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Ryba
Povídání o strategii a taktice homeopatické léčby.
Zmíněny kursy firmy Boiron – oni spíše akutní indikace. My spíše konstituční léčbu, naši
posluchači jsou z toho někdy na rozpacích, co se týká akutních.
On rozdělení na akutní a chronické nevnímá příliš ostře.
Kdy použít a nepoužít homeopatickou léčbu – zjednodušeně – vždy. Pokud je to poučené,
neměly by se spáchat žádné škody. Minimum vedlejších účinků. Jiná otázka je, co od podání
homeopatik očekávat. Poučený homeopat by měl vědět, co lze očekávat a měl by s tím
seznámit pacienta. Ne, že se zázraky nedějí, ale nedějí se denně. Neměl by být očekáván.
Potom je totálně rozbitá jeho víra. Ne motivace typu – jedna paní povídala. Homeopatie ne
vždy má jen samé úspěchy. Když někdo očekává zázrak, stává se pasivním a to je chyba. Jako
při přijímání. Problém však spočívá v životní situaci a životním stylu a to by také mělo být
předmětem rozhovoru. Lék je však schopný mobilizovat rezervy. Léčba je někdy slouhá a
náročná, někdy výsledky nejisté. Úspěch je, když se podaří situace dostat pod kontrolu. Nesmí
se čekat, že vše bude úplně v pořádku – to je pak selhání. Lze ale léčit cokoli. Za 200 let
existence homeopatie se situace změnila. Alopatie dosáhla velkého rozvoje. Změnila se i
pozice homeopatie. Zápal mozkových blan jako důsledek tuberkulózy jednoznačně
antibiotika. Meningokoková sepse také. Existuje však řada chorob, kdy po všech možných
vyšetřeních zní výsledek – jste zdravý, ale pacient se tak necítí. To je ideální stav pro
homeopatickou léčbu. (Je to psychosomatické ☺)…
Řada dalších stavů, kde nejsou antibiotika indikována a přesto se podávají (např. u virového
původu nákazy).
Homeopatie nemá nyní méně práce než před 200 lety, ale je to jinak zaměřené.
Určit, zda je homeopatie rozhodující léčba nebo doplňková.
Ne zrušit příjem např. cytostatik, ale pokud s nimi má pacient potíže, může to řešit i
homeopatie. Astmatici, revmatici – pozor s vysazováním alopatické léčby. Pozor na
vysazování inhalačních sprejů.
1.otázka je, jestli je pacient vhodný pro homeopatickou léčbu – na základě rozhovoru – říci
mu, jaké vyhlídky pro něj jsou. Upozornit, že léčba může trvat třeba tři roky. Jsou ale i lidé,
kteří se dokážou s nemocí vypořádat sami. Výrazný vliv má psychika. Zde je otázka, zda do
toho vůbec zasahovat. Obecně existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout zdraví, homeopatie
může být něco jako ideální impuls, který rozběhne ochranné procesy.
Pozor na pasivitu pacienta! Upozornit pacienta, že musí dělat něco sám se sebou. Ideální pole
pro hom. léčbu je tam, kde se setkáváme s funkčními chorobami. Např. když bolí klouby, ale
má normální nález. Stavy a situace, když „pacient je zdráv“ a přesto se cítí nemocen –
standardní léčba nenabízí žádné řešení.
Účinná, šetrná, avšak pomalá. Pozor tam, kde jde o život.
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Pokud se případ nezdá nebo nereaguje na léčbu jak má, je dobré poslat ho na vyšetření. Např.
migréna, ověřit, zda není nádor – CT. Zasadit léčbu do kontextu 21. století.
Akutní stavy:
- - na tomto kursu se seznamujeme s určitým spektrem léků – obvykle vhodných jako
konstituční. Řada léků v MM konstituční obraz nemá. Např. Baptisia –
tonsilitida…Arnika – měkké tkáně, poranění, otřes mozku. Pokud se včas a rychle
podá, rychle proběhne hojení. Sportovci, děti, lyžaři…
- případ: pád z koně, poranění ledviny, krev v moči … Alopatie nabízí pouze klid, 3 – 6
týdnů ležet jako prkno a sledovat. Velký nález. Arn. 3x denně 9CH, pokud by byly i
projevy šoku – zde spíše vyšší potence. 4. den vyčištění moči, 6 dní vstřebání, 10 den
žádný nález na ultrazvuku. Byl velmi překvapen výsledkem.
