22. 10. 05
Pudil – Mendělejevova tabulka prvků – spíše metodologicky
chce se věnovat několika konkrétním lékům
Fe – Ni, Va, K, Cu
Deformovaná tabulka z hlediska symetrie, vytvoření osy – od ní vpravo a vlevo, sled prvků je
zachován
Horizontálně – série 7
Vertikálně – fáze 18
Scholten
Z toho řada známých léků a další se nepoužívají
Jak jdou za sebou série, tak zraje každý z nás, jak rostou zkušenosti s naším světem
1. série – H, He
- nenarozený člověk ještě není ve svém těle – podoba s halucinogenními léky – jakoby
se pacient od někud pozoroval. Napojení na vesmír a mimosmysl.
Před narozením, před inkarnací
2. série – Li, Be B Bor, O, F, Ne
- nově narozené děti
- dětské strachy, veškeré atributy dětského věku – známé od calc.c. – chtějí zůstat doma.
Nejpovrchnější je chrom, nejvíce povrchní je Cal.bich.
Ber. – děti vycházející nožičkama
Arg.Nit.
Fluor:
fluorický puberťák – brilantina, všechno na hlavě musí být na svém místě
B- obava z chůze směrem dolů
3. série – oddělování se od rodiny – rodina a vztahy
Na – týká se nemožnosti nějaké realizace
Si zmatenost ohledně svého vlastního image
Si (C) – téma otce (podoba s Calc-c)
4. série – K, Ca,
- pracovní série
Ga-Ac. vyžaduje absolutní pozornost matky
jedinec opustil rodinu a vybírá si práci, týká se výuky, školy a členem „nějaké malé skupiny“
– ráz vesnice, začíná si určovat svou pozici na základě toho co umí.
(homeopaté, kteří jedou podle pravidel a řádu)
5. série – charakterizovaná především Ag.
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-

umělecká série – tito lidé si vybírají imaginativní obor
(homeopaté, kteří chtějí pracovat umělecky) – požívá se intuice a duchovní
schopnosti.
duchovní série, umění, snadno se stávají mluvčími duchovních proudů, přenášejí ideje
na jiné lidi, přenášejí filosofii, píší básně – členové větší skupiny – region
postižení hlasu a sluchu
nejvíce usilující je Ruthenium.

Chlapec – unavený ve škole, je toho na něj moc, oranžové vlasy, chce se stát fotografem –
nechce fotit svatby (fotografování podle řádu) – chce fotit umělecky – ještě nefotí – Ru Je
zaměstnaný svými představami.
6. série – zlatá – série vůdců
Os – nejkonzistentnější – příležitostný manager – bez citu a emocí
Rtuť – držet po hromadě – hlavní blud – každý je nepřítel (také olovo)
Cs – začínající vůdce – třeba jen záměr – smyslem série je moc
Je vyjádřená myšlenka odpovědnosti nad lidmi, nad kterými máme moc
Hlavně postižení očí (ze své pozice musí stále koukat a kontrolovat co se děje)
Srdce, hypertenze
Silní, těžcí lidé, vážné děti . Merc. – dříve vyspělé děti, pomáhají, jsou zodpovědní
Vztah k náboženství – hadí léky – velká imaginace, představivost,
Léky ze zlaté série také – cítí se velmi vysoko a bůh je jakoby jediný partner se kterým
mohou komunikovat.
Nafoukanost, urážlivost, čest, vysoké mínění o své cti
Jiný typ workoholismu než u těch ze zlaté série
Sebevražedné tendence
Tři poslední prvky: Fr, Ra,
Lidé z této série přesahují rámec společnosti, jsou nadaní být kouzelníky. Kouzelník v oblasti
účetnictví.
Manipulují lidmi.
(Albert Ignatěnko)
Postupem sériemi prvky těžknou…

Postup fázemi – počátek, vrchol, konec
1. stadium –iniciativa spontánnost,naivita,samota, plachost, nejistota, velká citlivost na
kritiku, jak plandají v mysli, tak i na těle. Na počátku idea, iniciativa, labilita – labilní
lidé – naivita v sérii, optimističtí a radostní, jsou sami
2. jako předchozí stadium
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3.
4.
5.
6.

