chronických nemocí, zejména tehdy,když indikovaný lék moc nefunguje (spojení
s planetou merkur – merc.) Léčba mentálních potíží, rakoviny, zničující bolesti hlavy
– chronické. Zhoršuje slunce, horké počasí, bouřky. Zlepšuje pobyt na horách,
v krajině, lepší při změně pozice, vyšší polohy. Zhorš. noc. Extrémy teplé zimy, < při
úplňku. Nechuť ke spol. Zoufalství, nevěří v uzdravení, antisociální, apatický, deprese,
noční deliria, strach, z noci, probuzení, ztráta paměti, destrukce,

-

meddorhinum – dobře v noci, špatně ve dne (polarita syph.)

-

lidská slina – není homeopatický proving – a jsme v autopatii… narušení ideje, že
nemoc přichází zvenčí. Moč působí spíše na fyzickém těle – uvědomit si sám sebe.
Slina spíše na duchovní úrovni.
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Případ: atopický ekzém – dvouletý, mazání bylinnou mastí, mapy a hrubá kůže, rýma, po
narození oteklé oko, špatně udržuje pozornost, fixace na matku, 6 litrů – 240CH, 6.2 podali,
horečky ustaly před podáním. 9.3. horečnatý stav, následováno rýmou a kašlem – čistící
reakce. – ekzém úplně zmizel už 2.3. 15.3. očkování proti obrně – žádná reakce, matka se
diví, dítě nemá ekzém.
další případ: dáma okolo 30 let. alergie, senná rýma, bolesti hlavy – již byl uveden – nyní je
už rok a půl bez jakýchkoli obtíží. Dvě sezóny vůbec žádné alergické projevy. Začala
korsakovovskou potencí z moče (200) – extrémní spokojenost.
Nejvyšší důležitost má volba potence – problém je spíše s vysokou potencí u nižších problém
nenastává.
2 l = 80 CH
10 l = 400 CH
12 l = 500 CH
Není žádoucí jít s potencemi příliš nahoru.
Potence říká, na jaké úrovni působíme.
případ: polycytemie - transfuze, čištění krve, léky, doba přežití cca 15 let, už prodělal,
z lékařské rodiny, cytostatika, na vše bere léky, problémy se slezinou, trpí dušností,
nevydýchá celou větu, 7mil. krvinek. Svědění těla denně, bolesti kloubů ruky, přišel o chuť,
popraskané žilky na tváři, bolí celé tělo, jako dítě tbc, žloutenka, na vojně svědění rukou,
nízká energie, sotva leze, má zánět žil, filtrování krve, stále vedro. Autopatie 1 l – 40 CH,
zlepšení i na krevních testech, kys. močová je zlepšena. Při normálním dýchání pocit
nedostatku. Pak relaps – po 3 měsících. Nové podání. 2 l. Více se potí – čištění. Pocit přílivu
energie, problémy s nespavostí. Testy na polycytemii jsou výborné.
Z pléna: prostata, rakovina – pozitivní
další případ biopsie, bylo nebezpečí – 3 l = 120 CH snad bude pozitivní.
Další případy: ty, které se nezlepšují se dají spočítat na prstech jedné ruky. Nespokojenost je
obvykle s délkou léčby.

