13.5.2006
Harry van der Zee
Témata:
- chronické a epidemické nemoci
- onemocnění autismem
- případ – člověk žijící ve dvou světech
- několik chuťovek
Epidemické nemoci
- obvykle se berou do úvahy symptomy, které jsou typické pro pacienta a ne pro nemoc.
Zde je to obráceně, díváme se na totalitu dané nemoci bez ohledu na to, jaká osoba
byla nakažena.
při epidemii je mortalita v homeopatických nemocnicích ½ až 1/8 oproti alopatickým
nemocnicím.
1830 – 1831 – epidemie cholery v Rusku 1270 pacientů, z nich se 1162 uzdravilo
1854 – cholera, Palermo, 1513 nemocných, někteří alo. jiní homeo. u alo. léčení 42%
zemřelo, u homeo. pouze 4%.
cholera na karibských ostrovech, více než 2000 nemocných – alo. 50% úmrtí, homeo. 20%
USA – cholera 3% úmrtí v homeo. 40 – 70% úmrtí v alo.
Epidemie španělské chřipky = virus ptačí chřipky, nejsou přesné údaje.
Španělská chřipka – léky: rhus-t. bry. bell. ip. bapt. phos. ant-t.
plus: acon. ars. ars-i. eup-p. gels. nux-v. anas babarea. sang.
epidemie, pandemie (Hahnemann – cholera): acon. ars. bapt. bell. bry. … (ver. – působí na
všechny případy).
do předpisu se nyní zahrnuje i to, proč nemoc vznikla a co má řešit.
Nyní jsme s homeopatií v oblasti léčby epidemií na mrtvém bodě, téměř nic nového nebylo
dosaženo.

HIV
– nejvíce zasahuje Afriku. Je nakaženo cca 25% populace – odhad.
PC remedies (Peter Chappell)
- jako jeden homeopat vyléčit individuální metodou nelze vyléčit individuálním
přístupem epidemii
- je třeba vyhledat lék na genus epidemicus. 100 pacientů s aids a zde vyjmul všechny
symptomy. které se týkaly jednotlivců a symptomů doprovodných nemocí.
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zůstaly symptomy týkající se aids – závěr – v žádné materii medice není lék, který by
odpovídal této totalitě symptomů
nyní (thuleum (thulium)?? – lék (Ian Scholten)) – týká se autoimunitních onemocnění
a komplexně imunity.
v době Chappellova výzkumu však tento lék nebyl… Od substance k totalitě –
obvyklý postup, jeho napadlo proces otočit – od totality k substanci. Jak? Je možné
vyrobit potřebný lék?
nechtějí zveřejnit způsob přípravy – příprava je ryze spirituální a to komplikuje přijetí
techniky pro řadu lidí.
pozitivní výsledky – studie 2002 s 95 pacienty, Karnofsky score – způsob měření
úspěchů léčby. – Po léčbě se zdravotní stav změnil z hodnoty 43 na 77-100. Test CD4
– měří se jím imunita – obvyklá hodnota 1500, u aids klesá až na 0. Na 200 a níže je
množství komplikací. Tyto testy byly provedeny u 8 pacientů. Po deseti týdnech nové
měření – hodnota vzrostla až o 40%.
(homeopathic links v češtině prý vycházejí – i nyní).
2003 – kongres – (Malcolm Smith – jeden zajímavý případ pacienta ve velké depresi.
Žádné léky nezabíraly – ani dobře zvolené. Pacient byl také HIV+. Zkusil mu podat
PC1 – deprese naprosto zmizely – velká změna. Překlad rozhovoru před a po léku.
První naprostá černota, propad a deprese, po léku je světlo a láska. Ne na povrchu, ale
zažívá vše uvnitř. Láska zaplňuje jeho prázdnotu.
(www.homeopathicsymposium.com) (nemůže věřit, že by ho mohl někdo milovat:
thuja. Aids je nemoc spojená se sexem bez lásky.
u epidemických nemocí je nutné se dívat na větší totalitu, vzít v úvahu i rasové a
kulturní aspekty. Nemoc řeší něco, co mělo být řešeno jinak.
v tomto případě se lék dotkl jádra nemoci.
opět totéž jako při jeho minulé přednášce před rokem fotografie z aids centra
v Malawi v Africe, kde se byl podívat. Pěstuje se tam nejen homeopatie, ale jsou tam i
další programy – vzdělávací atd.
případy:
o žena při začátku léčby vážila 25 kg. Prosinec 2003 PC1. Říjen 2004 váha 52
kg. Bez symptomů. Po návratu první věc kterou udělala bylo, že vyhodila
svého manžela – on jí nakazil a nechtěl se vzdát svých sex. dalších vztahů.
o Další: uprostřed těhotenství 40 kg, bez chuti k jídlu, bolesti, únava, infekce.
Nyní bez symptomů, 42 kg. Dítě bez symptomů. HIV test – negativní.
věk, pohlaví, výsledek testu, počet týdnů po ukončení léčby s PC1, - zaznamenávali
tyto údaje. Slabost, úbytek síly, problémy s dýcháním a kašel, vyrážky, malárie, tbc…
i otázka, zda mají dost jídla a zda mají bezpečný sex.
Reverzní karnofsky skore. 0 – komplet v pořádku,… 100 smrt.
Výsledky léčby nejsou identické v Africe, Evropě a USA. Je zde něco společného
s africkou kulturou. Tam, kde onemocní každý pátý obyvatel, nejsou individuální
symptomy důležité. V „civilizovaných“ zemích se musí člověk pohybovat v určitých
kruzích, aby mohl onemocnět (obvykle). Asi 30% lidí v Africe nezemře. PV lék na
malárii funguje také mnohem lépe v Africe.
u nových léků je do nich zahrnuta i informace o malárii a tbc. Poté lék rozdílný pro
muže a ženy.
Popisuje setkání Eileen Nauman (ona americká indiánka, homeopatka) s virem HIV a
tuto rozmluvu:
o přišel vyslyšet volání žen, aby byly slyšet
o málo respektu k ženám
o musí existovat láska, aby vytvořila pouto mezi mužem a ženou.
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o Pokud nebudou muži milovat ženu, zemřou oba. Pokud se budou respektovat,
tak nikoli….
PC1 musí mít dvě stránky, musí mít tu informaci, kterou jinak sděluje nemoc a řešení.
Naučit i ženy respektovat samy sebe jako ženy.
Japonec Emoto, vizualizace stavu vody pomocí elektronového mikroskopu. Testoval i
PC léky. (PC pro ženy, muže a placeba)
Myšlenka: testovat homeopatické léky ve vzrůstající potenci touto metodou.