brigády, nechtějí vzít odpovědnost za něco jiného
zakládání firmy, ambice, nedodělávají věci do konce, začínání
zvažování procesu, pochyby,
výzva, (Cr.) – skrývání nekvalitního materiálu, skrývání činnosti, dokud se neprokáže,
že uspějí. – pacientka těhotná, nechce to někomu říct, až uspěje – zůstává to v hlavě,
nejde to do srdce
7. rozšiřování znalostí, trénování ostatních, učení kolektivu Mg – organizování něčeho
pro někoho
8. vytrvalost, pokračování, tíže a tlak – zodpovědnost.
9. těsně před vrcholem
10. na vrcholu, úspěch, nezávislost (nejdražší prvky – diamant, Pt.)
11. něco, co souvisí se ztrátou, pocit privilegií –
12. přestřelení Zn. se svým neklidem, tendence přehánět, opakování činností z minulosti –
odmítnutí seznámit se s realitou, kopírování předešlých činů
13. stažení, neschopnost udržet (In, Ga) drží se minulosti a chce to zachovat. Jsou pozadu,
stahují se ustupují
14. formální stádium – zůstává jen forma – jen úředníci ve vládě – maskování své
zbytečnosti – olověná maska – olovo – blud, že je panenka, loutka – strnulost
15. ztráta, ztráta majetku, (bry. Ars. ) podezřívavost, jed
16. smradlavost, páchnoucí výměšky, lidé, lpí na záři z minula, staří šlechtici, pocity
bolesti, smutku, viny (začíná naděje nového procesu)

