3.6.2006
Dr. Pudil
Bude mluvit o Organonu
§25 – léky vyvolávají prokazatelné symptomy – objeví se tedy něco, co je nezpochybnitelné
-

v provingu se téměř nikdy neobjeví totalita symptomů

-

hom léky jsou ředěné a vyvolávají určitý symptom.

-

síla nemoci je druhořadá proti síle správně podaného homeopatického léku – lék však
musí být té nemoci podobný

§26 – rekapitulace předchozího – nemoc, když je podán dobrý lék, tak je slabší než lék
§27 – aby léky léčily, musí mít stejné symptomy a kdyby se dávaly zdravým jedincům, musí
vyvolat příznaky nemoci
shoda by měla být ve třech věcech – totalita symptomů, klíčové příznaky, esence léku
je rozdíl když jde o akutní a chronickou nemoc
akutní – ptáme se, co je teď jinak než jindy – alespoň ve třech případech
co mu je
kde to má
kdy to má
jakého je to rázu
modality
§ 153
strachy
mentalita
reakce
generálie:
teplotní parametry, jídlo, počasí, pocení, menstruace (hormonální záležitosti), sex, spánek…
§28 – není důležité teoretické vysvětlení, ale praxe
(zmíněn water crystal – Emoto)
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§29 – kromě ortodoxně chirurgických zákroků, všechny ostatní choroby narušují životní sílu
svoboda, osvobození dynamis
homeopat. léky mají silnější vliv na organismus než nemoc, ale vliv má kratší dobu trvání –
čili neonemocní se z něj např.
podání léku – ekvivalent rozhřešení
§31 – všechny škodlivé vlivy nevyvolají u každého jedince chorobu, ale jen u citlivého
§32 – škodlivé vlivy buď vyvolají (u citlivého) nemoc nebo ne. Homeopatický lék však
působí vždy, na každého člověka – buď léčí nebo proving
§33 – vliv zevních okolností na člověka je nepřímý, vliv hom. léků je přímý, konstantní a
nepodmíněný
chronickou nemoc nelze vyléčit alopatickým lékem, který není v ničem podoben nemoci

zánět dutin
akutní, chronický
dutiny vystlané sliznicí – je společná pro všechny dutiny
akutní horečka, bolest zejména frontálních dutin: čeleď compositae (eup-per. …
chronické – jinak
něco bolí na malém místě (bodové bolesti, malé plochy) kalia – jsou malé i v jiných oblastech
(kali-iod….) kali-bi. hydrastis,
nejžlutější – sulphur – kali - sulph.
krémové – puls.
apis. caps. canth. – na záněty středního ucha (bolestivost)
pyrogenium – zajímavý a opomíjený lék. (shnilé hovězí) – teploty lítají nahoru, dolů,
dramatické.
jitrocel – plantago, chamomilla – bolest šířící se z ucha do zubů (č. 1) – rychlý nástup
bolí, nebolí – ferum-phos.
lék se někdy vybírá podle druhu výtoku
klihové ucho – mesotitis secretorica – z hnisu za bubínkem se stane vazivo a ztuhne kladívko
lepší je píchnout bubínek zbytečně než ne – nikdy ne antibiotika – sterilizace hnisu – ten tam
materiálně zůstane, stane se vazivem, ztráta sluchu
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mater perlarum (perleť) – má i mentální obraz. pro děti s chronickými záněty uší. Smrdí
hodně (mušle na sluníčku), velké svědění (syfilitický lék) i na kostní nádory a destrukce. 30x
zánět středního ucha – otvor v bubínku. Podoba sil. U sil. to méně bolí a méně smrdí. Měně
destruktivní na kůži. Je hněvivá jako hep-s.
Na bubínek dává puls.
Tellurium (na mastoideus) i když si někdo zraní bubínek a pořád to bolí a nehojí se to.

Vitální síla není schopna reflexe, paměti. Dle Hahn. je hloupá. Nemá sebezáchovné reflexe.
Z hlediska vlivu na životní sílu je homeopatie regulační medicína.
Symptomy jsou inteligentní – mají logiku.
Po podání léků může dojít k posílení symptomů.
Homeostáza (vyrovnání uvnitř organismu) – uvádí do aktivity procesy pro vyrovnání.
Kent na rozdíl od Hahn. říká, že vitální síla je inteligentní. Když jsme zdraví, komunikuje
dobře s naší vitalitou.
Když vitální síla reaguje reflexivně, je to akutní nemoc. Obsahuje agresi, oheň… Inteligentní
odpověď na prostředí.
U chronické nemoci chybí komunikace mezi horním a spodním patrem. Vitální síla bojuje
s problémy, které neexistují. Člověk žije problém, který už neexistuje.
zákon podobnosti: žádná nepodobná nemoc, ani žádný nepodobný lék nevyléčí nemoc.
studium nepodobných nemocí – další paragrafy –
antipatie není alopatie – alopatie je cizí a je jinde a s organismem nemá prakticky nic
společného
medicína protikladů
nejvíce se bojíme steroidů, antibiotik a očkování
konvenční medicína používá také podobnost, ale neví jak.
univerzální pravda – vyhnání z ráje – psora – zde ale různá témata
každý má různé fragmenty této skutečnosti a teprve když se to poskládá, vznikne komplexní
přehled.
izopatie – léky vyrobené z očkovací látky
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homeopatická může být i poezie, má rytmus – tak to tedy nevím, co tím myslel…