Příprava PC léků:
- rozpustit 2-3 globule v 30 ml v lahvičce s kapátkem. Až do lahve 500 ml.
- přidat 15% alkoholu
- uložit na chladném místě
Používání PC léků:
- 1xdenně 5 kapek (nebo lžíci), před tím 5x tvrdě udeřit o tvrdý povrch
- několik sec. podržet lék v ústech (předtím ne jíst, pít, čistit si zuby).
- Když se stav zlepší, přestane lék brát
- Po relapsu začít znovu brát.
- Pokud dojde k hom. zhoršení, přestat na chvíli.
- U chronických případů dávkovat a používat stejně, jako u LM potencí.
(China – mnoho plánů a myšlenek (malarické miasma?))
u PC – při výrobě, je při popisování totality Chappell schopen zahrnout i účel nemoci.
nevyrábí se obvyklým způsobem výroby léku. Nezačínáme od substance. Technologie, která
pracuje s informací.

Malárie:
rozložení na mapě – zejména široký pás střední Afriky, Indie, Jižní Amerika, část střední
Ameriky, Madagaskar – území se podobá tomu, kde je frekventované aids.
původcem je komár
Byl v Malawi – Chappell udělal lék i proti malárii. 3x denně Aconitum, Belladona, China =
ABC 30C dával pacientům + 1x denně PC malárie.
typický výsledek: rychlé zlepšení a není malárie.
Výskyt malárie je nejvyšší v dubnu, květnu a červnu. Oni prováděli hodnocení právě v tomto
období.
PC malária stačí a nemusí se už přidávat směs ABC. Pokud přetrvávají individuální
symptomy, léčí se ty.
Chronické následky malárie. – Změna akutních symptomů na chronické u malárie. Po podání
dochází k reakci během 30 – 60 min. Během této doby by měl mít pacient dohled. Lidé se cítí
lépe, pokud se zpotí (po 30 – 90 min). Silné změny po 1 – 2 hodin po začátku léčby – teplota,
pocení…
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Lék předčí vše ostatní (chinin)
Nemá vedlejší účinky
Snadná aplikace
…
Lze léčit i chronické následky malárie.
Malárie – pocit malého zvířátka v těle.
Další případ: několik dní bral už léky na malárii, včera přišel a říkal, že v jeho domě je
malárie. Před domem člověk, který leží a má malárii, vzal si paracetamol a chinin. Podal PC.
Po 4 hod. teplota 39,8, nemá ale pocit teploty. (Horečka zbíjí parazity – neměl by si brát
paracetamol. Po 6 hodinách – 38st.
osmiletý chlapec,
Pít malárii každou hodinu, potom individuálně hyos.
Myšlenka: - snížit populaci??? – probudit tě a zatřást s tebou, abys šel z cesty a nevědomí
k tobě mohlo přímo promlouvat. Pomáhá odejít z kolektivu (kmene) a definovat vlastní život.
(Malárie je hodně přítomná tam, kde se žije kolektivní (kmenový) život)
China – plná plánů a myšlenek.
Nemoc je stimuluje k tomu, aby vyšli do života a něco realizovali.
Tak i působení léků: PC Syphilis, PC polio… PC hepatitis, PC Epilepsy,
Čím jsou chroničtější stavy, je třeba individuálnější lék.
Pokud není vidět konstituční obraz, je možné začít PC lékem a počkat, až se odhalí a pak
nasadit konstituční léky.
PC lze používat také na traumatické stavy: Pokousání psem např. (PC vzteklina)
Tyto léky pokrývají stav lépe než nosoda a jsou jemnější v působení.
Chappell upustil od používání nosody aids – nelíbily se mu symptomy.
Tuberkulóza – PC – po 1 týdnu=, po 3 týdnech >>
Nová myšlenka tvorby léků. Stažení léku z internetu. Pustit na MP3 přehrávači, informace o
léku je přidána do hudby. Existuje zatím jen jeden případ – aids – dostal lék formou hudby,
kterou poslouchal denně 15 minut. Po pár týdnech zlepšení, chuť k jídlu…
Podle Eileen Nauman žil virus ptačí chřipky na meteoritu. Spadl na zem. Žil v oceánu a pak
přešel na ptáky. Řekl jí: vzduch je znečištěný a lidé natolik poškozují svět, že mu přišel
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příkaz, aby se změnil a přesunul se do lidských těl a jejich plic. Vesica Pisces symbol lze dát
na dveře domů na ochranu – co to je?
www.vitalremedies.com
www.hahnemann.nl
www.helioslondon.com
recept@hahnemann.nl
kniha The Second Simillimum