Ni, V, Mn
Ni – na vrcholu pracovní série, má parametry, které tomu odpovídají
mentální obraz málo známý, velmi vyvinuté svědomí, blud, že spáchali zločin
moc se toho o něm neví – velmi strojený člověk, potlačené emoce, nechce, aby je někdo viděl,
je slušný, má od lidí odstup, důstojný, až aristokratický výraz. Potlačuje své emoce, nejvíce
agresivitu. Povoluje si pozitivní (láska). Ukazuje decentní obraz své lásky. Největší trauma –
proniknutí emocí na povrch – jak to, že vůbec existují.
35 pacientka, záněty krku, oteklý krk, velká žízeň, bolesti žaludku s pocitem koule v žaludku,
když si na něj tlačí, přestává bolet, vyrážky po čokoládě, dříve operace – patelly, nesnáší
vlhko, citlivá na horko a chlad, potíže po čokoládě po vejcích,nejhůř se cítí ve 13 odpoledne,
krátký cyklus, velká ztráta krve, obtíže začaly po nástupu do zaměstnání – byla špatně
zaškolena, pocit, že nemá o situaci přehled. Práce se starými lidmi, perfekcionistka, dělá více
věcí najednou, ambiciózní, pocit, že se to stejně nepodaří. Touží po ocenění, lásce, pocit
nespravedlivého podílu na věcech, i doma, pocit, že dostává malý díl. Jiná výchova než malé
děti, i než i velké děti, nesměla se hněvat, otci vadilo, i když byla smutná, snažila se vyhovět.
Nervozita z negativních myšlenek. Udržuje kontakty s lidmi – blahopřání k narozeninám atp.
Pocit, že se přizpůsobuje, přizpůsobuje se proto, aby nebyla odmítnuta. Vypadá jako Fe (Cu,
Va, Zn. – velmi se podobají). Ni není dovoleno chovat se přirozeně. Nesmí ukazovat emoce.
Velké oddělení od svých emocí. Myslí si, že budou ocenění jen na základě výsledků. (všechna
magnézia – udržují rodiče, aby se nehádali) odtržení od emocí, že nevědí, co cítí. Velká
potřeba vyhovět svým chováním. (Va. neúspěšný lék) Ni. je úspěšný. (Mangan – vysloveně
přátelský lék) Ni – chybí vřelost, udržování odstupu, pracovitost, ambice, přehánějí
pracovitost. Pochybují o výkonnosti a schopnostem. Pocit vypadávání zubů – synonymum
neschopnosti. Pocit, že lidé je budou mít rádi jen jako dokonalé a pokud nedají najevo emoce.
V dětství žila ve světě fantazií, týkajících se přátelských vztahů. Pravostrannost. Rádi alkohol,
tabák, chřest. Angíny, respirační nemoci. Kašle, když kašle, drží se za stehna. Onemocněné
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pankreatu – slinivky. (Mukoviscidóza – velmi vazký hlen – aby se dostalo, musí být oba
rodiče nositelé této vady, umírají v cca 25 letech – pravděpodobnost postižení 25%.)
Další
Blondýna, oteklý obličej, nervozita, palpitace, uspěchanost, paradentóza, divné pocity
v končetinách, pocit, že se rozpadá, největší úzkost, že nebude fungovat na 100%. červené
skvrny v obličeji. Vážná, dojem povýšenosti. Nejistota a neklid ze skvrn v obličeji. Chce
vypadat jako „dobře udržované auto“. Nejraději červená auta. Strach z porodních bolestí –
nemá děti. Narodila se matce ve věku přes 40let. Rodiče se k ní chovali jako k malé. Nechce
rodit, protože by nad tím neměla kontrolu. U nich doma se emoce nesměly vyjadřovat.
Narodila se neplánovaná – poslední dítě, nesmělo se jí nic stát. Vzala si manžela, který také
nesnáší emoce. Je obětí svého schématu. (Arg-n. takto kontroluje své strachy). Poznává
všechno, ale nemůže se vůbec pohnout. Proces vzdalování od svých emocí, až tam vůbec
nebudou. Paradentóza. Po léku zastavení paradentózy, a další.
Ideální soudce. Ni má velký vztek, když se mu odporuje.
Co – utíkající – pocit pronásledování
pak ho chytí,
Ni – ho odsoudí - soudce
Cu – zavře – policajt
V? (Vanadium)
Spousta nejistot, emocí, důležité na bulimii, anorexii, degeneraci jater. Je pro něj důležitý
úspěch, prosazení – je však spíše neúspěšný (silné téma selhání), maniodepresivita.
Pac 30, bulimie, když něco sní, při cukru opuchnou tváře, bolesti zad vystřelující až do prstů
na noze. Hodně padají vlasy, žaludkem pravým vaječníkem, zimomřivost, slabost.
Autoritativní otec, dodnes mu neumí odporovat. Pocit, že je malá a hloupá. Sny o nestíhání
(Calc) Nemá ráda samotu. Nevnímá svou ženskost. Jako kdyby má pravá a levá strana
navzájem bojovaly. Pocit znetvoření – (Sab.) Je fyzioterapeut, ale nebaví ji to. Téma těchto
léků, to co dělají, tak pod nátlakem. Podstata léku – úspěšnost…. vysoká míra pochyb.
Vyhledávají společnost a touží po lásce. Snadno pláče. Neklidné nohy jako Zn. Strach že
přijdou pozdě – a taky přijdou pozdě. Křeče hladkého svalstva cév. Slabá menstruace. Hlavně
problémy s očima, krkem, žaludkem, játry.
Zneužívání otcem – téma Fe.
Neschopnost se rozhodnout – Anacardium
Fe – vždy silný
Va – někdy silný, někdy slabý
Fe – nejrozšířenější kov v zemské kůře, druhý Mn (mangan)
Mn. důležitý v metabolismu člověka – podstatně. Srážlivý faktor. Je komunikativní. Ochota
pomoci. Touha pomáhat jiným. Vztek, bez projevu vzteku. Když nemůže pomáhat, je
nespokojený, chce uznání od ostatních.
Chce zářit Pd – ne Pt, ta září, nemusí se snažit
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Radost z toho, když si jich lidé všímají. Ovlivnitelnost hudbou(jako natria) Už jako děti si
nakládají velký náklad. Stále chtějí chválit. Sny o odplatě. Pocit nízkého sebevědomí,
zimomřivost, zhoršení studenými jídly.
Revmatismy, okostice, pomalu se hojí
Pacientka, architektonická kancelář, kreativita, šije šaty sobě a svým dětem. Rozzářené oči
jako fosfor. Otoky, Ptá se vždy, jestli ji všichni rozumí.
Co. – třeba mluvčí rodiny, hlavní komunikátor v rodině
(Zmíněno complette repertory)
zmíněno
Carcinosin – cyclame – posedlost vyhovět
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Čehovský – analýza případů
otec s dívkou, tréma, strach při zkoušení, začne se celá klepat, výkon u zkoušky horší, hrála
na housle, ale kvůli trémě opustila skupinu, trpí bolestmi hlavy, nyní už méně, averze ke
škole, velký dril, něco se musí nebo nesmí,
Baví ji koně, stará se o ně, pěkný vztah se zvířaty. S lidmi ji to nějak nejde. Když má pocit
nespravedlnosti, nevzteká se, odejde, si zpívá a hraje na kytaru. Dříve relativně zdravé dítě,
má ráda teplo, ve vedru se zhoršuje. Z matčiny onemocnění srdce, čte dost, má představivost.
Ráda záhady ufo, tajemno do šesti let cucala palec, když spí vystrčí nohu z pokrývky, je
tvrdohlavá. Nemívá žízeň.
Navrhnout symptom:
- má ráda zvířata, cítí se s nimi lépe než s lidmi
- tréma
- odpor ke škole
- nesmělost
- nespravedlnost nemůže snést
- nemívá žízeň
Carc. 1M
kontrola za dva měsíce:
nic se nezměnilo, je citlivější než sestra, kydá hnůj nechce se učit
myslí si o sobě, že je hloupá – nízké sebevědomí
ráda sladké
neděje se nic
zůstalo Carc.
další kontrola:
- stále nic
- - dotaz otce na tetanus
Gels. 30
další:
zhoršení bolesti hlavy, matka myslí, že se jí strach zlepšil, ona to popírá
nemoci v horkém počasí
Aeth – tetlucha – kozí pysk - plně postihuje esenci (Morrison) doporučeno 1M ale dali 200
Aeth. je hodně podobná Carc.
pak už vyléčení – oznámené rodiči
Další případ:
dáma hezky vypadající, jeansy a tričko 30 let, vynervovaná z dětí, prodává v sekáči pocit
prohry z rozchodu před třemi lety, točí se hlava, nejvíce včera v devět večer. čte ezoteriku,
např. o léčivé síle kamenů.
spalničky, neštovice, příušnice, nejhorší chřipka loni na konci února
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prorocké sny
čtyři zaměstnanci, kteří prý říkají že je hodná
špatná koordinace při aerobiku
musí mít teplo i v pokoji
někdy má pocit, že vyšla z vlastního těla
slunce miluje, ale vedro nesnáší
honí ji mlsná
chodí do posilovny
ráda sportuje, závodní běh na gymplu
v noci se probudí a někdy jí.
hodně pije (3 l denně)
potí se silně, zrudne
bohaté sny, utíká před něčím, někdo ji chtěl zastřelit
je pihatá
-