uzavření dýchací trubice
sliznice hrtanu reaguje otokem
Ve čtyřech letech se anatomicky změní hrtan dítěte a značně se zvětší jeho průsvit – některé
choroby už nemohou mít fatální důsledky
senná rýma – konstituční lék – zlepšení postupuje od sezóny k sezóně, obvykle nikoli
zlomově. Uvažuje se i o akutním léku.
sabadilla, euphrasia…
opomíjený lék: 80% účinnost – (na polynosu) galphimia glauca
zkušenosti jen s nízkými potencemi – mají širší užití – nízká individualita v léčebném procesu
i v lidovém léčitelství – antialergikum
- aby se neprůchodná Eustachova trubice stala průchodnou
agraphis nutans – dobrý vliv i na zvětšení nosní mandle
adenotomie – odstranění nosní mandle
zvětšení nosní mandle – otevřená pusa, hůře slyší, nudle u nosu, je hloupé – říká se, ale to je
blbina
(bar-c. calc.)
arg-n. a calc. k sobě mají blízko – po léku začne dítě zlobit – je dobré to říci rodičům – začne
po léku slyšet a smaže se z toho vzniklé oddělení.
jeho názor na angíny: diagnóza je pravdivá v 1-2% případů
skutečná angína je velká bolest a je velmi dramatická
lach. merc. merc-sol. iod.
dává se málo a je to zázrak: AILANTHUS GLANDULOSA
na velmi těžký stav v krku červená do modra

§36 a dál – tři situace donekonečna rozváděné – pacient dostane další nepodobnou chorobu
nikdy neviděl spalničky, ani když se proti nim neočkovalo.
(spalničky, příušnice, zarděnky – očkovací trojkombinace)
např. kdo má otevřenou tuberkulózu, neonemocní žádnou akutní infekční chorobou
§37 opakování
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§38 stará, chronická nemoc je slabší než nová nemoc, nová propukne, chronická zmizí, ale
nevyléčí se. Po zahojení propukne choroba znovu.
nebo nová nepodobná choroba se připojí k té staré a vytvoří nový obraz
když měl někdo variolu, nemůže dostat spalničky
příroda umožňuje, aby v jednom organismu byly i tři nepodobné choroby
Hahn. – simillimum je jen teoretický koncept, protože vždy může existovat ještě lepší
simillimum.
řada léků má dvě protikladné stránky – op. zácpa/průjem
ospalost/nespavost
léky jsou proces – např. ignácie není hysterická zpočátku, ale až v určitém stavu. Alopatie to
nenechá dojít až do sekundární fáze. Jedno kafe za druhým aby se neusnulo je alopatické –
když se nechá proběhnout celý proces, dochází k ospalosti.
Arnold Schulzův zákon – velké dávky zabíjí, nízké stimulují…
Primární a sekundární se může prohodit.
Hydrogen má zmatek v mužské a ženské energii.
Pokud je lék předepsán povrchně, vyvoláváme pouze primární reakce.
I nux-v má dvě stránky – je i strašlivě líný – aby měl odpracováno a mohl lenošit. Třeba i líný
člověk, který se bojí nepracovat.
Arg-m. – nux-v. prostudovat, jak se k sobě mají…
sekvenciální homeopaté (kanada)
Na filmu červený trpaslík ukazuje, že člověk nemůže léčit sám sebe, protože je pro něj
nestravitelné se setkat sami se sebou.
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Zkouška na konci ročníku, zápis případu z videa:
problémy s páteří
16 problém s hrtanem a krkem
není alergická
problém střídání teplot
nemoci na začátku období
chrapot, škrábe jí to, sklouzne až do krku, má malé mandle, nejedná se o zánět, ale když to
přechodí – zápal plic
v 16 přechodila zápal plic
léčila se na krčním
měla dost velké horečky, nyní se jí špatně dýchá
škrábání přechází z mandel dolů
cítí hrtan celý až dolů
suchý kašel, neustále pocit sucha, musí pořád pít, nedostatek slin
zlobí jí bederní oblast na pravé straně a pak pravá strana krční a jde to i do hrudní oblasti.
Celá pravá strana páteře
když se přetíží – po zátěži horší
dělá dobře teplo, ne horké
nevyhovuje střídání teplot
léky brala hodně, ale bylo to čím dál tím horší
dělá ráda sporty plavání, aerobik, kondiční kulturistika, jóga, rekreačně skoro vše – lyžování
chodí na rehabilitaci se zádama a promáčkli jí jedno žebro
(trochu mužatka)
mívala velké bolesti hlavy nyní 1-2x do měsíce, když je špatný tlak, před bouřkou, po hádce –
pomáhá jít do lesa, jinak celkem nic nepomáhá, ani spánek. Ráno to pozná, že to přijde.
Vzniká to po přetížení.
Dotazy na další potíže:
- špatné trávení, žízeň nedostatek slin nezažene.
nejvíc jí to zlobí v krku, s nosem nemá problém.
znovu pocit suchosti v hrtanu, nachlazením se zhoršuje
když byla nemocná, byli rodiče v rozvodovém řízení, zůstala s matkou, nebyl dobrý vztah
psychika – nyní v česku hůř – nesnese domov
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nechuť k čemukoli
ráda má změnu a ráda poznává vše nové, ráda cestuje, ráda i nové lidi.
bolí ji hodně kolena – pravá strana i kyčel
po práci jí hodně bolí svalstvo
byla dobrá ve sportu, soutěžení jí nebavilo, nepotřebuje si nic dokazovat. Závist, když je
v něčem lepší. Když člověk v něčem vyniká – závist.
zarděnky, příušnice, neštovice, nebývala nijak moc nemocná
kolem puberty jí začala bolet hlava – možná i jako dítě – matka navodila takovou situaci, že jí
začala bolet hlava – bolest za očima a zátylek – bolest přechází po temeni – když intenzivní
nesnese ani světlo, bolest otupuje vnímání a jde do očí.
víc drobných úrazů. Před třemi lety jí pokousal pes. do levé ruky.
…..
měla přechozenou chřipku, píchali jí magnézium
vyhledává klid
samotář spíše, neměla nikdy tendenci zesměšňovat, pokud jí to někdo dělal, nechápala to.
najednou na ní sedne smutek, nemá chuť se smát, přecitlivělost, lítost
vztahovačnost, dotýká se jí hodně věcí
málo pláče – vnitřně ano, není toho schopna
nesnese útěchu
nemá ráda sůl, nepřesladí se, ale ráda
nyní ráda kyselé zelí, hořké jí vadí
kašlala při bezesných nocích
nemiluje spánek, hlavně přes den, ráno není rozespalá