Chronické nemoci.
Filosofie:
spojené s chronickými nemocemi jsou individuální témata jednotlivce. Hahnemann udělal
pozorování, že pokud se dá lék na základě ind. symptomů, tak pokaždé zabírá méně a méně.
účinek nestačí – musí se zahrnout komplementární přístup včetně psýchy a miasmatické
historie.
Nosody jednotlivých miasmat jsou alternativou k miasmatickým lékům. Doplňování
konstitučních léků miasmatickými léky. Miasma se projevuje skrze nemoc. Projev není
typický pro jedince. Je typický pro nemoc – v případě miasmatu. V pokročilé fázi jsou
projevy choroby stejné u všech lidí. Lék je možné popsat na základě symptomů nemoci.
Kombinace klinického a konstitučního přístupu. Chappell. Simillimum sedící na pacienta
doplnit simillimem na nemoc. Ideál je nalezení jakéhosi supersimillima, pokrývajícího totalitu
nejen pacienta, ale i nemoci. Př. ulcerózní kolitida – pacient sedí na oboje merc. Když má
člověk silnou konstituci a vystoupí choroba, není zde ještě tak silný její vliv, pomůže
konstituční lék. Obvykle konstituční lék vyléčí i nemoc. Je třeba zvážit, kolik patří nemoci a
kolik konstituci. U chronických a dlouhodobých a vážných nemocí se poměr obrací. Omezené
účinky konstitučního léku. Lze použít i komplementární léky (nosody, specifické orgánové
léky).
Pacient specific remedy – first simillimum
Desease specific remedy – second simillimum
Reverzní proces:
- describe totality of desease
- simplify totality in abstract mathemetical formula
- calculate corresponding electromagnetic field
- create the field
- put water into the field
Projekt Anne Vervarcke spolu s Chappellem. Popsány všechny symptomy a vytvořen lék. Šlo
o chronický únavový syndrom.
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Případ: parkinson
- nemůže si nic zapisovat
- nemá žádnou sílu na Sjolen – holandská hra
- není schopen sledovat konverzaci
- mumlá si
- nemá paměť při četbě, třesou se mu ruce
dal mu plumb. – zlepšení parkinsona, i dalších symptomů (noční můry) hodnota PSA
(rakovina v prostatě) – snížení, není mu už zima v noci, osobnost ožila, starý symptom –
bolest na hrudi.
Pak experiment s novým lékem na parkinsona – (PC260p)
- normální chůze
- po první dávce prudké zhoršení symptomů parkinsona – přestal brát a pak až potom,
co zhoršení odešlo. Pak zase zhoršení – ale menší. Pak uže se to stabilizovalo a možné
bylo brát ho denně.
- může normálně psát
pak aplikace plumb., když se zhoršil konstitučně nebo pak PC, když došlo ke zhoršení
choroby.
Pak únava v hlavě, nereagovalo na nic – dal mu germ. nereagoval. Pak merc. velmi dobrá
reakce, ale jen tři týdny.
Další:
žena s roztroušenou sklerózou
první symptomy 1984
diagnóza 1992
-

únava
necitlivost a nemotornost levé ruky

mnoho let reagovala dobře na Cocculus.
ve 2004 velmi špatný stav mentálně i fyzicky, tiky v očích, nic nepomáhá
PC243p
- rychlé zlepšení
- mnohem lepší nálada
- pocit zdraví
- necitlivost v chodidlech je pryč po každé dávce
- schopnost dlouhých procházek a delšího stání
- minimalizace použití invalidního křesla
10 měsíců poté:
- všude po celém těle bradavice (nikdy je neměla) – symptomy se objevují na úrovni
kůže
- jakmile přestane brát PC, brnění v noze se zhorší
- teď bere 1x za 3 dny
- nohy od kolen dolů mnohem silnější, hlava o 100% lepší
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po 2 měsících:
- o 50% více věcí dělá než před rokem.
- bradavice se zvětšují mnohem víc
- podává thuj. – nové konstituční symptomy – jádro nového konstitučního předpisu
- jinak by thuju v jejím případě nikdy nenašel

