12. listopadu 2005
Pudil
Před lety přednášku o houbách – nyní ji předělal. Budeme se tím probírat a ani neví, co z toho
vyplyne. Informace spíše o tom, že tyto léky existují
Houby
Saprofitické, Mikormidní, Symbiotické
Aganoos, Amanita, Russola, Psilocybe, Agaricus
Kvasinky
Candida
Plísně
PNC – penicilinum
Lišejníky
Stictapulmonaria
Sněti
Secale cornutum…
………………………
Houby saprofytické
- Paneolus Campanulatus
- Amanita muskaria – Agaricus Muskarius (Agariaceae – 4600 druhů) – tuberkulinní
miasma.
o halucinogenní, červený nos, v literatuře zmínka o „somě“ – existují hymny na
její oslavu – v Indii. Kult se při stěhování národů rozšířil po celém světě, i
Vikingové. Válečníci používali tyto houby, aby se dostali do stavu bojové
pohotovosti. Syrová houba – ve vzteku se vrhá a vše kolem, nerozeznává
přítele a nepřítele.
o Ve středověku kult zlikvidován.
o Vylučování toxických látek močí – znovu požívání. Na balkáně se dává např.
zvířatům na trzích. Tadeáš Hájek z Hájku – dává se do mléka a hubila mouchy.
Intoxikace za 2-3 hodiny. Po intoxikaci vypadá jako agresivní opilec –
vzrušený primitiv. Muskarin – toxin, který když se dává samotný, otravu
neudělá – pouze v celém komplexu.
o vztah této houby ke strachu, droga, která se používá v době strachu. Po požití
vyvolává odvahu
o vše se zhoršuje v zimě, zimou, chladem, (petr. co se týká sezónních zimních
potíží, podobné)
o strachy z nemoci
o kazuistika: pacient, když bylo šero, museli ho dovést na autobus, museli ho
doprovodit, bál se, že ho někdo napadne, že je ve válce.
o Muskarin – několik fází otravy. 1. fáze odvahy, hovornosti, aktivity. 2. fáze
neohrabanosti, nešikovnosti, 3. fáze delirium, 4. fáze deprese
o mimotělní zážitky – jako canab. Buď postrádá nebo má velký strach.
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o Nápadná veselost, vystřídaná ospalostí, zpěv, hovor – i když stále mluví, tak
když se ho zeptáme, neodpoví, slabá vůle, nechce pracovat, je zmatený,
o děti – pozdě mluví, pozdě chodí (DMO),
o mechanická rutinní práce ideální, po ránu méně výkonný
o při mánii, rozjařenost, opájení se představami o svých schopnostech (Hyos.)
o zívání – zajímavé – před nástupem obtíží – záchvaty zívání – vyústění v denní
slabost, dále vstává, deklamuje, je poetický
o pro tupé děti, nemající jiskru, neschopné improvizace
o sexuální lék, ale po sexu řada obtíží (nejvysílenější po sexu jsou kalia)
o rudý obličej, oteklý, záškuby očních bulbů, zarudlá špička nosu (reminiscence
na delirium tremens)
o závratě, hůře na čerstvém vzduchu
o termoregulace, stále je jim zima, zcvrklé přirození – jako petr.
o lék na omrzliny
o sluníčko - bolesti hlavy
o řada halucinací týkající se kůže – něco mu po ní leze, puchýře
o specifické bolesti – jako od ledových jehel
o zkřížené symptomy – levá dole – pravá nahoře
o citlivost na hluky, světlo
o žravost, sůl, vejce, alkohol
o potíže s játry a slezinou
o zhoršení na čerstvém vzduchu, zlepšení večer, když nemusí myslet a při
mechanické činnosti
o dá se dávat paušálně opilcům, horečka s deliriantním projevem
o obrny lícních nervů
o v jejím popelu je nejvíce kalia (a fosforu)
o dávala se jako dárek k vánocům a novému roku v některých kultech
o santa klaus – podoba – je z laponska
o jako pití pirátského alkoholu v americe v době prohibice
o polykání bez žvýkání – předem rozplácnutí
o mluví, ale neumí reagovat
o mnohonásobně zvýšená svalová síla
o na Sibiři – kopáč, aby to šlo, šoupne si muchomůrku
o její účinky se mění s dobou. Nejpsychoaktivnějsí je na jaře.
o Dříve doporučený atropin, který byl používán na léčbu otrav naopak potencuje
některé vlastnosti
o před požitím – půst – pak není zvracení asi 3 dny
o nejznámější, kdo se učí pozdě mluvit a chodit je nat-m. v tomto podobné
o neschopnost posoudit proporce věcí
o všetečnost, vlezlost
o pacient napadá a zraňuje všechny kolem včetně sebe, pomstychtivost
o narušené vědomí těla, pocity lehkosti – vznášení
o zájmy o tajuplně věci
Obecně o houbách s klobouky (saprofytické):
Paneolus Campanulatus – kropenatec zvoncovitý – nejblíže k lysohlávkám, psylobicin,
seratonin? Mexiko, Čína – veselé houby
Agaricus Campestris – žampion polní – gastroenteritida, nazelenalý kolorit kůže
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Amanita Citrina – much. citronová
Amanita Phalloides – muchomůrka zelená, starší plodnice jsou cítit „smrtí“ umrtí na hepatalní
kóma, žloutenka, vlastně vykrvácení, nechce klidně ležet, pokouší se vstávat, ačkoli na to
nemá – ars. rozšířené zornice, zvracení z obsahem žluči, žízeň na ledovou vodu.
Rusula emetica – holubinka vrhavka – jako mandlová – zjistí se ochutnáním – silná závrať,
touží po ledové vodě
Rusula Foentes – smrdutá – křeče, záškuby, bezvědomí, chorea
Agaricus Pantherinus – tygrovaná – toxiny jako červená – populární v severní americe – na
mejdany – za 2-3 hodiny deformované vidění, zvukové, sluchové vjemy, zuřivost, zlost
vyjádřená jednoslabičnými odpověďmi. Tvář namodrale červená.