Těžké migrény dívky - časté. Paradentóza. Dvě děti – stále nemocné – nyní po autopatii
zdravé.
1.2005 – migrény i obden, bere prášky, musí ležet, záda bolí, náprava páteře – rehabilitace.
Krk otéká. Všechny dětské nemoci, senná rýma, operace cysty v 21 letech, špatná paměť na
učení, horm. antikoncepce. Potíže se zadržováním moči. 21.1.2005 – autopatie. 28. migréna,
druhý den pohřeb v rodině. Po týdnu vysušené konečky prstů. Pak migréna až po 3 týdnech
(obvykle po týdnu), nadále migrény po čtrnácti až deseti dnech. Necítí už bolest štítné žlázy,
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lepší žlázy. Mívala strach z upírů, který ji přešel. Hormonální antikoncepce je velmi špatná –
Chappell. Působení (např. důsl. frigidita) může přetrvávat mnoho let po vysazení. Vysadila
před návštěvou 7. 10. Pod bradu se jí objevila boule pod krkem – během hodiny. Migréna
před týdnem. Náhle výrazné zhoršení migrén. 1.11. další migréna až po třech týdnech. 20. 12.
neměla už migrénu 2 měsíce. Pak trhání osmiček dle teoretického předpokladu, že by mohly
škodit. Pak opět migrény.
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MUDr. Pudil
Indie – Chabra – tam by chtěl jet
Saccharum officinale – cukr – esence: udělá vše pro to, aby na sebe upoutal pozornost,
nedostatek sebelásky a není hoden lásky, myslí si, že o lásku musí usilovat. Myslí si, že
nezaslouží lásku matky. Hodně se tiskne k matce. Nemilovaný. Když je ve školce, je si dítě
jisté, že pro něj rodiče nepřijdou, chtějí být s matkou v noci a tisknou se k rodičům (stra. –
nemá pocit že je nemilován, ale že je na pospas). K matce se tiskne tak, jako by chtěl zpět do
břicha. Stesk po domově. Kousání nehtů.
Žádá pozornost a proto se mazlí a zlobí. LMD a hyperaktivita. Zejména děti, které zoufale
hledají lásku. Děti z těhotenství, kdy matka nebyla ráda, že otěhotněla. Opuštěné a
zanedbávané děti v raném dětství. Děti jsou alabastrově bílé, anemický vzhled. Ložiska bez
pigmentu. Nejčastější nemoc v rodině – diabetes. Lypoglykemie v těhotenství, v rodině se jí
hodně sladkostí – kompenzace nedostatku lásky (čokoláda). (Introverti, samotáři, romantika –
romantický zážitek sám se sebou – choco).
Diabetes, jako projev nedostatku lásky. Upoutávání pozornosti, hovornost, neobvyklé
chování, odporující si symptomy. Potřeba dotyku, pokud je jejich volání o pomoc marné,
odmítají dotyk. Děti vyžadující např. druhou večeři, ženy chuť na sladké při menstruaci. Jedí
mezi jídly. Pravidelné jídlo pokud se opozdí, tak se mohou zbláznit. Slabost, agrese, pokud se
najedí sladkého. Introvertní, zlomyslný, prudký…
lyc. – snadno syté a krátce po jídle má znovu hlad.
Budí se brzo ráno (lyc.) Suchá kůže, suché nehty… Zlepšení po sladkém jídle…
Fyzické obtíže jako (ant-crudum) – zažívací systém od rtů až po konečník. Herpes, afty,
krvácení dásní, plynatost, trhliny konečníku. P
Zvíře, jako účastník naší patologie – civilizační nemoc. Zvířata přejímají patologii v rodině.
Nedílná součást naší patologie.
Před sto lety – roční příjem cukru 1 kg dnes 60 kg.
Špatně snáší životní ztráty. Nerozhodný, proměnlivá nálada. Buď přecitlivělý na bolest
(cham.) nebo necítí bolest (op.)
Děti používající bolest jako nástroj upoutání pozornosti rodičů.
Omdlévání (odběr krve)
Hodně dětské. Teplokrevné, potí se jako (calc.) Zlepšení večer, < ráno.
Není indikací pro diabetes.
Velký odpor k zelenině (vařené).
Počůrávání, většinou bystré děti, herci, snaha být v centru pozornosti, výřečnost, zvídavost,
dělají kašpary, vřískají, majetnický vztah k matce.
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Má rád domov => vetešník, který nechce nic vyhodit.
Ve škole za šaška, rád filmy o sexu. Vyhýbání jakékoliv práci – sladké nicnedělání). Má rád
psy, sladkosti, ze sladkostí má průjem.
Nedostatek zájmu – Lippe
pacient – 200 hlavní reakce po léku, začal být odpovědný.
podoba s calc-c

Saccharum lacticum – panenkovský vzhled (je v Clarkovi)
pocit zavržení,
případ: žena, mnoho problémů s matkou, nesnáší cukr, čokoládu. V dětství na problémy
dostávala cukr