klíčové:
- suchost - pití nezlepšuje
- škrábání v krku
- problémy s páteří bederní vpravo
- pravá strana
- bolest hlavy
- nyní špatné trávení
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-

ráda cestuje a poznává nové lidi
nesnese útěchu
vztahovačnost
nepláče (málo pláče)
samotář
teplo zlepšuje
doma zhoršuje

hrdlo, suchost, pití nezlepšuje
bolest hlavy po emocionálním rozrušení
mysl cestovat touha
bedra bolest bedra vpravo
mysl – útěcha obecně zhoršuje z laskavých slov
Výsledek… nat-m. bry….
…
v testu dále byly tyto léky:
Tillia
Marcurius
Anacardium
Ferrum
Chamomilla
Arnica
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4.6.2006
Čehovský – jeho řešení případů ze zkoušek:
-

bolí záda, blondýna, od 16 let krk, zápal plic, přechodila, nedostatek slin,
pravostrannost, nebere léky, zácpa, rodiče rozváděli – trauma v pozadí, v městě často
nemocná, nechtěla vyhrát. vyčerpanější kolem poledne, cítí se podchlazená v létě –
nedostatek vitálního tepla. pije ráda studené a hodně studené, samota vyhovuje,
netouží po společnosti – les. nesnese útěchu. moc nesolí, ráda sladké. neměla teploty.
mívala často pocit suchých sliznic.