Lepiota Procera – bedla vysoká – (i otravy)
Stropharia Semiglobata
Límcovka – na stanovištích jako psylocibe – průjem zvracení, různé křeče
Lysohlávky – tenká nožička, klobouček s bambulkou (70 druhů) sběr na Rahošti. Aztékové je
používali při rituálech. Silně nadpozemský účinek. Serotonin – hormon CNS. Afinita k CNS,
zažívací trakt, sliznice. Pravostrannost. Španělé kult v jižní americe krutě zlikvidovali.
Moučná chuť. Vyvolávají euforii, následně úzkost. Barevné sny, lhostejnost, tupost, deprese,
zájem o sex – u žen zvýšení v noci, špatné vnímání času. Klíčové symptomy: pocit, že je
člověk na několika místech a na každém přemýšlí jinak, je přitahován bohem a ďáblem, pocit,
že je schopen vyřešit jakýkoli matematický úkol. Nevnímá bolest. Pocit síly, suchý lék.
Roztržitý při konverzaci. Blud, že se vznáší ve vzduchu. Pocit tíhy hlavy, pocit zvětšení hlavy
a očí, prudké záchvaty rými, kovová pachuť v ústech, záněty mandlí z kouření. Prázdnota
v žaludku. Žízeň která se ztratí, když vidí nápoj.
Boletus Luridus – hřib koloděj
Boletus Satanus – v popelu po spálení zbude chlorid draselný, jiskření před očima,
dysenthérie, krvavý průjem, únava, že neudělá krok.
Boletus Orientalis
Polyporus officinalis (officinale)(choroš) (i v Boerickovi) – verpáník – staročesky modřín –
vztah k tuberkulóze, intermitentní horečky a pocení – horečka se střídá se zimnicí, jediný lék
v rubrice: potí se celou noc. Po malé dávce paralýza potních žláz. Při tuberkulóze, aby se
nepotili. Bolesti hlavy a čela, žlutě povleklý jazyk. Zimnice a stále zívá. Zimnice mezi 9-11
dopoledne – jediný lék. Vztah k odchodu do důchodu. Změnu nechce (Bar-c.) Neklid po
odchodu z aktivního života. Měděná chuť na kyselé, bolesti a svědění mazi lopatkami. Velice
zimomřivý lék.
Polyporus Pinicola (troudnatec páskovaný?) vztah k portálnímu systému – na cestě mezi
střevy a dolní dutou žílou jsou játra – zde se to při ztvrdlých játrech městná – hypertenze
v portálním systému – městnání. Tepavá bolest vyzařující do zad. Postižení jater s horečkou.
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Postižení sleziny – společný portální systém. Bolesti hlavy jaterní. Intervaly horeček. Jako u
malárie (Chin.) malárie chronická. (antimalarika – poškozují játra) zhoršení v zimě. Při
horečce nesnese čerstvý vzduch. Touží jít do důchodu. Deprese, slabost, ospalost ve dne.
Dřevorubci v Michiganu si ho přidávali do whisky, lék proti zimnici. Chce se ztratit z očí a
lehnout si.
Bovista (lycoperdon) – pýchavka – (patří mezi kalvacie) vztah ke kůži, krvácení, otokům,
slabost, ochablost, zánět nervů s necitlivostí, tradiční lék na menstruační obtíže. Nemotornost.
Nemotornost jako u merc. – např. při návštěvě si nadá čaj, protože se mu třese ruka. Bojovat
chce. Rozjařený lék, nejvíce ráno. Miluje společnost, užívá si radostné pocity štěstí, naivní
houba. (Bar-c. Stra.) motorické problémy, zadrhává v řeči, nerad pracuje, zlost z práce. Silně
sexuální chování. Blud, že je oteklý a zvětšený. Že v něm a po něm něco leze. Vnímá špatně
proporce. Např. menstruace jen v noci. Krvácí mezi menstruacemi. Symptomy v kůži, akné,
opary na končetinách, zhoršení zahřátím, svědění, páchne cibulovým aroma. Má otoky.
Svědění kostrče. Nesnese oděv. Zhoršení večer, rozjařenost ráno. Říká se, že je nafouknutá
pýchou – ve svých snech – veledůležitý – že je korunovaný, má velikou moc. Chování, jako
kdyby byli králem. Velkorysost. (Ne jako melounovité – bry, coloc. něco stále hromadí.) 3
triliony spor – nejpotentnější houba na světě, nemají strach, rozdávají peníze, bez ohledu na
důsledky. Postižení srdeční svaloviny, nediplomat, říká, že všichni jsou krásní a milí, nebaví
mě poslouchat, jak si lidé povídají o svých starostech, velice troufalý, vysmívá se nemoci.
Sny o přetékajících záchodech. Překonává velké překážky. Astma se smíchem. Boj o kyslík.
Duševní stav se zlepšuje stolicí (cimic. nat…) Společnost zlepšuje – deprese – touží
mimořádně po chlebu a alkoholu – jím se zhoršuje – generálie: slabost. Potácení po sexu.
Házeli se do ohně tak, aby uspaly včely. (Angli – slepcův míč – vychází z dojmu, že spory
škodí očím. Spíše však škodí plicím. Vdechování připravuje o řeč, schopnost pohybu.
Popisovány jsou i halucinogenní účinky. Cytostatické substance – calvacin… Zhoršení teplem
a menstruací, úplňkem, ohnutím a teplým jídlem. Konverzuje bez zábran. Pravdu říká
čistou… Mluví o svých vlastních neúspěších, netaktní lék – všechno řekne. Proměnlivá
nálada – pláč, smích. Chtějí bojovat. Předměty vzhůru nohama. Specifický lék pro koktavé
staré mládence, kteří se rozčílí a koktají ještě víc. Sny o krvácení, neuhasitelná žízeň.
Zhoršení vyrážek sluncem. Blud: zahalen v těžkém černém mraku, i když je bez strachu, tak
strach ze špičatých předmětů.