případ:
žena s rakovinou prsu
amputace, ozařování chemoterapie – špatná prognóza
- řekla si: „to mě ještě neznají“
- komplikace: infekce, edém, bolesti
- cítí se spálená uvnitř i venku
- deprese
- jde ke konci
- „moje baterie je prázdná“
další symptomy:
- historie – trápení a rozhořčení
- chronická sinusitida
- klouby v kotnících a kolenech jakoby byly sežrané
- strabismus
podal caust.
- uvnitř cítí méně ohně
- je méně naštvaná a méně v bojovné náladě
- je smutnější
- výrazné zlepšení kloubů
- přestala brát antidepresiva
- zpracovala ve snu své vztahy s matkou
- prognóza --- dobrá
po 7 měsících po caust. PC140c
- zhoršení s pocitem vznášení a nevolností v žaludku, zkracované po každé dávce
- poté má zpět svou energii
- cítí se aktivní
- „má energie je zpět“
- „zase se se mnou počítá“
- znovu může být užitečná pro život
další radium bromatum – spáleniny po ozáření
- předpis na základě symptomů
- caust. pro všeobecný relaps
- PC jako profylaxe

www.homeo.cz

7

případ 80 let žena
- visí jí víčka
- křeče při žvýkání jídla
- ztráta hlasu jako paralýza
- neudrží hlavu vzhůru
- nervozita
- panický typ
- touží po lásce svého manžela
- špatné zprávy ji paralyzují
ign. nat-m. gels.
diagnóza: myastenia gravis – autoimunitní nemoc – signály z mozku do svalů nejsou
dostatečné
po gels. nejsou již povislá víčka, ostatní symptomy se zlepšovaly, ale vždy se vrátily. Stále je
s manželem v situaci zklamané lásky. (ign. curr. – nereagovala dobře)
Alop. Mestinon způsobil průjem. Buscopan a GelsLM – zlepšení.
PC245r
- i nadále používala Buscopan
- rychlé zlepšení v řeči, jídle i polykání
případ:
31 let žena
- celý život bolesti hlavy
- chce toho moc a chce udělat příliš, brání jí to v radování…
- zánět sítnice se vrací s jizvami na sítnici
- pocit, že jí něco brání v tom, plnit své plány
China (viz bránění v plnění plánů a periodicita)
- úžasná reakce na chinu
- znovu učí
- pracuje pro školu
- zmizel neklidný spánek, zimomřivost
- nepotřebuje už upomínky
- je v menším stresu
- oční symptomy jsou ale stejné
oční lékař diagnostikoval vrozenou toxoplasmózu.
PC303w
- zmenšení černých skvrn v zorném poli
- vidí barevně v oblasti, kde viděla černobíle
po 6 měsících bolest hlavy – opět china.
PC nyní bere jako profylaxi každé tři měsíce.
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Syndrom rozsáhlé bolesti - Caught in limitless pain
případ PC143f
- po léku bublající pocit ve svalech
- zlepšení po dvou týdnech
- rýma, udělal se herpes a podráždění během menstruace
- plumb-phos.

obvykle:
- zhoršení
- zlepšení
- zvýraznění rozsáhlejší totality
případ:
37 muž ekzém – astmatické záchvaty z koček,
zhoršil, zlepšil, po šesti měsících se zlepšil o 60%.