suchost ústa, strana vpravo, smutek plakat nemůže, společnost odpor k, útěcha zhoršuje,
nat-m.
proti – výrazná pravostrannost, zlepšování teplem,
ars.
dal nat-m.
kontrola: zlepšení
uklidnění zad
no budiž
pak to změnil opět na něco jiného – teď si nepamatuji – lach?
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Dr. ze Slovenska Danuše Siveková
rychle se naučit mnoho léků jak?
vychází z tělesných symptomů
Repertorium v kapitole: klouby kosti
léky podle modalit:
zlepšení pohybem: dulc. radium brom, rhus tox, ruta, rhod.
zlepšení klidem: apis, bryonia, coloc, nux.-v, ledum-p
zlepšení teplem: bry, coloc, nux-v, rhus-tox, radium
zlepšení studeným: apis, ledum
Osvědčené při onemocněních pohybového aparátu:
acidum benzoicum
revmatické bolesti v oblasti malých kloubů
praskání, deformované klouby, uzlíky, dna, lithiaza – kameny v močových cestách, moči
málo, zapáchá – koňská moč. současně s postižením ledvin, moč. měchýře, prostaty. Průjmy.
Střídání příznaků (abrot.) srdce – klouby, zhoršení v noci, málo močí.
vpravo, dna, astmatická konstituce, zimomřivost, zhoršení na studeném vzduchu, zlepšení
teplem, střídání stran (lac-c.) dítě chce být na rukách a nechce být položené – celé tělo páchne
močí, bolesti v achillovkách. zhoršení na čerstvém vzduchu, každou změnou počasí a
pohybem. Rozmýšlí nad nepříjemnostmi z minulosti, při psaní vynechává písmenka (caust.
lyc.), malé děti nepokojné, agitované, nechce se dát položit, když uvidí tělesně postiženého
člověka, třese se. velké mandle (největší ber-c.), citlivost na dotyk, v ústech měděné barvy.
čím je hustější a konc. moč, tím je větší bolest hlavy. V ústech vředy, v ledvinách kameny.
Dnové výrůstky na končetinách. Stolice zpěněná, kyselá (rheum). Zvrací slaný obsah.
Závratě.
DD: k nitric acid – také silný močový zápach těla, calc. sabin. Při dně colch.
E211, E219 – kozervanty . ovocné jogurty – je škodlivý – neměl by se dávat hyperaktivním
dětem
klíčové: přemýšlí nad minulými událostmi, třese se, když vidí deformovaného člověka,
ledvinová insuficience,
fluoricum acidum (acidum hydrofluorikum)
nekrózy kostí, odlučování kostí, kostní fistuly, svědění ústí s dráždivým sekretem, zhoršení
teplem, zlepšení chladem.
(podstata kyselin je separace – lidé se obávají opuštění)
kyseliny – velké, tmavé, smutné oči
chlapec, nemohl chodit, berle, slabý, kortikoidy, antibiotika fl-ac. D12. během jednoho
měsíce – totální vyléčení.
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etiologicky syfilis v anamnéze, incest, genetické faktory, násilí u předků, je přitahován
materií, penězi, vzhledem, hledá požitky, chce mít výhody, vždy chce získat a mít, chtějí
ovládat, pracovat a mít, je indikovaný u nezralých dětí, může být umělecky zaměřený, má
velkou představivost, jsou optimisti, idealisti a říkají, že je vše v pořádku. Rád tancuje a baví
se, v dospělosti u nich dominuje sex (předčasný). Erekce už v dětství (hadí léky). Náhle a
lehce se zamiluje (tub.) romantické a intenzivní vztahy s vysokým libidem. Intenzivní zážitek,
požitek, dojem vysoké vitality – i energicky a touží po svobodě. Nesnáší omezení – žádné
zákony a pravidla, nedokáže přijmout nalinkované (phos-ac.) nadměrná pohyblivost ve
shybech, různé deformace – bez pořádku. U dosp. nevěra. (rubrika – manželství) nízká
zodpovědnost a averze k manželství. Oblíbený ve společnosti – ale jen mimo jejich rodinu –
tam jsou tvrdí a krutí. Těší se ze života a okouzlují společnost. Hyperaktivní, rozrušení, vášně.
Mají potřebu mnohých partnerských vztahů. Averze a lhostejnost k rodině, chtějí opustit
domov. Tvrdé rozpady manž. stavu. Když se zamiluje, tak i nenávidí. Ponižování partnera.
Zamiluje se ve stavu úzkosti. Strachy: že selže v práci, z choroby, ztráta kontroly, ze smrti,
z utrpení. U dětí předčasná vyzrálost, inteligentní a starší na svůj věk. Rychlá řeč i myšlení.
Dovede být duchem nepřítomný a bezstarostný. V každém léku dvě polarity – problém
s pozorností, neslyší, neprospívá ve škole, vynechává písmena. Jeden z nejhorkokrevnějších
léků (Iod.) Obává se tepla, zhoršení po vypití teplého nápoje. Nadbytek energie – umí být.
Málokdo těmto dětem stačí. Velmi málo spí. Na tělesné úrovni nedokonalosti – křečové žíly,
tendence k varixům. (vipera – praskají žíly). Černé skvrny na zubech, růstové anomálie,
výrůstky na kostech, rychlý růst nehtů – deformace. Vlasy křehké a lomivé. Křehké a tenké,
chuť na ledové nápoje a zmrzlinu (phos. med.) Koření, alkohol, káva. Averze: ryby, broskve,
víno, káva, meloun. (Melounem se zhoršuje chin.)
klíč: vztah k penězům, mánie nakupovat, tření genitálií, předčasná vyzrálost, rychlost, averze
k rodině, termofobie, strach z tepla.
acidum salicilicum
chronická polyartritida, tortikollis – krk na jednu stranu, když profoukne, urtica – kopřivka,
průjem, červený, hořící cholerický, chuť na sladkosti, zhoršení ve vedrech, v teplé posteli,
zlepš. v klidu, v lehu. Nesnese přikrývku na rukou. (act-spic. – opuchnou klouby vždy, když
něco dělá - proximální klouby, kotníky, acon. vše co vznikne po profoukání – bolesti tváře,
záda, ramena, cervikolaterární syndrom – náhle, nepokojný a úzkostný).
aescullus – pohybový aparát (hemoroidy) bolest v křížové oblasti (i dole záda), hypertenze
jater – zde bývají přítomné hemoroidy, zlepšuje se chladem a pomalým pohybem.
agaricus – převážně levstranný, hyperestezie – zvýšená citlivost, škubání, záškuby, třes, pocit
ledových jehliček, ledu za krkem – na zádech, zlepšení ležením a alkoholem. Z maličkosti
udělá slona – malá skvrnka na kůži a už umírá.
ammonium muriaticum – lék kontraktur, zkracování šlach, kontrakce svalů, sakroiliakální
oblast, málo ohybné klouby, bolesti zhoršené v sedě a chladu. O 15 hod (i 3 hod) thuj.
zlepšení ve stoji po čas chůze nebo v lehu na levé straně. Větší břicho a tenké nohy.
natrium hubne shora, ammonia zdola
Scholten – matka

www.homeo.cz

11

Apis mellifica
akutní řešení problémů, následky kousnutí hmyzem, opuchlé klouby, pálí, bolí, je třeba
chladit. pravostrannost. Nemotornost, pracovitost.
arsenicum alb. pálivé bolesti, úzkost, nepokoj, zlepšení teplem
aranea diadema – cervikobrachialni syndrom CBS, přesná pravidelnost bolestí, kost,
neuralgie, parestézie, zhoršení ve vlhkém chladu a v noci, zlepšení suchem a tlakem, pocit
ledového chladu v kostech, pocit, že některé části těla se zvětšují, pocit dřevěnění,
necitlivosti. Po probuzení necítí své ruce. Zápal v kostech. CBS bývá po prochladnutí
v chladném vlhku.
arnica – všechny následky poranění, nesnáší dotyk – zhoršení, lokální teplo ano, celkové ne.
Dna – při záchvatu bolest kloubu, fialový, odmítá dotyk na kloub. Při dekubitech. Vždy
upracovaní lidé. Následek přetížení.

případ. opravář, 10 let antireumatika, bolestivé lokty a klouby, postižení jater z léků. Nelze už
dávat léky. Nepije, nekouří, pracuje jako otrok – lék z přetížení. Hepatopatie. Jak to vypadá,
když ho to bolí – nemůže ani bouchnout kladivem. Nedovolil dotek na kloub – arn. Po třech
týdnech vyléčení.
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berberis (dřišťál obecný) – při kamenech v ledvinách, revma, dna, často levostranné těžkosti,
šíření obtíží centrifugální nebo zezadu dopředu. Od ledviny dolů. Zlepšení stojem, zhoršení
ležením a po spánku. Koliky, náhlé dny. urokoliky.