Badiaga spongia – pražená mořská houba
1. téma - dýchání, kašel, tuberkulóza
2. téma – srdeční problémy
nejvíce obtíží kolem 1 – 2 ráno. Jako ars. se vzbudí a má strach, že srdce pukne… Na
hypertrofii srdce zvláště vpravo. Plicní hypertenze. Klade nároky na pravé srdce, které zbytní.
I u kašle i u srdce – klíčový příznak: dává hlavu co nejníž – lehá si tak, aby hlava byla co
nejvíce dole.
Suchý, dráždivý kašel. Zlepšení pitím ledové tekutiny a po jídle teplého jídla, i když nemá
ráda teplé. Obvykle se při kašli sedá, ale zde naopak!
Silný křečovitý kašel.
Lék č. 1. – chlopenní srdeční vady získané (naja – vrozené.)
Aneurisma, rozedma velkých cév.
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Astma, bronchitidy, onemocnění hrtanu.
Rozhozená termoregulace
Jídlo: - zachránit jídlo a jíst – jako u jódu, žravost, pije hodně a studené věci. V mysli
neklidný. Úzkosti ve vztahu k srdečnímu onemocnění. Strachy z dušení, ze smrti, neutišitelný
strach. Labilní, nevybalancovaný lék. Zpěv se střídá s odporem k práci. Vize z minulosti,
bludy z minulosti, teplo je zhoršuje. Ve vlhku podobné caust.) Generálií je slabost z jakékoli
nepatrné námahy. Nesnese oděv. Vnitřní pálení. Spí s hlavou nízko. Probouzení po půlnoci.
popel – zůstávají halogeny

Badiaga – ruská sladkovodní houba, strouhá se na zimu. Lék č. 1 pro děti, které se bojí
čarodějnic.
Kašel – odpoledne úporný, zejména po požití sladkostí. Rádi útěchu. Jako Calc-c.
Sentimentální, když nepomůže Spong. dá se dát Badiaga. Když Nat-m. – zkusit spong. Calc-c.
zkusit Badiaga. Intenzivní pocit, že jeho vývoj je nemožný. Nemá rád studený vzduch – kašel.
Astma je astma tlustých lidí – zhoršení chladem. Potíže z pohybu oblečení na kůži. Sladkosti
vyvolávají kašel. Pocit potlučenosti jako Arn. Nejcitlivější je kůže a hlava na chlad a pohyb.
Bolestivá kůže na hlavě. Oči bolí odpoledne. Píchání kolem srdce – všude možně, v krku,
zádech. Dotyk šatstva vyvolává píchání, senná rýma, astma, kýchání – v teplé místnosti končí
kašel – rumx.
Muchomůrka citrónová obsahuje ropuší jed
Čirůvky jsou chuťově nejlepší, ryzec pravý…

Lišejníky – symbióza houby a řasy – výroba farmaceutických preparátů. (Na skalách,na
severu, v pouštích, za deště třeba 80x zvětší hmotnost.
Dutohlávka sobí (Cladonia pixidata (ringiferina)) – modrozelená. Afinita k zažívacímu traktu,
ke kůži. Uspěchanost. Živé sny o komunikaci, nedorozumění. Únava. Touha po čerstvém
vzduchu, být odkrytý, slečený. Generálie – suchost. Zažívací obtíže, pocit plnosti…
Usnea – provazovka (usnea barbata) – Někdy sice jsou ale nejsou plodné, protože stromy na
kterých žijí jsou postižené. Tuberkulozní miasma. Bylinkáři při zánětech sliznic. Kožní
infekce, výplachy při kvasinkových infekcích. č.1 na bolesti hlavy ze slunce. Cystická fibróza.
Sticta pulmonaria (na dubech) – zánět průdušek, chřipka – nejvíce fosforu. Zákl. vlastnost –
suchost sliznic. Velká žízeň, velmi suché a bolavé sliznice. Snadno nachladne. Silně
zimomřivý. Zhoršení v noci. Nesmírná ukecanost. Touha mluvit o ničem a o všem. Vznáší se
ve vzduchu (kopytník – asarum europeum) Pocit toho být lehký a éterický. Divný pocit kolem
srdce v noci – probudí se a má pocit, že se vznáší ve vzduchu. Významný lék na chřipku –
zejména při suchých sliznicích v nose znemožňujících dýchání – senná rýma – hrozivé útoky
chřipky (hrozivý sekret z nosu – alium) Ucpaný nos, bolest kořene nosu. Suchý bolestivý
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kašel, zhoršení kašláním. Neklid rukou a nohou. Revma. Revmatické bolesti. Zánětlivé a
začervenalé klouby.
Pukléřka (Centralia skandinavia??) – Hořkost v ústech, po jídle se cítí příliš plný a nasycený a
opakovaně zvrací. Vyhublí lidé.
Plísně:
Torula - Anafylaxe, vyvolaná bílkovinami a enzymy. Plyn především v žaludku. Současně
zácpa a bolest hlavy. Vyrážka v podobě nahnědlých skvrn na kůži trupu. Později skvrny zbělí.
Leukoderma – doporučuje na ní.
Candida (albicans)– na základě zavedení antibiotik. 99% antibiotik zbytečně podaných. U
diabetiků roste ve zvýšeném množství. Pocit jako sep. nebo carc. že je něj kladeno příliš
mnoho požadavků, že je moc úkolů – i těch nejbanálnějších. Ve stavu chaosu. Sny o
bombách. Zažívací problémy, touha po sladkém, na potravinové alergie…
Candida parapsylosis – po zákrocích oslabujících imunitu – kortikoidy – totální ztráta rozumu
– vidí červenou a tvrdí, že je zelená, touží po slaném, má velkou žízeň.