Praktické použití PC
- oblast chronických nemocí
- komplement ke konstituční léčbě, když konst. neudělá celou práci
- dobré klasické léky, ale žádný nezabral
- není jiný nápad
- lze léčit miasma i genetický předpoklad nemoci
- předepisovat na základě toho, co vidím před sebou. Když vidím konstituční obraz,
předepsat na něj, když je vidět obraz nemoci, tak začít lékem na nemoc
- sledovat symptomy a jejich jemné změny
- pozor na zhoršení!
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Autismus
pochází z řeckého slova autos – sám. Lidé, kteří trpí autismem vyvolávají dojem obrácení do
sebe
pět podskupin:
- klasický
- syndrom aspergil
- PDD-NOS
- RETT – syndrom
- desintegrační porucha v dětství
0,5% populace trpí autismem. Nejvíce PDD-NOS, klasický na třetím místě.
často ve spojení s hyperaktivitou a poruchami soustředění, porucha vývoje, diagnostikováno
v první polovině života, domněnka je, že jde o biochemický problém. Různá hloubka
postižení. Je narušena sociální interakce a schopnost komunikace. Věci, které je zajímají jsou
omezené, to co je baví, dělají neustále. Patří sem i poruchy soustředění a poruchy soustředění
ve spojení s hyperaktivitou. PDD – pervativní porucha rozvoje – znamená, že je všude.
Několik diagnostických kritérií. Dosažení šesti bodů z různých podskupin.
Sociální interakce (omezení v neverbálním vyjádření – např. chybí kontakt očí, nedostatečný
výraz obličeje, nejsou emoce, porucha ve vztahu s vrstevníky, nehrají si společně…) Není
odezva při vzájemné interakci. Při hře nepoužívají člověka jako partnera, ale jako nástroj.
Oblast komunikace – narušená. Nehovoří, neumí nebo nechtějí mluvit. Divně a neadekvátně
odpovídají. Děti mají narušenu i schopnost imitace. Narušení „zrcadlové“ buňky v mozku. Při
pozorování scény se obvykle aktivizují příslušné buňky v mozku. Zde nikoli.
Stereotypní, rutinní opakování. Mají úzký okruh zájmu – třeba jen pokličky nebo kostky a o
nic jiného se nezajímají. Udržují rituály. Stereotypní pohyby – tleskání, kývání…
Zpomalení vývoje v interakci, představivosti. Obtížná imaginace.
Malé děti do 12 měsíců nemají adekvátní reakce, komunikaci, do 16 měsíců nemají slova, do
dvou let nekombinují slova. Typický znak je vyhýbání očnímu kontaktu. Nepamatují si
obličeje, spíše se dívají na ústa. Jakoby nevnímali výraz druhého obličeje. Není pro ně
důležité vyjádření nějakého vztahu. Dělají dojem, že ani s rodiči nenavázali emocionální
kontakt. Obvykle se dítě pohybuje za matkou nebo má strach, pokud je chvíli bez ní. Zde ne.
Nemají zájem o ostatní děti. Vezmou za ruku, odvedou k tomu co chtějí a bez výrazu obličeje
strkáním budou dávat najevo že to něco chtějí. Nechápou abstraktní výrazy (leje jako
z konve…) . Mluva jako u robota – monotónní. Někdy připomíná zpěv. Nebo jakoby za
každou větou následoval otazník. Krátké věty. Pletou si slova s podobným významem.
Předměty nazývají obvyklými názvy, ale tím, k čemu se používá. Mají velmi rádi rutinu a
odolávají změně. Chtějí nosit stále stejné šat, jíst jedno jídlo, upnutí na jeden předmět. Řada
dětí je velmi aktivních – dělají grimasy, gesta, kývají se, mlátí hlavou. Někteří z nich mají
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úžasné vlastnosti v určitém oboru – matematika, hudba. Sebepoškozování, manipulace.
Nedostatek strachu. Pak najednou silný strach z bezpečné věci. Tiky. Háže to s nimi, pokud se
třeba na něco soustředí. To vše byly projevy syndromu PDD-NOS.
Aspergil syndrom:
porucha sociálního vývoje, normální inteligence. řeč a komunikace se vyvíjí normálně.
Obvykle trvá delší dobu, než je choroba diagnostikována. Nechápou humor, sarkasmus, ironii.
Případ:
chlapec 8 let – diag. nedostatek soustředění, hyperaktivní porucha, PDD-NOS
před dvěma lety začal mít absence a od té doby se mu nedaří, okusuje nehty, pomočování
v posteli, neklidný, agresivní, silná sexuální zaměřenost. Matka se s ním cítí velmi nepříjemně
i způsob, jakým se jí dotýká. V těhotenství byly velké stresy. Hospitalizace kvůli špatnému
vývoji plodu. Před narozením – nesprávná pozice. Když se narodil, myslela si, že je mrtvý.
Celou dobu si myslí, že vychovává cizí dítě. Po návratu po porodu ji manžel chtěl bít (i dítě).
Umělé vyvolání porodu ve 32 týdnu z důvodu útlumu srdeční činnosti plodu. Odmítla
císařský řez. Při porodu klela, aby ho dostala ven.
Ve škole a vůči sestře – agresivní. (Žárlivost?). Rád je sám. Pusa je přecitlivělá – pepř je např.
velmi silný. Citlivost na teplotu nápojů. Záchvaty epileptického typu – jakoby mimo vědomí.
Při EEG nezjistili konkrétní místo, ale roztroušenost po celém mozku.
Chlapec má indické jméno – v překladu (Božský princ)
Hraje si rád s genitáliemi a používá sprostá slova.
analýza: agresivita, hypersexualita, žárlivost, pomočování, sprostá slova
- hyosciamus niger
rubriky: jealousy, cursing, abusive,indulting, ailments from rudeness of others, ailments from
dissappoitment love, delusion falling, things will be ailmentsfrom bad news, anxiety during
delivery. asphyxia in new- borns
akutní léky, ke kterým patří hyos. mají hodně společného s porodem.
dostal hyos. 1M, začaly zase záchvaty – psychicky lepší, podle matky vyjadřuje lásku (bez
sexuálního podtextu), nejsou sex. sny, zlepšení pomočování
po 4 měsících začal znovu masturbovat a věnovat se sexu – dostal lék znovu.
po 2 měsících celkové zlepšení, ale sny o smrti, o zemřelém dědečkovi.
po 4 měsících – stále dobře, doposud neopakoval lék.
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Autismus jako by měl něco společného s tím, jak jsou děti přiváděny na svět. (Problém s léky
proti bolesti). Nevyvolávat, pokud možno, porod uměle – nenechat o tom rozhodovat doktora.
Předčasné narození – (sil.)
inkubátor – nat-m.
Případ:
chlapec 6 let, hyperaktivní, úporná zácpa na fyzické úrovni, problémy s koncentrací.
Neposedí, neustále mluví. Na vše hned reaguje. Někdy se hodně rozzlobí, trhá věci, kouše se,
mlátí rodiče, alergický na kuře, stolice každých 7 – 9 dní. V těhotenství matka potíž s tepem,
úzkost, strach že zemře. Dlouhý porod – bolesti 34 hodin. Stimulace porodu. Pak kleště.
Nemá smysl pro strach. Po úrazu pláče, ale spíše překvapením než bolestí.
symptomy: zácpa, není pocit strachu, ne pocit bolesti,
opium 200
kouše sám sebe, destrukce, strach ze ztráty kontroly u matky v těhotenství, traumatický porod,
destruktivita
po léku se uklidnil, ale k jiným změnám nedošlo. Pak op.1M – divoká reakce, agresivní,
zlostný, po dvou týdnech se to změnilo. Choval se mnohem lépe. není už tak neklidný, i ve
škole si všimli změny, zlepšení spánku. Před lékem se dříve pokakával, nyní už ne. Už se
nekouše. Tam, kde byl dříve vzteklý je nyní spíše smutný. Zlepšení stolice. Pak onemocněl,
zásah praktického lékaře – antibiotika – relaps. Pak opakování op. 1M. Zlepšení. Opakování
léku po 4 měsících. Přechod na LM potence. (začal s LM3).
případ:
dívka 8 let – autismus, afázie – problémy s mluvením, zácpa, těžko rozumět, když mluví.
Velmi neklidná a aktivní, neuvědomuje si hranice ani pro sebe, ani pro ostatní. Probuzení
uprostřed noci a zvracení – zimnice, celé tělo se třáslo pocitem zimy. Nebyla zjištěna žádná
infekce. Dítě se všeho kolem dotýká. V těhotenství otec nechtěl další dítě. Matka ano. Přestala
brát antikoncepci, ale partnerovi o tom neřekla – podvod vůči partnerovi. Když šla matka do
nemocnice, dostala prášky na spaní, ráno měl být porod uměle vyvolán, ale začal spontánně v
noci. Už předtím jí praskla voda. Po narození dítě špatně pilo, apatie, nechuť k jídlu. Těžké
epileptické záchvaty, vypadalo to, že umře. Pokud ji rodiče vzali do náručí, byla vždy napjatá.
Tendence kousat si ruce při vzrušení. Nelezla, nezačla sama jíst. Fyzioterapeut ji učil chodit.
Když chodila, tak zakopávala. Dnes není schopná vidět nebezpečí. Velmi silná tendence
vracet věci přesně na svá místa. Všeho se dotýká. Lehký spánek a je velmi silná – má sílu.
Nerada studené, ale ani příliš horké, nesnáší čištění zubů. Silná zácpa jako dítě. Snaží se
uškrtit. Odumřelá přední část mozku. Při testech ji vyšel až třetí, že je těhotná i když i
v případě těch předešlých musela být.
rubriky:
opium
lhář, podvádí – matka podvedla svého partnera, těhotenské testy lhaly.
- dali jí i léky na spaní
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-