Berberidaceae – Caulophyllum, berberis – náhlá intenzita a proměnlivost příznaků. Rychle se
mění místo a charakter. Zmatená mysl a zmatek ve vlastní identitě. Tupost. Lehká
přizpůsobivost změnám. Ledvinové koliky.
Caulophyllum – revma, epilepsie, močopudný, protikřečový, cystická prsa, může vyvolat
potrat, při opakování – hypertenze. Sykotické miasma, chronický pocit vnitřní slabosti. Slabá
konstituce, zimomřivý pacient, třes, hysterie, proměnlivé nálady. Bolesti křečovité a
v záchvatech. Rychle mění lokalitu, místo je ztuhlé – kloub. Střídání příznaků. Zhoršení
chladem, kávou, párou. Při menstruaci. > teplo, po menstruaci. V oblasti trávicího traktu –
poruchy trávení, křeče, ztuhlé malé klouby, bolesti putují z kloubu na kloub. Gynekologicky
dráždivý výtok i u malých děvčat – hojný. Nemůže otěhotnět – výtok vytlačí spermie. Silné
mens. bolesti nebo nemá menstruaci. Výborný při porodu – bolesti neúčinné – porod se
zastaví, stažený krček, krvácení po velmi rychlém porodu. Bolesti po těžkém porodu. Bolesti
se šíří do slabin. (I tři týdny před porodem CH5 prevence před stažením krčku). Lišej na kůži
– čelo. Habituální potrácení v prvních třech měsících, epilepsie, hysterie, zápaly kloubů –
artritida.

berberis – dřišťál
ulehčení činnosti žlučníku, protikřečový prostředek žlučník, močové cesty, alkaloid
berberitin. Malarické miasma – periody akutního ohrožení při chronické nedostatečnosti –
periodicky přerušované. Je otrokem pro každého a všude.
konstituce – slabá, bledá pleť, předčasně zestárlý, vyčerpaný, modré knihy kolem očí,
zimomřivý jako všichni vyčerpaní, citlivý na skřípání (fer.) Zapomnětlivost, neschopnost
duševní práce, strašidelné zjevení v šeru. Ne noc. Nemá rád stmívání – strach ze strašidel.
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Melancholie, apatie, znechucení životem, pocit rozbití. Podrážděnost, hněv. Mračí se a
vzdychá (ign. nat. calc-p.) předměty se před jejich očima jakoby zvětšují. Ostré bolesti,
bodavé, pálivé, křečovité. Nedají se ovlivnit pohybem. Vyzařují z jednoho bodu jdoucí
paprskovitě na všechny strany. Koliky žlučníkové a ledvinové. Střídání žízně a averze k vodě.
Chuť na cokoli nebo úplná averze k jídlu. Zhoršuje se dlouhým sezením. Stáním, cestováním,
podchlazením, spuštěním končetin. Zlepšení močením. Orgány: játra, ledviny, srdce, nervy a
klouby. Pocit, že se hlava zvětšuje. Pocit úzké čepice na hlavě. Pocit trnutí vlasů. Slabé srdce
a pomalý puls. Průjem, stolice jako kukuřičná kaše – jílovitá, bílá. Bolesti zad – tolik, že
chodí pomalu, aby se mu neotřásla páteř. (cup. – také chodí po špičkách, aby se neotřásl.)
dobrý na prostatu. Pocit koule mezi nohama. (chimafilla) Chronické prostatitidy se nedají
vyléčit antibiotiky. Žena bolestivý pohlavní styk s pocity pálení – nemá orgasmus – nechce
styk. Pálení, svrbění mravenčení, hnisavé vyrážky, drobné krvavé body v podkoží – detechie
na kůži. Dna. Drobné kamínky. Jeden velký – calc. Zde drobné – horší. Konečníková fistule,
herpes, zvětšená prostata. Hepatorenální symptom – játra, ledviny, různé neuralgie, zvětšená
slezina, psoriáza. Jasně ohraničené vyrážky, okrouhlé, hojí se ze středu do stran.
podophyllum
noholist štítovitý
tyfoidná miasma po dlhom prípravnom stadiu vzniká ohrožující zápas s ohrožením zvenku
boj o život
nejlepší na těžké průjmy.

žlučovitá konstituce pacienta – naštvaný – stoupne žluč do hlavy
deprese, melancholie, odmítavost, nic se mu nedaří, nechce se mu žít, pocit smrtelné nemoci,
chronické choroby, játra, srdce, pocit prázdnoty, jemná únava mysli. Nervozita a neklid.
Pomalé trávení, potrava kysne, bolesti břicha zhoršené tlakem (coloc obráceně), tíseň 2-3
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hodiny po jídle, pocit prázdného břicha a nechce se najíst (ign.) Křečovité bolesti břicha
nesouvisející s odchodem stolice. Zvrací hlavně po mléku, po vyzvracení je hladový. Střídání
stavů, jako u všech berberidaceae. Prochladnutí, vyčerpání, emoční vzrušení – příčina potíží.
Vznik průjmu po ovoci a kyselém a pak zácpa. Bolesti hlavy chronické, periodické, vracející
se vždy v zimě. Pocit prasknutí hlavy – oči se vtahují dovnitř – neobvyklé. Po překrvení očí –
šilhání. Zimní bolesti hlavy se střídají s letním průjmem. Když nemá průjem, dochází
k bolesti jater, citlivost na dotyk a tlak. Pomalý puls a bouchání srdce. Jazyk otlačený na
okrajích zubech (merc.) Hořčicový povlak na jazyku. Ráno horečka a hodně při ní mluví.
Nebolestivý průjem mezi 1-3 ráno. Škrundání v břiše a pak absolutně zničující průjem 20 –
30x jako cholera. Vodnatá, žlutozelená stolice mrtvolně páchnoucí. (chininum arsenicosum
funguje na průjem v Egyptě) žena pocit tlaku dolů, bolest pravého vaječníku. U dětí – vrtí
hlavičkou po polštáři při usínání. Po potlačení průjmu začne skřípání zubů. Magn-phos. se
zlepšuje masírováním bříška. Střevní katar, žloutenka, chronický zánět … Tlak na dělohu,
bolestivá menstruace
Bovista – otoky rukou a prstů, pocit zvětšených částí, nočné trnutí prstů.
bry. (alba – posed bílý) – bolesti kloubů, poškození destičky, pravostrannost, tvorba výpotků
ve druhém stadiu zápalů. Červený, oteklý kloub, citlivý na jemný dotyk, zlepšení silným
takem. Bodavé a vystřelující bolesti. Zlepší se absolutním klidem, silným tlakem a lokálním
teplem. Zhoršení pohybem a večer. Klid mu dělá lépe, ale je nervózní. Musí dostat zpět
peníze.