Sněti:
Secale cornutum (námel) – nejvíce je na pšenici. Farmaceutický průmysl. Uterotonika – na
ochablou dělohu při porodní činnosti (cimic…) Velké množství alkaloidů obsahuje. Na svaly
jeden typ a na nervy jiný. LSD – dokáže např. vyhrabat minulé vzpomínky na své perinatální
zkušenosti. Ergotismus – po požití zrna s námelem. Horečka sv. Antonína. Stažení cév – až
gangrenózní forma – stažení tkáně, doprovázeno krutými pálivými bolestmi. Přesvědčeni, že
jsou trestáni za své hříchy. Začíná rozmazané vidění, pak křeče, žlutá kůže, nehmatný puls,
konec do 24 hodin. Těhotné po požití potratí na základě kontrakce dělohy. Prostředek
k vyvolání potratu. – D8le nervozita, chorobně tančí dokud nepadnou… Hyperaktivní děti
(vysazení cukru z potravy! – po vysazení řada dětí přestala být) Destruující – dříve řada
epidemií po požití vedoucí až k vypálení zámků, hromadným útěkům před domnělým
nepřítelem. Upalování čarodějnic – mohlo jít i o jejich intoxikaci – podivné jejich chování
upálení iniciovalo.
Opouští své příbuzné (vždy plat.) – opovržení, posměch, zlé, lhostejní ke všemu i
k odhalování vlastního těla- Chybí mu jakákoli zdrženlivost nebo soudnost. Mentální
poruchy: strach, nepřátelé, boží hněv, stravován ohněm, nucení vzdát se své víry, vlčí hlad,
chuť na sladké. (Citlivost na kouření – ign.) Pálení – všude suchost žízeň – chce být svlečený
do naha. V noci s ním v posteli dvě osoby – jedna umírá, druhá se uzdravuje. Úzkost o zdraví.
Levostranný lék. Krvácení, ledový chlad, děložní krvácení – černá krev.
Obraz – starý, zcvrklý, hubený, studený – nejvíce horký lék MM. Bércové v ředy
s namodralým koloritem s krví do černa a které budou pálit. Pomalé procesy. Staré ženy
s visícími prsy. Hypokratik – krvácí málo, ale stále. Ledový a nechce přikrýt, široce rozevřená
řiť – vše je uvolněné a slabé. Nymfomanie při menstruaci (Murx. Plat. Lil-tig.). Trhá své
genitálie. Musí být připoután řetězy.
Pac: nemusí jít o starého, ale dlouho a těžce nemocného. K vyléčení jeden dobrý ment.
symptom a tři fyzické. Plavil se na lodi 3 roky. Doma vše pravidelné, na lodi nepravidelné. Ze
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začátku se mu to líbilo, pak ne. Dostal kolitidu, léčení kortikoidy, v nemocnici, stále sám,
starý muž. Nereagoval na léčbu. Řekli mu: pokud nebudete reagovat, budeme operovat, tak
začal a pak po léčbě značné bolesti kloubů a další. Dělá jógu, bere ajurvédské léky, nemá
práci, chce si to pojistit homeopatií. Rád pomáhá lidem, chodí do kostela a tam se modlí. Sen:
sestra se vdávala, on šel za ní a v kostele byl pouze ve trenýrkách. Bolesti kříže. Zhoršení
pohybem a v noci. Nekróza kostní tkáně. Osamocen. Téma, že je odvržen vlastní rodinou. Po
léku zmizela bolest, po měsíci rozhýbal nohu, zhoršil se opět při svatbě sestry, kde měl pouze
staré šaty, znovu nemocnice, pak se to zlepšilo.
Ustilago.
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Čehovský
Autopatie – autoizopatie
– raději nový název autopatie, který je očištěn od špatných minulých věcí. Ve velkém
používal Korsakov 1788-1853. Měl panství a léčil své mužiky – potencoval jejich vlastní
krev. Napsal o tom fr. knihu.
Prý se stala součástí proudu klasické homeopatie.
Sankaran, Smits, Sholten, Harry van der See…
Chappell ova metoda – homeopatická samoléčba
Použití potencovaného léku
Naplněna totalita symptomů, individualita. Potencování. Zpravidla se užívají o něco vyšší
potence než v běžné homeopatii. Jeden lék v jednom čase. Nabízí i weleda – do 30potence
vlastní moči. Aisworth i někteří další poskytovali, nyní už ne – preparáty byly drahé –
použitelné jen pro jednoho člověka – individuální.
Nárůst homeopatie po přelomu tisíciletí. Keszler – před pěti lety byl sám a nyní je v městečku
o 5000 obyvatelích 5 a mají hodně práce.
Izopatie je nejvyšším ideálem simillima. Užší rezonanční vztah mezi lékem a člověkem.
Obrázky z knihy s ladičkou.
Historie: Lippe – každá nemoc nese ve formě hmoty i svůj léčebný prostředek. Nosody, Kent
– celostní význam Carc. objeven až později, dříve používán symptomaticky.
Homeopatie je důležitá zejména při léčbě chronických chorob.
V autopatii platí Heringovy zákony též. Homeopatické zhoršení, zevnitř ven, shora dolů.
Reverzní příznaky. Jediné podání, relaps – zjisti, kdy končí.
Není snadné odlišit co je relaps a co zhoršení.
Případ: březen 2002 – žena – alergie (2,5 mil. lidí v ČR) má ten problém při veškeré páči již
30 let. Zhoršuje nervozita, otec také alergik. Interwiew je nutno provést stejně kvalitně jako
při hom. – z důvodu sledování klienta. Podání c100 (korsakovovsky) – kontrola po 7
měsících. V průběhu telefonické konzultace, stále bere Zaditen. Cítila jako chřipku.. Dva
měsíc po podání, zhoršení. Dříve jí bolívala hlava – prášek. Dříve bolela hlava 1xtýdně, nyní
za 3 týdny. V říjnu – celkem bez problémů – ekzém z obličeje zmizel. Kortikoidy vysadila
hned po první konzultaci (březen), po další telefonické vysadila i protialergické léky. Žádné
alergické projevy. Další kontrola ve 12. vyšší potence – 150c, z důvodu, že jí opět začala
bolet hlava. Trochu ze začal objevovat ekzém, po podání se to hned zlepšilo. V dubnu další
kontrola, celkem zlepšení. Září 2003 – potom autopatická lahvička. Pak zase poruchy spánku
a objevuje se ekzém. Objevují se vyrážky – návratový starý symptom. Únor 2004 – objevují
se staré vyrážky, které byly asi potlačeny antibiotiky při dovolené. Ještě v průběhu 2004 –
zhoršení na podzim, když začali v kancelářích topit. Přesušená kůže. Vždy, když je v práci.