i hemorragie
občas se i pokakávala – nedobrovolná stolice
nedostatek strachu

uklidnila se, čistila si i zuby, zmírnila se tendence dávat vše na své místo.
lék zopakován po čtyřech měsících – návrat symptomů
pak ještě zopakován a pak za 4 roky
zlepšení i ve škole. Někdy, kdy je hodně rozzlobená nebo smutná, má tendenci se škrtit.
Další jasný případ opia
- muž v armádě dříve, důstojník, cvičení v Kanadě. 41 let, ukazovali tam následky
působení bomb. Vzal sebou i další dva kolegy. Byli v zákopu. Řečeno jim bylo, že
první bomba spadne 200m daleko, druhá 100. Vyměnil si místo s kolegou, exploze.
Podíval se tam, kde byli kolegové – byla tam jen díra. Měl pocit, že je vysoko ve
vzduchu a pozoroval své tělo, jak se snaží své kolegy vyhrabat. Byli mrtví. Při návratu
zpět se mu teprve vrátilo vědomí. Pak jel sám na dovolenou v Kanadě a dělal vše, co
bylo nebezpečné. Po návratu do Holandska, když jel po silnici se spolujezdcem, tak se
velice bál nehod. Když řídil sám, neměl problém. Když jel z místa neštěstí s bombami,
byla velká bouřka a on si přál, aby do něj blesk uhodil. Říkal, že je pro něj velmi
obtížné navázat kontakt s ostatními. Chce být sám. Žije mimo čas. Pocit bezcenného
života. Když pak měli trénink na střelnici, tak se snažil být na linii, kam dopadají
střely. Chce jen svobodu, žádnou odpovědnost.
rubriky: onemocnění z šoku, necítí strach, sny o válce, touha po samotě, averze ke
společnosti, násilí, tendence kontrolovat – mít pod kontrolou tento typ situací, silná bolest ve
spojení s válkou, mučení, násilí, vraždy, stavy, jako by byl v pekle. V těchto situacích se op.
snaží mít odpovědnost.
op. 10M – říká: jsem opět v kontaktu se svými pocity, nalézá vztah k věcem, které se dějí. Je
zase součástí světa, je se svými dětmi.
Taky měl rhino syndrom – když dá ruce do vody – citlivost
Možná, že byl konstituce od počátku, ale možné je to cup. (voják…, chce, aby všichni
dodržovali určitá pravidla, když ostatní pravidla nedodržují, má s tím problém – i dítě ve
škole – žaluje…..)