Plumbum.
syfilitický lék
těžké, pokud někdo zastává funkci, je ve stavu plumbum na strmé cestě dolů. Neurotoxický
lék. Motorické obtíže, svalová atrofie, slabá paměť. Za fasádou nic není – prázdní lidé
(cham.) má fasádu.
popelavost, chudokrevnost, slabý, vyhublý, neurologická onemocnění. Odcházejí extenzory.
Ochrnutá motorika jazyka. Pomalý lék v přijímání a dávání, všechno zamotá,ale dobře si
pamatují čísla a data. Pokud si něco zapamatuje, pamatuje si to pořád. Bludy podobné
aluminiu – neví kdo je a že je někdo jiný. Lék mající blízko k ďáblu (merc. zinc.)
Pronásledování. Hubnou zejména postižené části těla. Zácpa – bobky, kuličky, ovčí trus
(graph.). Suchá pokožka, rád smažené, chladné, lahůdky, sůl, kyselé. Neuro onemocnění,
paralýzy, parkinson. Pro staré dementní lidi. Pokud na kůži skvrny – olověné a do černa. Plaší
lidé, strach z davu. Necitliví, zpomalení. Zatvrdliny, tlusté nehty. Třes a slabost končetin.
Prudké koliky, bolest z břicha vyzařuje do celého těla. Gynekologické křeče, vaginismus,
kruté bolesti břicha při menstruaci. Zhoršení v noci.
> mírná fyzická námaha
těžké kovy mají vždy téma útoku a obrany.
Blud: je král nebo vládce – strach z atentátu. Vidí paláce a zámky, myslí, že je sledován.
Mají jednoduché ambice – dobré restaurace, dobrý sex…
(bar. - lék starých lidí s hypertenzí)
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pacient: muž středního věku v depresi – fotbalový hráč, od 18 se stále zhoršuje. Tak pomalý,
že když někoho potkal, tak ani nemohl přemýšlet, kdo to je. Pracuje, protože musí. Nemluví o
sobě v první osobě, ale jako o člověku – „člověk má rodiče“… Dělá monotónní práci na pásu.
Doma sedí a kouká na televizi, ven nechodí. Sedí před televizí a dívá se na fotbal. Léta doma
neuklízel. Při hádce je velmi unaven. Jí jen jídla ze stánků, zimomřivý. Rád pivo, hodně kouří.
Zajímá se jen o pár věcí a to i tehdy, když je plný energie. Pokud je zdravý, je sobecký a chce
jen vše dobré. Poživačnost. Arterioskleróza. Chce žít na vysoké úrovni. Chodí do bordelu a
tak získává pocit, že ještě neumřel. Dělá obecně vzrušující nebo vzrušivé věci. Všechny
aktivity dělá pro to, aby měl pocit, že žije. Obzor se zužuje a zužuje, až se zúží jen na televizi.
Plachý na veřejnosti. Zácpa (záměna ze sil.) Léčba jde pomalu – chybí energie. Plachost,
touha a hovor o životě na vysoké noze. Monotónní hlas v krátkých větách.Třes rukou.
Nemá mimiku, nepřijímá a nevyzařuje. Nemá emoce.
strojovější než plum. je germanium – to pracuje jako stroj
symptomy podobné.
Nervy paralýza, třes po paralýze.
Je deprimován z toho, že nemůže žít.
Slabost, třes, apatie – trias (parkinson)
Když je zdravý, tak někdy nemoc předstírá.
Paralýza jen venku, nebo před někým.
Pokud je zdravý; žije jen jako.
Plum. se vždy týká materiálních pozic člověka – strach o to, že by o ně mohl přijít.
Léky na demenci. Ani jeden z pac, kteří na plum. dobře reagují, nemá nezarůstající nehty.
Myslí si, že pracuje jako stroj.
Bouřlivý život plum. je, aby např. jedl a pil.

Allium cepa
liliaceae (agavaceae - agávovité, alliaceae - česnekovité, aloaceae - , asparagaecae chřestovité, kolchiaceae (kolchicin – dna)(zhoršování zápachem), konvalariaceae,
dioscoreaceae (velký pijan čaje), hebodoreaceae (lachnantes), hyacintaceae (křivatec,
ladoňka, snědek - ornitogalum), iridaceae (kosatec, krokus – záměna s phos. na rozdíl od něj
silné epizody vzteku – zpívá, tancuje)(iris – největší pálení traktu, také fosforický lék – než
dostane migrénu, má silné aury – přebírá zodpovědnost za lidi (phos. caust. carc.) – vztah ke
smrti, liliaceae (lilium tigrinum – velké napětí mezi morálním a nemorálním – sex a jde do
kláštera, chce krásné šaty, věci, chce je získat a nakonec je neprovozuje, sexuální je často
neviditelné)(tulipa – formální a bohatý svět), (?) – sabadilla, veratra (viride – laktační
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psychóza), trilliaceae – tril-p. je tak racionální jako sova – paris quadrifolia – přehání, lže,
žvaní, vymýšlí si, potřebuje být slyšet a vidět, velaniaceae – pánevní léky,
pracovité léky –
onemocní, když přijde o své postavení, pocit, že je panna Maria, Ježíš – veratrum.
všechny lilie – postavení v rodině
vztah k sobě samému – sabad. paris-quadrifolia
(opět zmíněna Lillith)
allium cepa – rýma, teče to z nosu a očí.
konstitučně - < okurky, ležením?
odpor k jídlu
levostranost, po traumatických neuritidách - na amputační nesnesitelné bolesti, fantom?
allium sativum – lék zažívacího traktu, pálení a plynatosti

(klepání do temena hlavy ve vaně, cibule – skousnout kůrku.)……….. to si máme zkusit ☺
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