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Zdá se, že jde o začátek relapsu – symptomy jdou dovnitř. Zasáhnout při náznaku!
v říjnu 2004 potence c1500 – pak kontrola 1.11.2005 – žádné problémy v létě se senou rýmou
ani nyní s bolestmi hlavy.
Důležité je správně stanovit startovní potenci. Pozor na vysoké potence v případě pokročilé
patologie u starého člověka. Lidé přes 70, dlouho nemocní a s mnoha léky – zde začínat 1l
vody. Při relapsech vždy jen o 1l výše. Standardní potence je 200 – 5l vody.
Fluxní (princip)potence – používal Bernard Finke – kladně se vyjádřil Kent, neodpovídá
Hahnemanovi.
Při přípravě kapénka znamená zkažení preparátu. Rouška přes ústa.
Viktor Schauberger – všechny struktury, které mají kreativní charakter jsou dostředivé.
Kundika – buddhistická nádobka, později považovaná za rituální záležitost – postřikování
oltářů, původní význam neznámý.
Autopatie je homeopatie podle Čehovského – jeden lék v jednom čase. Změna léku je vždy
změna působení.
Při extrémně nízké potenci nemusí zabrat.
Nevhodné pro autopatii jsou všechny vody, které jsou potencované jinak, energizované –
diamantová voda – ne minerálky
čistící reakce – rýma, pocení…
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13. listopadu 2005
Ryba
Pyšné kovy
zabývá se již dlouho, dříve sahal spíše po lécích nekovových, kovy v něm vzbuzovaly
nejistotu, nebyl si jist, zůstávaly stranou. Pak zjistil, že jsou to úžasné léky, hluboko působící,
není třeba se jich bát. Dnes to chce utřídit.
U jednoho pacienta použije třeba i dva kovy v průběhu času.
1. trojice – Ni, Pd, Pt
2. trojice – Cu, Ag, Au
3. trojice – Zn, (Cd), Hg – Cd zatím nikdy nepoužil
Kovy mají charakteristické rysy ale jinak, než třeba puls. phos. nat-m.
Spíše se dá říci, toto je kov bez konkrétního určení.
Dominantní rysy: (vůle a intelekt), boj, výkon
Vychází i z toho, jak byly historicky využívány – i jako platidlo – hodnota, cena
Projevuje se sebevědomím, pýchou, nadřazeností – potřeba ocenění, snaha se prezentovat,
předvést se. Jde o léky, které potřebují show, respekt, obdiv.
Jde vždy o otázku kompenzace a dekompenzace – jaké budou projevy člověka.
Pocity privilegovanosti – k okolí přezírání, pohrdání, povýšenost, nadutost.
Nástroje typu vůle a intelekt se v případě dekompenzace rozpadají.
Boj – obrana, útok
Zvětšování životního prostoru a teritoria – a jeho obrana
Poddajnost, přizpůsobivost a ústupnost nejsou jejich vlastnosti. Pokud k tomu dojde, je to
prohra.
Za výlučnost platí – samota, izolace vyplývající z jejich výlučnosti. Nejsou schopni se
integrovat. Buď to bude podle mého nebo to nebude vůbec. Nadaní a obdaření schopnostmi,
ale pokud úspěch neodpovídá představám, následuje prohra, pád, destrukce. -> pocit marnosti
a deprese, sebedestruktivní tendence – sebevražda nebo jiná forma sebedestrukce.
Má dvě rubriky, které označuje za klíčové v kapitole Mysl: egoismus – povýšenectví a druhá
pocit opuštěnosti, ztracenosti.
Kazuistika:
slečna 17 let – opakující se angíny, při konci mens. silné bolesti a zad, horm. antik. na
srovnání – nepomohlo. Při mens – musela ležet. Nepravidelné. Tak silné bolesti, pocit
vyskočit z břicha, tlak směrem dolů. Záněty průdušek, antibiotika, alergie na hmyz – včely.
Sluníčko – bolí hlava. Problémy se žaludkem – průjem, zácpa. Výtoky. Bolesti kloubů ne
příliš významné. Mentální obraz: celkem pohodová, bezproblémová, výrazná, sebevědomá,
samostatná. Zevní fasáda – co bylo za fasádou, nebylo určeno komukoli. Co nabízela, bylo
jen divadlo – fasáda. Intimno se nedozvěděl. Za co se stydí, na co není pyšná – otázky, zpustila hereckou etudu.
Jde na to jakoby oklikou a klade otázku, jaký byl pac. jako dítě.
Přiznala, že byla do 7 let jedináček, což jí vyhovovalo, všichni si ji všímali, zářila, přišla o své
výsadní postavení. S tím se špatně vyrovnávala, jakoby se stáhla, nedávala nic najevo, uvnitř
ji to silně zranilo, pocit zůstala sama, rodina se odvrátila, silná potřeba dominovat, realizace
ve škole, kolektivu, sportu. Při neúspěchu se stáhla stranou a předstírala, že jí to nevadí.
Zájem o filosofii, klasickou hudbu (klavír) pochmurný směr, studené, pesimistické. Barva
černá – výrazné, nápadné, provokativní oblékání – na sobě desítky kožených náramků. Sny:
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létání kolem a přes hlavu lidí, které dobře zná, něco ji honí a pronásleduje. Dotaz na pláč
zamluvila – zaskočilo ji to. Sama odpovídala, sama mluvila, sebevědomá. Trochu skákala
z tématu na téma.
Nekovový lék jí dal (Calc-p.), po dvou měsících při kontrole žádný výsledek. Opět náramky,
korále, na nohou kolečkové brusle – vyjela v nich do 6. patra
Dal jí Plat 200 C. rok se jí poté dařilo dobře, pak angína… se kterou přišla – dal jí placebo,
myslel že by to mohl být i reverzní symptom i po tom roce.