případ chlapec 4 roky, ADHD PDD-NOS, špatně mluví, má stále otevřená ústa, podnikavý,
entuziastický, nemotorný, šlape na slimáky cíleně, vosa – chce ji dráždit, jeho otec to dělal
také, čočkami pálil hmyz, hodně se vzteká, má rád sladkosti, má extrémy, vyrážky na boku
dříve až do krve, bolí ho penis – stížnost, když mu není rozumět, je z toho frustrovaný.
medorrhinum 200
rýma není, lepší řeč, zvířata sbíral.
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opakování léku – horší reakce, pak znovu opakování, dobré, pak ho neviděl celý rok – vztekal
se kvůli sebemenším maličkostem, hodně smutný kvůli drobnostem, neklidný při hraní,
opakoval lék, chvilku se mu dařilo dobře a pak přestalo med. zabírat. Pak mu na základě pár
symptomů podal sil. bell. bez výsledku merc. trochu se zlepšil, nadále velmi hyperaktivní, rád
se dotýká matky, když se jí dotkne někdo jiný, vstoupí mezi ně, hodně se dotýká genitálií,
v posteli si plyšáka strká mezi nohy.
hyos.
trochu zlepšení, ale také pak nezabíral. Mezitím diagnóza na nedostatečnou pozornost. Kouše
si nehty, hypersexualita, hodně kleje, když je hodně naštvaný, má pocit, že musí něco rozbít.
klíčové se zdá, že když nebyl pochopen na první pokus, tak se hodně naštval.
bufo. 1M
první věc, byl mnohem méně frustrovaný, když prohrával při hře. Dokonce se mu začalo ve
škole dařit. Nekouše si nehty.
Bufo je jeden z léků významných u autismu.
U cic. cup. a zin. se mohou projevit neurologické problémy poté, co byly potlačeny vyrážky.
Bufo rubriky:
- obesita
- eruption face, herpes
- skin, warts
- …
- pobíhá kolem jako šílenec ve vzteku