výrazné je oddělení duše od těla

Spánek, sny prorocké
spánek po zhoršení
námaha při slabé
zvýšená chuť k jídlu
pihatá
doporučil sulph 1M
proto, že původně přišla s klukem, zlobí a je nebezpečný, chce být s tátou, který s nimi nežije,
nerad se myje, bordelář, štítí se jíst po někom. Dostal taky sulph. strašný vztek, agresivita, …
Poté se to vyspravilo za cca 2 měsíce.
Jí dal sulph. a ona si ho nikdy nevzala – asi by ji pomohl.

další případ – paní
sotva vylezla do 2. patra, na hlavě beranici, kterou nesundala ani v místnosti
bylo jí 50 vypadala na 70
astma 20 začalo nenápadně po chřipce, silné záchvaty, byla asi 10x hospitalizovaná. je
v invalidním důchodu
léčila se bylinkami, prodělala operaci – nezhoubné myomy. zhoršuje déšť, zima a mokro,
velké horko také nasnáší.
chřipky, angíny, polypy v obličejových dutinách
dříve deprese, která ale přešla. Bušení srdce, lupénka na pravém koleni
mívala zácpu
bere kortikoidy, dívá se na detektivky, pořady o zvířatech, nesnáší akční filmy
úzkostný typ
-

zimomřivost

calc-c. ch5 – nevysazovat léky

www.homeo.cz

za dva měsíce – po první dávce zhoršilo, třetí den lupénka, zhoršení, zhoršení dýchání.
měla dříve nález na srdci a ten zmizel – doktorka se divila a mluvila o tom, že se asi při
dřívějším nálezu spletli.
Nesípe při mluvení, žádná chřipka, nesípe při mluvení – výrazné zlepšení.
vzali jí invalidní důchod po 20 letech, je naštvaná. – už nemá astma…
po 2,5 letech přichází ve velmi špatném stavu. Byla u Ajurvédského lékaře. Dal jí léky
s efedrinem. Poté chřipky, dušení, astmatický záchvat, první po třech letech. V nemocnici si
vzala 3x calc-c.9 – pořád jí nebylo dobře, ale už to nebyl záchvat. Hnisavý záchvat –
organismus se čistí. Pak si nechala dát injekci na chřipku a bylo jí velmi špatně. Relaps,
zácpa.
Calc-c. 15