V diskusi někteří nesouhlasili (Aur. Arg). Vysvětlení – částečná kompenzace. Pokud je
vyvedený pacient ve všech barvách je to snadné, ale zde není patologie příliš hluboko v mysli.
Pro Plat. svědčí i patol. gynekologická a šíření bolestí do zad…
hodně kovů spadá do syfilitického miasmatu. Výrazná destrukce a rychlý postup destrukce.
Plat. – syfilitický lék
Pocit výlučnosti, nejdražší, nejcennější kovy. Přirovnává se ke královně. Zatím se nesetkal
s kazuistikou odpovídající Plat. u muže. Ale mohou být asi. Případů plat. není moc – cca 1%.
Nadřazené, královské, oduševnělé, intelektuální. Nejhorší je pro ní, pokud není oceněná. To
v ní vyvolává pocit ponížení. – Onemocnění ze zklamaných ambicí, blud, že je urozená.
S lidmi nemůže komunikovat jako rovný s rovným. Musí být buď nad nimi nebo stát stranou.
Sama, izolovaná, opuštěná. Urážlivost, hrubost. Vynucování manipulací, zneužívání druhých.
Z izolace duchovní se dostává i do izolace fyzické. Je schopná ničit i sama sebe (i případy
bulimie) – sebedestrukce i na poli sexuality – nymfomanie, odmítání sexu, častější
hypersexualita, sado maso, vše je vždy výrazné a silné, nic není průměrné. Pohrdání druhými
a sebedestrukce. Jsou přesvědčeni, že mají přednost, nechtějí čekat, velká naléhavost, těžko se
odmítají. Můžu si dělat co chci a ostatní se s tím srovnejte. Vadí jim banalita, banální témata.
Mimořádná témata jsou jejich, musí být atraktivní. Odsedne si a dává najevo, že tím se baví
jen ubožáci. Naznačují, že něco vědí, ale neřeknou co. Potřebují být středem zájmu.
Výraznost ve vnějších projevech je za cenu nedostatku např. v emocích, empatii – hodně
prezentuje navenek jak se třeba věnuje dětem, ale zapomene třeba uvařit večeři. Děti jsou
spíše pomůcka – předmět. Řadu věcí neříká přímo, ale tváří se, že některé věci jsou prostě
samozřejmé a měly by člověku dojít.
Nemoci z ponížení
Blud nepatří ke své rodině, všechno je malé, ona je velká. Zapuzuje lidi proti své vůli. Nyní
cituje Murph. rubriky ve 3. stupni
Kovy mají problém integrace.
Čím mladší jedinec, tím hůře se identifikuje. S tím je nutno počítat.
Kazu:
16 let, vždy ráno bolí hlava, někdy až do večera, už rok. EEG, CT vyšetření i léky na
epilepsii. Hlavní problém při změně zákl. školy na gymnázium. Obavy, že nebude zvládat a
dostane špatnou známku z písemky, přitom se učila celkem dobře. Prospěch pro ni byl
významná věc, ohrožení pověsti – spolužáci by jí mohly pomlouvat – řekla, že bude ohrožena
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její dobrá pověst, problémy s rodiči – nikam nesmí – omezení, nemá s nima spory, ale
nesvěřuje se, aby to matka „nerozkecala“ v práci. Dost se izoluje, má však ráda společnost.
Místo toho se většinou zabaví sama – jde si sama hrát s míčem nebo si zaleze a čte. Trápí jí,
že se rodiče dost hádají. Sny: opakují se, občas se něco z nich i splní, sny o ohni, sny o pádech
(ze schodů). Nešla do ordinace s matkou, tu nechala v čekárně. Nepůsobila nápadným
dojmem, ale snaha dobře působit.
strach ze selhání, úspěch – toto bylo v míře vyšší než obvyklé.
Tyto charakteristiky má pall. (sil. – ale staví se do určité role, třeba že je dobrá kuchařka… u
pall. je to obecné, potřebuje obdiv ať dělá cokoli)
důležité je show. Lék herců a hereček. Vzácné v pohledu konst. typů.
Po podání pall. 200 C týden bolesti hlavy, pak postupný ústup potíží. Zlepšení ve škole. Lepší
komunikace s rodiči. Noví kamarádi. Nezáleží jí už tolik na mínění spolužáků ze třídy, sama
říká, že kluka si nenašla, protože je moc náročná.
Blud: ostatní na něj nebudou mít dobrý názor. Co si o mně řeknou, pomyslí. Pokud není přijat
není chválen – deprese.
Je v něm méně zlého než v plat. Je příjemnější, vlídnější.
Profese, kde na něj září reflektory. Potlesk nebo smrt. Blud, že není doceněná. Vyžaduje
lichocení.
Blud: myslí si, že je napaden.
Snadno se uráží.
(Rubrika sny je i v Murphym chudá – bohužel).
kazu:
žena 36 let – problémy celkem nemá, pak našli alespoň křečové žíly. Práce v její grafické
firmě – sport volejbal… naléhavý typ, jemuž je třeba se přizpůsobit. Příjemná, dost hovořila,
schopná hodnotit věci s nadhledem. O svých chybách a slabinách hovořit nechce. Před tím
dělala ve státní správě, vedoucí, asi ochrana životního prostředí. Měla tam ale pocit, že dělá
maximum a přesto nebyly výsledky, což nebyla schopna ovlivnit proto odešla, měla ale
předem problémy, neměla výsledky a sesadili ji z funkce. Konflikty jí vysilují. Má snahu se
prosazovat, chce ve věcech systém, myslí si, že je schopná organizovat kolektiv. Zdá se jí, že
dlouhé debaty nikam nevedou. Vadí ji lidé, kteří dělají práci hloupě a bezmyšlenkovitě.
Nebyla schopna přistoupit na kompromisy. V době odchodu z práce se věnovala hodně dětem.