případ chlapec 6 let
autistický, alergie, asthmatic, neuvědomí si, že se mu chce na záchod, musí se mu to
připomínat. Když je neklidný, tak neví, co má dělat – musí se mu navrhnout činnost. Je to pro
něj těžké ve skupině. Děje se mu toho tolik v hlavě, že musí na čerstvý vzduch. Ostatním
dětem impulzivně bourá jejich výtvory. Levák narodil se s jednostranně placatou hlavou.
Panika kvůli drobnostem. Je schopen se o cokoli zajímat do sebemenších detailů. Bojí se
zůstat doma sám, bojí se o matku a sestru. Bojí se v noci tmy. Vidí neviditelné pavouky.
Bludy o pavoucích, normálně se jich nebojí. Nejpříšernější strach je ohledně Sněhurky a jedu,
kterým královna Sněhurku otrávila. Nechával se matkou vodit na vodítku kvůli ochraně, lezl
z okna, 2x měl záchvat, o kterém se říkalo, že je to možná epilepsie – asi ne. Sny o tom, že je
chycen, když je hodně napjatý, dělá do vzduchu uzly. Hraje si hodně s provazy. Rád mléko.
Hodně se potí, rád spí nahý. Rád čůrá z okna i na zahradě. V těhotenství měla matka velké
problémy s pánví, v 1. měsíci těhotenství spadla na kyčel. Obavy, že dítě by mohlo být
mentálně retardovaný. Přenášela. Provokačka.
zvířecí lék…
pavouk – proč to není tarentula? – potřebujeme pavouka, který dělá pavučiny
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pavouci jsou důležité léky na poranění hlavy. Teridion – když je úraz v autě a škubne to
hlavou.
diadema aranema – použil silnou chuť na mléko
od té doby už nikdy nemluvil o pavoucích. nezná paniku, přestal stavět „provazové alarmy“
případ chlapec 12 let
autismus PDD-nos
gilles de la tourrette (tiky, cukání, opakují stále jeden pohyb, trhavé pohyby (hlavou)…)
senná rýma
přestala kojit v 8 měsících, v 9 dostal bronchitidu – antibiotika, po třech měsících zápal plic –
antibiotika, boule na krk, pátý cyklus antibiotik. První dostal těsně po porodu. Budí se
s pláčem, nemá rád velké kousky v jídle, jinak z toho zvrací. Při chlebu se málem zadusí.
Císařský řez – nesestoupil. Mykónium bylo v nitrotělních tekutinách – antibiotika
preventivně. Obtížná dentice, maz v uších. Hodně váhá, když má začít něco nového. Strach
z výšek. Několikrát měl zánět středního ucha. Těžký na svůj věk.
co dát v jeho jednom roku: calc-c. po ní se mu dařilo dobře jeden rok. Pak zase infekce a
antibiotika. Nebyl v pořádku, opět calc-c. Pak ho deset let neviděl. Velice obézní. Stále se mu
něco hýbe v obličeji. (pavoučí léky mají hodně tiky v obličeji – Mygale) hodně se bojí
ostatních dětí – má tendenci se stáhnout. Má tendenci koktat, když se bojí něčeho ve
společnosti. Že se bojí, že řekne něco špatně. Bojí se skupin, větších kluků, všeho neznámého.
Nerad stojí před třídou, bojí se toho, že ze sebe udělá šaška. Když byl malý bál se smrti a
katastrof. Když poprvé viděl otevřený oheň, tak se bál. Nevěří zvířatům. Špatná motorika. Má
tendenci trestat – třeba když mu kočka šlápne na nohu… Přecitlivělý na pach a silné chutě.
Máta je příliš silná pro něj. V posteli mívá pocit, že se propadá. Opět calc-c. – vysoká horečka
a kašel, což nikdy před tím neměl. pak se opět zlepšil a pak se zvýraznila velmi silná senná
rýma – je třeba pokrýt sennou rýmu jiným lékem. (allium ceppa, něco blízko calc-c. velmi
silně se senná rýma objevuje u halogenů. chce kombinaci calc-c. s halogenem – měl velké
otoky – brom – má také hodně neklidu – kalcium-br.) vina je velmi silný aspekt bromu.
Kdykoli se něco pokazí, má pocit, že je to jeho vina.
Tiky téměř zmizely, začal být asertivnější, volnější, svobodnější. Zlepšila se i senná rýma,
akné na předloktí.
calcarea plus hay fever (halogen)
swelliing of glands
horkokrevný
blud, že dělá něco špatně
kouše si nehty
…..
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případ žena 52 let
život ve dvou světech
- nejsem schopna si vybrat mezi dělat co chci a svou prací
- ráno potřebuje množství času než se rozběhne, kontakt s lidmi jí pomáhá
- množství negativních myšlenek
- při slunečném počasí je v pořádku
- vyrostla ve dvou světech
rodiče kvůli válce čekali se svatbou, pak jim nezbyla žádná půda, otec pracoval pro celníky,
zažila svobodný svět na ostrově, kde jsou lidé pohromadě. Dříve pracovala s uprchlíky, i oni
byli ve špatném světě, ona byla velmi citlivé dítě. Na ostrově nepotřebovala dělat nesvobodné
věci. Její profese pro ni byla temná. Emocionálně nechápala svou pozici. Snažila se přeložit
druhý svět do jejího světa. Musíme překládat svět ostrova do světa kontinentu. Ostatní
uprchlíci bylo velice „černí“ svými skutky… Ztratili hranice, pak ji ztratila i ona – hranice
mezi fikcí a realitou. Šla do jiné práce a nakonec se zhroutila. Fyzicky se dostala úplně na
dno. Jen zvuk komára ji dováděl k šílenství. Vše se rozpadal na části. Byla ze 4 dětí a když se
starala o své rodiče, měla také pocit, že jí to táhne dolů. Při smrti otce se vrátila do tohoto
světa. Na ostrově žije křesťanská komunita. Nakonec opustila své tělo a visela u stropu.
Ztratila svého bratra, když jí bylo 7 let. Potíže se žaludkem zhoršující se česnekem, potíže
s pamětí. Jakoby jí ustřelovaly myšlenky. netroufá si jít spát a bojí se neklidu.
nemohu si vybrat mezi sebou a svou prací
vyrostla jsem ve dvou světech
ztratila jsem své hranice
uzavřela jsem se světu
propadla jsem se do světa fikce
lekla jsem se své vlastní paže
všechno bylo v kusech
pocit, že nic není celé a vše se rozpadá, hodně mluví o černé a bílé – solanaceae
uvnitř světa a vně světa – nux-m.
vyloučená a zahrnutá – liliaceae
totální rozpad – leguminoseae (bapt. žje ve dvou světech)
bapt.
blud – paže odříznutá
odpor k ženám
tma zhoršuje
blud, že se propadá
blud je dvojitý
blud nemůže uspět
…
u bapt. se na člověka musí mluvit a tím se přivede zpět.
ko. po 5 týdnech – bolesti břicha, pocit, že se propadá zmizel, více se uzavírá před lidmi, ale
má dobrý pocit. Méně v depresi, je schopná uvnitř přecházet z jednoho do druhého
po 4 měsících – podrážděná, uvnitř cítí více struktury
Po 6
lépe a lépe…
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