calcium-carb. podporuje tvorbu okostice. zpocené nohy, zápach jako kyselá houbová
omáčka. Pálení, opuchlá kolena.
calc-phos. afinita k hrudní páteři – skolióza, různé typy zlomenin, osteoporóza a na růstové
bolesti kostí.
calc-f. nadměrná pohyblivost v kloubech – v konečném důsledku se tělo brání a začne
vytvářet výrůstky, - ochrana proti nadměrnému pohybu. sklon k nefyziologickým vývojovým
stavům, dystrofie – kosti. skolioza. na úrovni vaziv a šlach – zhrubnutá ložiska – drsná ne
hladká, nepravidelně formovaný, kloub nepravidelný – hyperostóza, nadměrná tvorba
kostních výrůstků. Odbourává se více kostního tkaniva, cysty v koleně, lokti, aseptická
nekróza – rozpadání kostního tkaniva. Na začátku pohybu a vlhkým chladem zhoršení, dobře
pohyb. (dysplazie, vrozená dystrofie, nesnáší teplo – malý buldoček CH30.
carc. deformují artrózy, ztuhnutí kloubů, nepřirozený, zvětšený, kloub, potlačený, nemá
vlastní identitu, ale vyvinutý smysl pro krásu, velký trémista – úzkost v žaludku – ne strach,
ale jdu na nejdůležitější zkoušku v životě a co se stane, když to nezvládnu. Úzkost v žaludku.
Vztah ke zvířatům a přírodě. Jeden z nejcitlivějších na výčitky, horké nohy, pigmenty, touží
po lichocení.
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callophyllum – putující bolesti malých kloubů
cimicifuga – lék pro sekretářky s bolestmi krční a hrudní páteře. Bolestivé výstupky páteře na
zádech, stížnosti na třesení, častý soubor bolestí kloubů, svalů, upovídanost (lach.) nebojí se
hadů ale myší, úzkost, smutek, víc v klimaktériu, zhoršení chladem a menstruací, zlepšení
teplem. Příčina je nesprávné sezení - předklon.
cocullus – největší lék pro lidi, kteří se starají o jiné – závratě, nevolnost, nespavost, únava,
pocit tíhy, oslabení šíje, kříž a nohou. úplně vyčerpaný člověk, až nemůže spát. Chuť na
hořčici a studené nápoje. Touží po teple, zhoršení dalším, nedostatkem spánku, dýmem.
coloc. lék první pomoci na bodavé, píchavé bolesti, křečovité pocity nepravidelné ataky krk,
ramena, - příčina je zlost – potlačená zlost. Zlepšení ohnutím se – předklon. (cham – se
vypíná) silný tlak a teplo zlepšuje, zhoršení je v lehu na zádech.
colch. velký lék na dnu a revma – chronické revmatické choroby. třes, konvulze bolesti
v bedrech, necitlivost v konečcích prstů. Narovnané, ale ztuhlé klouby, bolesti putují. Bolesti
halluxů. Hallux je o nejistotě v životě – to si ženy vytváří samy. Má velmi dobrý čich. Silná
schvácenost s pocitem chladu??. Bolesti horší večer, dotykem, v teplém počasí, při málo
spánku, zlepšení pokojem a tlakem.
dulcamara – revmatická postižení, bolesti svalů, kloubů, střídající se s průjmem. Španělská
matka pořvávající ne hordu svých dětí. Zhoršení vlhkým chladem. Zlepš. teplem..
ferum – levostranné bolesti ramen, závratě, averze k vajíčkům. Umí vyrůst do velkých výšek.
Při vstávání ze sedu – točí hlava
fer-m. – totéž, ale pravostranný (sang.)
fer-p. nárazové, velmi intenzivní bolesti. přerušované. vysoký fotbalista, přestal krvácet –
jedna malá dávka stačí na poruchu funkce.
Gnaphalium – ústřel páteře, vpravo, střídá se s necitlivostí a dřevěněním, křeče v lýtku,
zlepší se sezením. Všechny, které mají problém v kříži se zhoršují, toto ne.
guajakum – ramenní klouby a ruce, revmatizmus, zlepšuje se bandáží, nebude si stěžovat.
otok obličeje až deformující, pocit zkrácených šlach.
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Harpagophytum – bechtěrev, dna, koxartróza, omezení kloubních pohybů po zápalu.