Těžké období, byla doma s dětmi. Hodně plakala a přemýšlela o sebevraždě. Psychiatrie, léky
nechtěla. Deprese horší, když byla mlha. Pocit černých barev. Přála si, aby se objevilo slunce
– doslovně i obrazně. Ničil ji pocit opuštěnosti a osamění. Nečekala pomoc od jiných – chtěla
si pomoci sama. Věnovala se rodině. Je ráda, že vidí výsledek své práce ve firmě na rozdíl od
dřív. Velký pocit strachu ve výškách. Myšlenky na skok dolů. Sny: pocit že zkrachuje.
Dětství: hezké, ona nejstarší, dobrý vztah s otcem, který ale o všem rozhodoval. Nesnášel,
když ho děti neposlechli. Vysoká, upravená, dojem zdatné, silné ženy, odolné.
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Symptomy: strach z výšek, výkonná - je také téma výšek, vysoké požadavky, náročná,
dominantní otec, spadla z výšky, zhroucení. Slunce, touha po moci, deprese. Systém, řád,
smysl, nechce pomoc od druhých. Samostatnost, nezávislost.
Vyšlo Aur. (jim Nat-m. mě Arg-n. spíše) Carc. doporučuje i Calc-p. V pádu byla celkem jistě
Aur.
Ona se asi homeopatií zabývala a tak jí nedal lék. Případ nemá vyústění.
Aurum. Téma financí, (Rtuť – v uvozovkách předchůdce antibiotik), deprese, smutek, příliš
nekřičí navenek, ale uvnitř je žal, omrzelost, rezignace. Sebevražda – typicky skok z výšky –
souvisí s tématem dostat se co nejvýš. Utrpení, úzkost, zoufalství, zrada. Nechce aby se někdo
do něho míchal, ostatní mu nejsou rovni. Aur. je král. (Plat. královna) u Aur. silnější akcent
na povinnosti a zodpovědnost. Aur. stojí velmi vysoko z hlediska nároků. Vnímá své kroky
jako úkol, povinnost a stejné vlastnosti vyžaduje i od druhých. Ostatní by ho měli následovat i
když by nesouhlasili a je předurčen k tomu, říci jim co budou dělat. Na sebe klade nejvyšší
nároky, často nesplnitelné cíle. Pokud nedosáhne svého cíle, je to zhroucení všeho – nesplnil
poslání, které mu osud přidělil, silné sebeobviňování. Velmi vyvinutá morálka a poctivost.
Náboženskost. Otázka spásy duše. Důležité je jaký budí dojem, ale důležitější je, jak se vidí
on sám. Není pro něj důležité, jak před svými poddanými vypadá, ale aby je správně vedl. Oni
musí plnit jeho rozkazy, ale ostatní jsou od toho, aby poslechli. Konflikt nastává uvnitř
člověka. Pečlivé, pozorné, perfekcionista. Dokonalost není cíl, ale prostředek. Silný vliv
rodičů – přebírají morální zásady. V osobních vztazích je pro Aur. řešení vztah učitel – žák –
neriskuje střet na horizontální úrovni. Aur. nechce dovolit, aby mu bylo pomoženo. Extrémní
hrdost.
Děti Aura – Lyc. – podlezu a přežiju – možnost. Revoltující typy: Caust. Verat. Cup…..
kazu: 30 letá žena, bolesti v krku, občas vysoké teploty, nemůže polknout, pak zas lepší, hnis
na mandlích – antibiotika, vyléčení, pak zase zpět. Zlobí ji to posl. 3 roky,graduje to. Jako dítě
angíny. Zažívací problémy, žlučníkový záchvat – po nějakém jídle jehož snědla moc, ale ve
stejné době se s ní rozešel přítel. Už jako dítě měla problémy s klouby. Jako malá něco jako
revmatická horečka. Trpí na bolesti kloubů dlouhodobě. Hodně silné a vlezlé bolesti. Někdy
kvůli tomu nemůže spát. Občas stav nesmírné úzkosti – všeho se děsí – dětský, dětinský,
iracionální stav. Přijde jakoby odnikud – ale spíše na základě problémů s partnerem. Přepadá
ji to, když je sama – intenzivní pocit samoty a tehdy potřebuje, aby nějaká živá bytost byla
nablízku. Když se vypláče – zlepší se to. Opuštěnost, izolovanost. Vzpomínka z dětství: často
sama doma – zejména když babička zemřela. Otec spíše pryč, matka hodně povinností. Při
dospívání si myslela, jak jsou rodiče skvělí – nechávali vše na ní, bez omezení, ale negativum
je, že se o ní vlastně nestarali. Tiché, plaché, rozumné, tvořivé dítě. Mezi dětmi oblíbená –
hodně si vymýšlela a měla velkou fantazii. Po čase v práci zjistila, že tam chodí nerada, její
práce jakoby byla nesmyslná. Věci se řeší formálně a samoúčelně. Sny: někdy neví, kde je
hranice mezi realitou a snem. Pocity že padá do propasti, není bůh, nic nemá smysl. Extrémní
strach z výšky. Nemá ráda velké prostory. Pocit že roste, téma viny. Vždy si lépe rozuměla
s muži. Má problém tlumit vlastní agresivitu. Sama byla několikrát objektem sexuální agrese,
kterou vždy zvládla. Ochotně, výstižně, přesně odpovídala, pomáhala si rukama.
nejvýraznější atributy:
asi kov – téma samoty a desintegrace
potřebuje fyzický kontakt, potřeba růst, více s muži, zklamaná láska, agresivita, vztek,
záchvaty, řada fobií, pevná vůle, pevný stisk, nebyla v té situaci oběť.
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Vychází arg-n. Arg. je v repertorizaci podceněno. Arg-n. je výbušnější, temperamentnější, u
Arg. je více téma obrany – poradila si s násilím intelektuální cestou. Cu by si poradilo
fyzickou cestou.
U Arg. – podávám skvělé výkony, ale odvrácená tvář – už nepodávám ten výkon nemám
cenu. U Arg. je to spíše o intelektu, u Aur. o morálce. Ženy, které jsou Arg. nenosí obvykle
zlaté šperky
Ale dal jí Arg-n 200 C.