další případ: schizofrenie
otec primář z nemocnice, ona trpěla pocitem, že je pronásledovaná, byla vysokoškolsky
vzdělaná, několikrát hospitalizovaná, trvalé zhoršování.
žije s otcem
lach. 10M
symptomy
- zejména pronásledování
- vyrážky po lach. – hering. zákony
zlepšování, pak už nebyla hospitalizovaná
kouří 20 – 30 denně
cítí se dobře
poslední dobou ekzémy na očích a tvářích. Při pocení páchne, byla štíhlá, nyní tlustá.
po psychické stránce dobrá, je už 5 let v jednom zaměstnání, dříve vydržela několik týdnů.
asi zevnitř ven, nohy už se zlepšily
lachesis si také sám vystačí, nepotřebuje společnost. jako sulph.
další:
chlapec silné brýle
lehká mozková dysfunkce
neklidný nesoustředěný
přenášen 3 týdny
bronchitidy – začátek potíží obvykle říjen, listopad, trvá do konce dubna
kašle, zápal plic, vysoké horečky, kašel,
mastné věci má rád, rád se koupe, ve vaně raději vlažnou vodu, pije hodně studené i hodně
studené, zlepšen studeným nápojem, agresivní na bráchu, diktátorský, ráno okamžitě čilý,
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velmi vzteklý, na slunci zčervená kůže, rád rohlíky s máslem, marmelády chleba,
levostrannost – migrující levé varle, malý penis.
dušnost, byl i na ventilátoru
pije hodně najednou
(nejcitlivější místo lach. je hrdlo)
lach.30
reakce:
ko po 1,5 měsíci, protivný a vzteklý, zhoršení, uplakaný urážlivý – hned po podání. Učitelka
si stěžuje na chování k horšímu.
od té doby podstatné zlepšení – tak dlouhé zlepšení ještě nebylo.
(brejlovej efekt - je to stejné s inzulínem) – když to beru, nedá se to zlepšit.
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23.10.05
Ryba
Anacardium, Capsicum, Cannabis
karcinomatózní miasma
Annacardium orientale – ledvinovník východní (kešu? – nebo něco podobného)
nemá dobrou pověst (ani lidé, co ho potřebují)
je líčen ve velice ošklivých barvách
nemá asi jen stinné stránky – jsme ho ale schopni poznat i z té lepší stránky?
patří mezi léky relativně slušně popsané, ale je tam líčený jako démonický ďábel
doporučeno studium za pomoci repertoria tak, že se vytáhnou rubriky, kde je lék obsažen:
Antagonismus sama se sebou – Jackyl a Hyde – v této extrémní poloze spíše vzácnost
Asociální chování a další, viz program Kent
Mučí zvířata, poruchy osobnosti, jakoby posedlý duchy, postrádá morální cítění, zločinec –
bez výčitek svědomí. V každém vidí nepřítele. Sklony k nesouhlasu. Slabost paměti,
pánovitost, onemocnění z ponížení, rouhá se, kleje, nadává, schizofrenie, zlost, zlomyslnost,
zlý.
Murphy má klinické termíny, v Kentovi se však téměř nenajdou. – viz schizofrenie
neřadil by ho mezi polychresty, - mezi 30 – 40 nejpoužívanějšími léky
neschopnost logicky, soustavně myslet, rozbíhání, ztrácení myšlenek
hodně symptomů týkajících se paměti
podezřívavost, nepřátelství
ponížení ze sexuálního zneužití a trestání
nesmyslná, nesouvislá řeč
slyší hlasy, vidiny…
Sankaran – popisuje (situační materia medica) – snaha pochopit, co k tomu směřuje
špatné vlastnosti vycházející z příčiny nedostatku sebevědomí. Ponižování, trápení. Vnitřní
zlobou kompenzuje tento stav.
Shrnutí – krutost typu, intelektuální poruch, problém sebeuvědomění – nedostatek
sebevědomí. Potlačení schopnosti rozeznávat dobro a zlo. Netečnost, asociální chování, aniž
by si to plně uvědomoval. Žádné rubriky týkající se pocitu viny. Svou krutost ospravedlňuje
tím, jak se okolí chovalo k němu. (Potlačování např. už v dětství). Zneužívání na úrovni
duševní i fyzické. Situace dítěte, které je pod extrémní kontrolou a nátlakem okolí (zejména
otce). Dítě anac. nerozhoduje o ničem – je zneužíváno psychicky. Nesmí rozhodovat. Pokud
ano, je dítě potrestáno. Dítě rezignuje na schopnost – vůli – se rozhodovat. Vnímá sama sebe
jako pasivní objekt. Kompenzuje se v krutosti vůči druhým. Nebo např. žena si vezme
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autoritativního muže. Potlačení intelektu, předstupeň jsou např. problémy s myšlením,
nejistota, nerozhodnost. Rozvoj sklonů ke krutosti, násilí, obráceno ven – vražda, ale i dovnitř
– snaha o sebevraždu. První projevy jsou verbální. Na jednom rameni má anděla a na druhém
ďábla.
V mat.med a repert. jsou vždy popisovány spíše negativní vlastnosti. Jinak jsou pořádní,
pracovití.
Škodí spíše ve skrytu – zrada v identifikaci – nevidí se, neřekne o tom.
Násilí může obracet i proti sobě, ale zase tak, aby to nebylo vidět.
Jedna z nejdůležitějších rubrik je ta o rozdvojenosti.
V oblasti potlačování je blízko staph. U staph. je výrazný pocit viny. Hyosc. – přijme svou
roli odpadku a kompenzuje si to enormní snahou se zalíbit.
Zlý obrázek se vyjeví pouze v době dekompenzace.
Zmíněn tzv. lesní střelec – vraždy z poslední doby – jeho otec extrémně dominantní – voják.
(intelekt má šanci přežít déle než emoce)
najít anac. v době, když ještě není hodně dekompenzované, je velmi složité – ale prakticky je
to jediná cesta k vyléčení. Je nutné se hodně dovědět o jeho okolí, konstelaci.
Takový člověk ani nepřijde k homeopatovi.
Často jsou problémy s pamětí.
Drogy, alkohol
sado maso, fantazie a aktivity týkající se sebetrýznění
výrazná modalita – zlepšení po jídle
jí hltavě, snadno mu zaskočí
pocit utaženého provazu kolem nějaké části těla – somatizační projev kontroly
>odpočinkem, spánkem
<prací…
Podoba s lycopodiem – zde je výrazně větší krutost. Přesun zprava do leva. Dobře následuje
po lyc.
Tento lék často předchází plat.
Nux-v. Medd. Hyos. Stra.
Důležité je poznat předobraz, aby se nehasily pozdější následky – to platí všude.
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Diskutována novorozenecká sepse, zda dávat či nedávat antibiotika – Eda tvrdí že ne, Ryba že
ano – a teď si vyber matko. (sepse GBS) – je známa pravděpodobnost – podle Ryby lze
málokde za minimálních nákladů zachránit život.
očkování proti tuberkulóze po porodu má více negativních důsledků – neočkovat, nebo spíše
později v osmi měsících. hemofyl – očkovat – setkali s s hodnými kmeny hemofilu a vytvořili
si protilátky. zrovna tak je hloupost hepatitida. Pokud nejsou děti na pískovišti, není třeba je
očkovat. V rodinách s alergiemi je vhodné brát otázku očkování velmi vážně, raději
neočkovat. Pokud očkovat, tak snad jen na: polyomyelitida, hemofilus. Hepatitida B – riziko
nákazy až ve vyšším věku. Meningokok – děti v kolektivech (rychlý průběh – když přežije
amputace…) pokud se děti dávají do školky, internáty, tábory – kombinace nižší hygienické
úrovně a stresu.