Hecla lava – exostóza – výrůstky na kosti, sarkom, zápaly okostice, kostní ostruha, hallux,
vtok v oblasti čelisti
hedeoma – palec horních končetin, palec ruky, bolesti metakarpálních, zápal žaludku
zhoršený jídlem, bolesti v levé ledvině, zhoršení pohybem, časté močení, bolest vystřeluje
z močovodu do měchýře – berb. ptóza, překrvení, teplo ve tváři – kongesce, svědění vulvy a
pálivý výtok.
hypericum – periferní nervová soustava, poranění, ústřel, kostrč, následky pádu zhoršené
dotykem a otřesem. Pocit elektrického vzruchu.
Neopakuje lék, pokud nepomůže.
cham. malé děti, ale i pro dospělé – cervikobrachiální syndrom, bolesti v bedrech, nesnáší
svou bolest, zlepšuje se teplem. --- dítě, které v osmi letech ještě nestálo, inteligentní, ne
ochrnuté, ale nějaký problém se postavit, nevyvinuté nohy, mohutný hrudní koš. rodiče s ní
nemají problém: - čeho se bojíš? – rodiče – „ničeho se nebojí“ – ona: bojím se pádu. stram.
Pak se postavila. Rehabilitace. Operace nohou. pak kolaps- psychiatrie, ječela na posteli a
nechtěla k sobě nikoho pustit. Cham. Pak se spravilo. – podráždění a zlost je typické.
kali-bi.. bolesti kostrče, všechny bolesti bodovité, náhle začne, náhle skončí.
kali-c. – posiluje svalovinu srdce, na zápaly kloubů a obalů kloubů, slabé končetiny,
podlamování kolen, bolest v kostrči, po porodu v menopauze problémy, píchavé bolesti,
zimomřivý a zhoršení chladem. 2-4 v noci zhoršení v sedě na tvrdé podložce, zlepšuje teplem,
pak se bolest přesune jinam
kali-iod. revmatické onemocnění, emoční podráždění, smutek, pláč, ve společnosti veselí a
oblíbení. Jód – pacient je horký, je mu teplo. Zduřené klouby, dna, ústřel, zhoršení v klidu,
teple, v leže, doma, chladnými tekutinami, zlepšení na vzduchu, čerstvý vzduch, chodí bez
únavy.
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kali-mur. je přesvědčený o tom, že musí trpět, revmatická horečka se zduřením v kloubech,
bolesti v kloubech horší v noci a při pohybu, výrazné ráno, hned jak se vzbudí, musí si
sednout. Bolest vystřeluje do nohy. Embólie. Trombózy – hlavně hadí léky.
calmia –latifolia. zhoršuje od východu do západu slunce, bolest krční pátři. Centrifugální
bolesti, neuralgické a revmatické bolesti, migrující, zhoršují se pohybem.

lachnantes tinct. – bolesti hlavy, pravostranný tortikolis,
ledum palustre – následky hryznutí hmyzem, silné revmatické bolesti, dna od palce na noze,
plosce nohy nebo patě, bolesti achillovky, deformity, uzlíky a zduřeniny na malých kloubech,
koleno, pravý bederní kloub, levé rameno, ztuhnutí mezi hrudní a křížovou částí – bolesti
bederní páteře se zhoršují… Bolestivý kloub je studený! Bolesti putují z kloubu na kloub,
zlepšení studeným obkladem – apis. zhoršení v noci, když stojí, v posteli, v teple. Borelióza.
Když je staré postižení – vyšší potence, když čerstvé, nižší.
lithium carb. – malé klouby, bolesti se zlepšují teplou vodou a jsou zezadu dopředu.
lyc. pravostranný, vysoká hodnota kyseliny močové, nejistý a vnitřně nejistý, vypadající
suverénně. Jsou vždy o poschodí níž, neřiditel.

mag-c. CBS, neuralické, záchvatovité bolesti, hlavně v noci. Je neschopný se hýbat, ale má
potřebu chůze, problémy vlevo. Zhoršení dotykem, chladem, změnou počasí, v noci. Zlepšení
silným tlakem, nadměrným ohnutím, lokálním teplem, čerstvým vzduchem. Mléko
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mag-p. – náhlý vznik všech bolestí, pocit zdřevěnění, necitlivosti. V předklonu a chladu se
zlepšuje. (cham.) mag. je nekonfliktní, nechce se hádat.
med. těžká revmatická postižení, pravostrannost, bederní kloub, pata, ústřel bez zduření, pocit
ztuhlých kloubů, pálení. pocit polámaného těla. Zhoršení ve dne, studené vlhko, nejlepší když
spí na břichu, u moře, pohybem. Úlevová poloha je v genupektorální poloze. Rytmické
pohyby. Ráda alkohol, nezralé,, kyselé ovoce (calc-s.) Kapavka, močopohlavní infekce,
následky chemoterapie. – Depresivní, úzkostný, uspěchaný, agitovaný, citlivý, bývá i velmi
krutý. Zodpovědný.
nat-s. pravý kyčelní kloub a dolů, zhoršení ve vlhku, > pomalý pokračující pohyb, často je
v anamnéze poranění … chodící barometr. Musí se hlídat, aby se nezranil nebo nezabil.
nux-v. křečovité bolesti zad. V posteli si musí sednout a teprve potom se otočit, zhoršení
v chladu. Zlepší se v teple – miluje letní vlhké deště, podrážděný workholik. Vše chce rychle,
aby potom měl klid (bry. sulph.)
polygonum aviculare – rdesno, truskavec ptačí - vracející se horečky, nepravidelně.