kazu: muž 39, kolitida, chronický zánět střeva, bolesti břicha, krvavá stolice, stolice s hleny –
je to nemoc s poruchou vlastní imunity. Chvíli lepší, chvíli horší. Pylová alergie, Časté angíny
jako dítě, dlouho se pomočoval. Přišel kvůli tomu, že by měl zvýšit dávky léků a přejít na
kortikoidy. Vždy, už od dětství byl nervově labilnější, špatné sny, buzení s vytřeštěnýma
očima. Bále se tmy a bouře. Ve škole dobrý, ale kázeňské problémy. Studium policejní školy
chtěl, ale nepřijali ho a to ho ponížilo a urazilo. Stavy marnosti, deprese, ale po čase ho na
školu přeci jen přijali. Stavy velké únavy, slabosti, špatně toleruje námahu. dříve byl výkonný
ve sportu. Snadno vybuchne, prudce reaguje – zatmí se mu před očima, ale pak to vyprchá,
křivdy si v sobě nestřádá. Cítí se velmi labilní, snadno se na něj přenáší nervozita druhých
lidí. Změnil práci – není v akci, ale v kanceláři (stále policie) – Nejraději by se na všechno
vykašlal, ale neplánuje sebevraždu. Když se mu daří lépe je příjemný a humorný společník.
Žertuje na hranici únosnosti, ale druzí mu to obvykle prominou, , otevřený, žoviální.
charakteristické: pocit zmaru, výbušnost, labilita, zkouší, kam až může zajít, proměna z grázla
na policajta, neposlušnost, obava ze tmy a bouřky, nebylo mu vlastně umožněno jít za svým
cílem. Smysl pro humor jako zástěrka. Je to o snaze podávat výkon a nemožnosti tento výkon
podávat.
Nepodařilo se mu ho zrepertorizovat z repertoria. Vyšel nesmysl. Je to poměrně typické pro
tento lék. U tohoto léku je třeba se podívat na další typy symptomů. Je rozprostřený po všech
kapitolách repertoria -> Merc.
Merc. – syfilitické miasma. Staví proti reakci – protiútok. Nebude sázet na intelekt, ale na
šarm, smělost, troufalost, ale zcela nejvíc na fyzický atak. Půjde do střetu. Jsou to gauneříčci,
šéfové partiček… Útěk. Typický je pocit, že je v nepřátelském poli obklopen nepřáteli.
Snadno vybuchne, snadno se se rozčílí, ale nenávist neuchovává. Rtuťovitost se projevuje i na
fyzické úrovni. U dětí je to snad nejčastěji podávaný kov. Nebývá dobrý pro harmonické a
klidné partnerství.
kovy mají často problémy se střevy.
Bojovné léky:
kazu: kluk - , kolitida, po narození sourozence – mezi nimi šílené scény, ve starším
neuvědoměle vyvolal agresi a neadekvátní reakci. Předtím to bylo vzorné dítě. Pak nastal
problém mezi ním a rodiči. Začal odmítat i rodiče. Strachy z hluku, ze samoty, nechtěl spát
sám. Výrazné zhoršení problému se střevy. Rodiče si neuvědomovali, že ten více nemocný je
starší brácha. Charakteristická je to reakce pro železo – válečník. Není král, královna, generál,
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ale každodenní válečník. Válčí vlastně pořád. Jsou vzrušiví, citliví, prchliví. Mají časté
alergie. Dlouho to trvá, než dokáže přemoci rodiče. Je nucen dělat věci proti své vůli, snaží se
bojovat proti tomu, co ho omezuje, má pocit viny vůči rodičům.
Dal mu Ferr. 200 C několikrát.
Ferr. je o boji za teritorium. Není generál – musí se přizpůsobit vedení.
Cupr. Také je voják, je vystaven střetům. Zatímco Ferr. je v prvních liniích neustále, Cupr. má
periody. Nebojuje neustále. Stejný pocit ohrožení. Vyhovují sporty, kde se bojuje. Velmi záhy
se projevuje agrese. Také na epileptické záchvaty, křeče. Kašel – záchvaty. Houževnatost,
vytrvalost, síla. Blízko má k akutnímu obrazu Bell. a konstitučnímu Calc.
Zinek (Zn, Fe, Cu je jedna úroveň) taky se brání, taky je napadán. Téma vlastní viny.
Neklidné nohy, nohy v pohybu. Jakoby byl stále připraven k akci. Na křeče, epilepsie.

kazu: žena, když přišla poprvé bylo jí 24 nyní jí už je 37 – dodnes – z počátků jeho kariéry.
Astma – kortikoidy. Opakované stavy astmatu poškozují trvale mozek.
Opakovaně dostávala dávky tuber. během deseti minut se vždy zlepšila. Astmatička bude
pořád. Podstatně se to však zlepšilo. Před sedmi lety přišla – několik měsíců jí zlobí dutiny.
Ale spíše problémy v osobních vztazích. – chtěla odejít od manžela za přítelem, ale přítel se
nerozešel. Žila v naději že to nějak dopadne, ale nakonec se rozešli. Nejvíc ji ranilo, že vztah
ukončil její přítel a ne ona sama, což byla vždy zvyklá. Dal jí Aur. 200 C typicky. Po roce
nastala recidiva, když šla s manželem na ples a potkala původního přítele. Pak se pokusila o
sebevraždu. Zůstala doma a plácala se ve stavu opuštění, odvržení. Dělal manažerskou práci,
kde byla dobře placená, úspěšná, ale nebyla svým pánem. Opět se z toho dostala, začala
budovat vlastní firmu. Jak se zlepšila s psychikou, tak se zhoršila co se týká dýchání. Dal jí
raději foukačku, protože se bál, že dalším homeopatikem by ji mohl spadat zpět. Pak použil
aluminu. Vše se velmi vylepšilo včetně vztahů s manželem. Má rodinu, adoptované dítě.
Tři věty o Alum. – ztráta identity, neví čí je, jakoby ho někdo tlačil kam nechce a čím není –
opět dominace ze strany rodičů. Podrytí sebevědomí. Nevím co, kdo jsem a čím chci být.
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