Cannabis indica, sativa
halucinogen
stěžejní je indica
sykotický lék – hyperfunkce, nadměrnost, zakrývání této nadměrnosti
drogové léky mají kromě pozitivní stránky i negativní – téma izolace – vytváří si vlastní
barevný svět. – zve si tam hosty, ale není to svět komunikace, do tohoto světa se utíká. Pocit,
že není schopen čelit nárokům běžného života a světa. Přirovnání ke člověku uzavřenému ve
svém domě – snový palác, krásný dům přeměněný na vězení. Bojí se ho opustit a vyjít do
rizika. Hodně je tam téma velikosti a času, aby naplnil prázdno, musí mít všechno veliké,
barevnější… Silný pocit strach, hrozícího nebezpečí. Bludy jsou únik z reality.
Společenská droga.
I léčba závislosti
fantazie, myšlenky, zhoršená paměť
pocity radosti, štěstí
problémy s řečí – zapomíná slova
musí se smát, věci se zdají směšné,
cítí se spokojený, ale i – pociťuje strach, úzkost, zmatenost
působí každopádně sympatičtěji
nehomeopatické použití u Alzheimera
nereálné vnímání času, prostoru, zvuků, létání nové neznámé věci, plete se v ohledu vlastní
totožnosti – blud – „má jednu ruku dlouhou“
vidí hvězdy, myslí si, že je JK, pocit, že stěny ho svírají, obklopují ho příšery a monstra.
Zastření intelektu, problémy s myšlení a s pamětí.
Strach panika, bloudí ve vlastním bytě, jakoby neumí najít cestu (i životní) – je zmatený,
spousta skvělých myšlenek a nápadů. které neumí realizovat. Extatický, chaos myšlenek,
www.homeo.cz

nepřiměřeně se směje. Občas pocit rozdvojení – že je mimo svou vlastní tělesnou stránku. U
dětí přílišná hovornost – jsou s tím už obtížní. Problém vnímat prostor, velikost, vzdálenosti,
čas. Relativně málo příznaků na tělesné úrovni. – Velmi silné působení na urogenitál –
přerušované močení, bolesti, záněty s výtokem, pohlavní záněty. Zde má větší počet příznaků
cann-sat. – na fyzické úrovni.
Hyos. Stra. Bell. – Can-i.
Canth. Gels. Petroselinum, Caps. – Can-s.

Capsicum – jsou to malé pálivé papričky
nejmenší ze tří dnešních léků. Podstatně méně mentálních příznaků.
Citlivost, ke hluku, ustrašenost, neklid, stesk po domově
V tělesném vzhledu se Caps. podobá Calc-c. – silnější, obézní, ochablí, bledší, zimomřiví
Stesk po domově může přerůst až k sebevražedným sklonům
Výrazné palčivé bolesti!
Zimnice při horečkách
Nápadné zrudnutí.
Záněty středouší – zejména, když přejde na intenzivní bolest po okolních kostech. Velké
zčervenání, zarudnutí sliznic. Záněty močových cest.
Líní, zimomřiví, apatičtí s intenzivním zarudnutím
Calc-c. Sulph, Graf. Ant-c. Fer.
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Pudil.
Aconitum – Oměj Šalamounek
Ranunculaceae
mají ostruhu (Orlíček – podobný)
názvy ve staročeštině
no a změna plánu, protože to jsme už brali
na velkou bolest – opium
bolest ze šoku – aconitum
vzteklá bolest chamomilla
acon. používali staří slované na zabíjení zvěře – jed
onemocnění vzniká ze studeného suchého a z horka
bell. onemocní, když si myje hlavu (zchladne)
caust. – suchý a studený –
náhle vysoká teplota, jedna tvář červená, druhá bledá, hodeně pije, studené nápoje. pije vodu,
protože vše ostatní má hořkou chuť, pocit, že umře o půlnoci.
bell. také prudká, červená, rozšíření zorniček, podrážděnost, vadí jim vše, nepijou a nemají
žízeň, pokud pijí, tak jen protože mají suché sliznice.