rad-br. - omyl s carc. bolesti kloubů zlepšené teplem a pohybem, zhoršení v noci odstraní
následky léčby po ozáření (x-ray)
rhod. revma v oblasti HK, zhoršení před bouřkou, zlepší se po. (nat-c. je citlivé na
přicházející bouřku.) – musí mít překřížené nohy, aby usnul.
rhus-t. neštovice, neklid v teplé posteli. – podat na noc. chřipky. afinita k vazivu a pojivovým
tkáním. zlepš. pokračujícím pohybem, teplem a stabilním počasím. Tlak, odpočinek, začíná se
hýbat, zhorš. Příčina – všechny druhy podchlazení – promočení – zpocení po námaze, ústřel,
zápal šlachových pouzder, chřipka. Má se všude lépe než doma. Úzkost o děti, stará se o
druhé.
ruta graveolans.. revmatické bolesti, poúrazové bolesti a zápaly, bolesti okolo kostí v oblasti
svalů, pseudocysty v oblasti zápěstního kloubu. Po čas vylučování stolice, bolí konečník.
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Podvrtnutí kotníku, něco roste, bolest beder, oční únava. Zhoršení vlhkým chladem,
odpočinkem, ležením, umělým světlem.
sang – pravo, hlava, rameno,
silica – nedostatečnost, rachitida – špatná mineralizace, stařecká demineralizace. poruchy
struktury kostí a hnisavé bolesti. Má vždy hnisání ve svém obraze. > suché teplo, < průvan
solanum malaco… kalcifikát v zádech
sulphur – pocit pálení, svědění, bolest v bedrech – potřeba opory o stoličku. < teplo, zlepšení
pohybem, suchým, mírným teplým počasím. Zčervenání tělesných otvorů. najednou mu
zčervenají všechny otvory.
sulphur iodatum – lymfatické uzliny, metabolický proces, oslabený sulfurik. bouchání srdce,
touží po …
symphitum – kostival, bolesti na povrchu kosti, zhoršené dotykem, fantomové bolesti (hyp.)
následky tupého úderu do oka.
tellurium, pravostranný ústřel, chronický, znovu se vracející hernie. < dotykum a otřesem
trillium pend. – rozestup pánevních kostí. stažení podvazkovým pásem.
tuber. sklerotické, jizvovité tkáně nad klouby, které tam nepatří. < odpočinkem, po probuzení
a na začátku pohybu, artrózy, zkracování šlach.
thuja levá, vše je opuchnuté, jen jeden postižený kloub, těžké nebo křehké tělo. < chlad,
vlhko, 3 hodiny
viola oderata – bolesti do ramene,
Bolestivý opuch
1. stádium apis, arnika, bell
2. stádium calc., symph, secale
3. stádium plumbum, causticum
Osteoporóza – odvápnění, řídnutí
psychogenní příčiny, menší pohyblivost…
úbytek kostní hmoty se objevuje po blokování vlastního ega, přestává přijímat nové
informace, nechce přijmout zodpovědnost, křehkostí kostí se projevuje i fakt, že na něj nelze
nic naložit. Drží se starých jistot.
důvod je i odmítnutí procesu stárnutí, odmítnutí změn
je i o stravování. Stravování v období růstu – koloidní minerály jsou výborné oproti tabletám.
ty se nevstřebávají. Nejdou spravit stravovací excesy dětství a mládí.
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neví, proč se léčí klimaktérium, těhotenství.
…
těhotenství
porodní balíček
těhotenství, porod a kojení je fyziologické období, ne období nemoci. Homeopatie při
komplikacích. Nedoporučuje nevyzkoušené postupy. Nosody v období těhotenství.
Pokud má lék před tím než otěhotní, není problém. Může se stát, že dojde ke změně obrazu.
Vychází se z obrazu plodu. Změna chutí např. indikuje obraz dítěte. Nebo plačtivost – puls.
depresivní, smutná – sep. paradoxy v těhotenství – ign. (případ potrácející ženy)
Nízké ředění účinkuje u širšího spektra pacientů – stejně ale i zde tři nožičky na stoličce –
mysl, emoce, fyzicky.
Najíst se v posteli – není nevolnost
colch –
sep, colch sulph nevejde do restaurace v těhotenství – smrdí jim to
ipeca – musí být čistý jazyk
trill-pend – rozpadá se pánev.
gels D12 pomůže uvolnit strach z porodu
callophillum – spasmus krčku
každý lék v balíčku by měl mít jiné ředění
cimicifuga
cuprum
arn
phos
cham
po klystýru pravidelná porodní činnost a do dvou hodin porod.
chin 30, phos (ne nižší než 30 – krvácení) – novorozenecká žloutenka podávat dětem
zápal prsou – phytolacca – č. 1 d12, 15 riziko zastavení laktace
bry nemůže chodit bez podprsenky
málo mléka – phytolacca, puls, calc, ricinus communis?? CH5 – dá se dát až 5x denně. Musí
pít to, na co má chuť
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pokud se podávají po sobě léky, podat v jiném ředění.
bufo rana – zapálené lymfatické uzliny po čas kojení
pozor na podchlazení při zvedání z postele ke kojení
pyrogenium – zápal (teplota) a vysoký puls
deprese po porodu – agnus-cast.
trhliny – bradavky, graph, nitr-acid.- pocit pořezání od žiletky, ratania, opět nízká ředění
Gynekologie
mastitida – Vzniká v návaznosti na kojení u žen. Prs je bolestivý, oteklý a kůže v této oblasti
je zarudlá. Podávají se bohužel antibiotika. U žen se může vyskytnout v šestinedělí.
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