Candida albicans. nosoda
Moučnivka (kvasinka, plíseň u dětí v ústech) – není to systémové onemocnění, postihuje to ty,
kteří mají sníženou imunitu. Nekompenz. diabetici např. Nejčastěji se vyskytující plíseň
v lidském těle, nezbytná součást našeho těla. Např. po podání antibiotik se rozvrátí systém a
vliv cand. se stane patogenní – potlačení střevních bakterií. Pacientky z jedněch antibiotik
mohou získat mykózu až do konce života.
Pocit zuřivosti, pocit potlačování pocitu zuřivosti, vztek v břiše, centrální symptom – plnost
průjem, zažívací trakt. Prooving – vše zničit, rozmlátit, pocit agrese. – nesmírný nedostatek
energie, únava, chuť na sladké,
pacient má mnoho společného se symptomy dnešní doby, očekávání přílišného výkonu,
přílišný tlak, permanentní hrozba, mnoho denních informací a dojmů. – léčba nudou – pudilův
termín
vše probíhá ve stresu, napětí a spěchu a všeho je příliš. pohyb v prostředí, kde se neprojevují
emoce, společnost chce pouze povrchní kontakty. Trvalá nemožnost z toho uniknout. Pocit, že
se to nedá zvládnout. Každodenní požadavky života jsou na mně příliš. Pocit, že není cesta
ven, pocit, kterého se nelze zbavit.
(Panicillinum – v proovingu výsledek je že žádá stále léky)
málo známý, málo proovingů.
acidum – vyčerpanost nebo přílišná energie! ta přílišná energie je nová.
kalium – také unavené
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není ven z pocitů – z toho pramení neklid a netečnost – je to neklidný lék, který je stále
v činnosti, ale nechytá se, nestíhá…
zapomnětlivost a nesoustředěnost
musí se soustředit najběžnější denní úkoly, potlačení lidé (carc.) bez vlastní výchovou, je něm
parazitováno a je obětí, - agrese, nenávist, neumí si stavět hranice, dobrovolně se nechává
vykořisťovat, potlačení.
témata pacientů: stanovit si hranice, projevit neprojevit vztek, sílu,
postižení zažívacího traktu, stolice zapáchající, krvavé, hlenové. Slabí a zimomřiví.
Candida – může být i mezi prsty u nohou.
i na atopický exém
pokud je v anamnéze časté používání antibiotik
dává 60 korsakov
pacient si připadá jako stroj – musí se o vše starat – dlouhodobě strašná únava. napětí s rodiči.
má za zlé manželovi že ji v tom nechává
pomohla konstitučně

Chlamidia trachomatis – něco mezi bakterií a virem – napadá oči
- velmi promořená populace – není vidět – i páry s problémy při početí dítěte, potraty.
Doposud není jasné, zda nosoda byla připravena z nemocné tkáně nebo přímo
z bakterie/viru způsobuje zánět spojivek, nejčastěji přenášená infekce sexem – asi
11% sexuálně žijících žen má tuto infekci.
téma:
tajemný a skrytý. testy na ně jsou tajné.
ženy s touto infekcí mají úzkost, zda mohou mít děti. Příznaky mohou být a nemusí, ale i
tehdy nemoc působí nepovšimnutě celá léta
u dítěte zánět spojivek a zápal plic – v těhotenství zvýšená možnost potratu.
u mužů zánět nadvarlat, sterilita, močové problémy
mezi lidmi se o této infekci málo mluví a ví – i to je symptom. Malá citlivost na kritiku.
Předtucha, že nebezpečí číhá z rohem.
další téma: chyby, roztržitost, pocit chybně napsaných čísel a písmen.
Dlouhodobé působení vede k hormonální disbalanci
Velmi studená a těžká hlava. Nafouklá, tepající
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Další se týká očí.
Na světě je 400 mil. lidí nakaženo
Unikání kapek moči při chůzi
ženy: hlavní cesta přenosu je při porodu, pocit jakoby těhotný, menstruující
špinění mezi cykly, bolest při styku, krvácení při styku
sny o styku na veřejnosti
generálie: tíha slabost, chuť na máslo, sýr a čokoláda
chl. infekcí trpí zejména pacientky používající hormonální antikoncepci
i vznik osteoporózy
předpis i na alergické obtíže
Hist. – paralelní – nejuspěchanější (mapř. marečku podejte mi pero, postava, která stále chodí
a mluví
křehké nehty

Cuprum:
lék pro situace, kdy dochází ke křečovitému zablokování nějakého procesu
levostrannost
je jako na stráži
děti žalují na ostatní – oni vědí, jak je to správně. Velký lék pro neurologické choroby,
epilepsie – klíčové 3 ráno, 17 odpoledne
křeče – např. i při chůzi – chodí po špičkách, opatrný lék. písařská křeč….
nevolnost nebo zvracení – má auru. tam patří i to zvracení. Pocit, že jde zezhora dolů???
nejen fyzická křeč, ale i emocionální problémy. chlad končetin – křeč hladkého svalstva
malých cév. i křeče při prořezávání zubů.
Nejvíc potíží po potlačení vyrážky má Zn
Zvláštní namodralá barva obličeje (Lach.)
Promodrání např. kolem úst.
Snadno krvácí z nosu.
Černý kašel.
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Zaťaté pěsti, čelisti…
Vyžaduje ledový nápoj a pak kašel zmizí.
V ústech má kovovou pachuť.
Bublavý zvuk odněkud z jícnu. – vyvrcholí vracením stravy – promodralý obličej
jako zvířecí léky hadí pohyb jazyka
koliky, křeče tenkého a tlustého střeva
(Laurocerasus – lék pro nejpromodralejší miminka)
Rubrika – zácpa se střídá s průjmem.
Odpor k vařeným bramborám, k teplým jídlům a teplému pití.
Astma (ve 3 ráno s touhou po studeném pití)
citlivost na fáze měsíce.
zhoršuje se potlačením vyrážek a z potlačení pocení
zimomřivost
dentica
zlepšuje se intenzivní prací, studeným pitím.
Neustále se někde nějak napíná, ale i společensky
je to bachař a dozorce
ale má potřebu být milý a vyhovět
ctí pravidla, má rád pravidla
na rozdíl od kalií u cu musí dělat i ostatní vše tak, jak se to „má“ dělat, jinak je práskne
je ambiciózní (železná série) –
nemá rád, když se ho někdo dotýká nebo se na něj dívá – nechce se dostat do takového
kontaktu, kdy by mohl být kritizován.
snadno se rozzuří a při kritice urazí. Křičí, bouchá rozbíjí, ale předtím žaluje.
výkon, útok, obrana – společné s ostatními kovy řady – Fe Zn Mn Ni
Cu má na rozdíl od Zn pocit ohrožení jen občasně.
Vztah k válce, hlavní dozorce, blud - velitel, generál – na rozdíl od Zn většinou tyto pocity
nemá.
Cina nemá ráda, když se na ni někdo dívá asi nejvíc. Nepodívá se.
Výkon bez velkého duchovního rozmachu.
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Rigidita, rituály, velké obavy z neúspěchu, chodí všude včas, je pilný, ambiciózní, nedá se
věřit, že jeden člověk toho může tolik udělat (Ni). Velmi citlivý na nespravedlnost.
V rubrice zlomyslný, plive, kouše, kope
Dítě s astmatem a rýmou, nechce, aby se na něj někdo díval, při ukládání do postýlky musel
být rituál, jinak se muselo začít znova, oblečení jako voják. Kluci jsou na něj naštvaní,
protože je pořád napomíná, strach z ohně.
I holčičky Cu mají rády kulomet.
Cuprum aceticum je lék nejkečovitější

Alumina
kysličník hliníku – neví jaký – hlinitý
kyselé deště změnily hliník v hlíně na toxické látky.
očkovací látky mají hliníkové nebo merkuriové nosiče
výměna hliníkového nádobí za nerez – ale..
i důvod alzheimerovy nemoci
vše je suché – kůže, stolice
obraz mysli – naprosté zmatení identity, velmi pomalý lék
např. na zácpy, vyrážky, ekzémy se suchou kůží,
pokud by měl něco dělat rychle, tak začne velmi zmatkovat
pocity šílenství
zhoršení alkoholem, chladným vzduchem
nejvyčerpanější lék po sexu – kali carb.
zlepšuje se večer, odpor k bramborám, vyžaduje suchá jídla
když vidí alum. nůž nebo žiletku, dostane strach (merc.) hodně
necitlivost chodidel
velmi suché ekzémy
jakoby ochrnutí pacienti – nejasné vidění.
Aur. Merc. Syph. – má k nim blízko je to syfilitický lék
potlačení identity výchovou, že neví kdo je.
blud – jeho hlava patří někomu jinému – jakoby jeho myšlení nebylo jeho, to co říká, říká
někdo jiný. Děti vychované silnou rodičovskou rukou.
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někdy, když mluví o sobě, mluví ve třetí osobě. špatně říkají já. Mohou se hodně hádat.
případ: stará paní s laterální sklerózou – musí se velmi soustředit na chůzi, pokud ji něco
vyruší, upadne. V očích prázdno, bledá, průsvitná. Úzkostná, uspěchaná. Pokud má návštěvu,
je zmatená, pokud je jich více, nemá slzy.
v mládí byla znásilňovaná svým bratrem
po léku se zlepšila - podstatně
lehký prvek
léky se dávají na základě dvou důvodů. Podle toho co vidím a podle toho – onemocnění z…
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