- další případ: Basedova nemoc – zhubnutí, 75 – 62. Odmítla operaci. Nebrala léky. Na
sněhu jí uklouzla noha, upadla, odvezl ji někdo do práce, nešlo se hýbat, došla si pro
arniku. 5-6x denně kuličku 9CH. Horko, sálala, nohy z postele – dříve, pak
zimomřivost. Vyléčení. Minimální nález – v podstatě zdravá. Tímto způsobem nalezla
svůj konstituční lék.
Akutně se hledá v jiných rubrikách – hrdlo, žaludek… Platí, že se musí vybrat nejvýraznější
symptomy a ty zrepertorizovat. Zde je otázka najít lék do cca 15 min. Lékaři praktičtí – 60 –
70% homeopatika odpovídající ale akutnímu obrazu. Umí stejně rychle předepsat paralen
nebo např. bry. Ideální je, pokud jde o jinak zdravého pacienta a objeví se náhle akutní,
většinou infekční onemocnění. Jak polykompozita? – extrakt hovězích srdcí – chřipka..
Oscillo.. Stodal. – V nouzi u zdravých polykompozita, vyjímečně, při akutní potřebě, nikdy
ne, když se léčí konstitučně.
Jinak akutní onemocnění, které se opakuje. Pokud chceme, aby se akutní stavy neopakovaly
často (chronický stav) je třeba následně hledat konstituční lék. Pak to vede k tomu, že
onemocnění se přestanou vyskytovat nebo se sníží jejich frekvence. Zde je vhodné najít obojí
– akutní a konstituční lék. Někdy bývají stejné, ale někdy rozdílné. Problém je ve vobě
vhodné potence. Někdy se léky doplňují.
Je vhodné podat konstituční lék v případě akutního stavu, kdy obraz neodpovídá? Pokud
akutní lék nezabere, lze podat i konstituční. Ale nelze paušalizovat. Neexistuje jednoznačná
odpověď.
Pacient nemá chronické problémy. Frekvence zůstává, intenzita klesla, na závěr konstituční.
Pacient má chronický problém, konstituce, čas od času akutní záležitost, zde se zaměřit
hlavně na to, co je důležitá okolnost – interval mezi podáním léku – může jít o reverzní
příznaky, potom do toho nezasahovat. Pokud nejsou reverzní a jde o akutní stav,je lepší také
nezasahovat. Čím blíže je to podání konstituce, tím větší pravděpodobnost, že jde o reverzní
příznak (cca 1 měsíc) – pak uklidňovat a říkat vydržte. I když nejsou reverzní, je lepší se
vyhnout podání homeopatik. Pokud je to akutní záležitost – alopatika, akutní homeopatika. Je
třeba počítat s tím, že jsme zrušili působení konstitučního léku. (Někdy se dává LM potence –
nevyvolání reverzních příznaků). Pokud se bojím reverzních příznaků, nízká potence nebo
LM potence – její výhoda je, že je možné ji dávat denně, ale nemá tak prudký nájezd.
Podání akutního léku rozhodí odezvu organismu na konstituční lék. Zde by měla být akutně
podána o hodně nižší potence. Působení na různé úrovni. Někdy raději volí alopatika, aby si
nerozhodil obraz.
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Dětský organismus potřebuje trénovat i co se týká chorob. Pokud by se nevyrovnal sám
s virózou, jak by se mohl vyrovnat s nádorem? Zdravě si zastonat je správně. Chtít, aby děti
nestonaly, je špatně. Potlačovat je ještě horší. Pokud někdo nereaguje na akutní stavy, je to
špatně. Následně se projeví v chronické oblasti. Prakticky neřešitelný problém, hledání cesty
ven, např. u dětí cesta do dospělosti. Někdy impuls hom. léku pomůže posílit a dostat se
z nemoci. Např. rodina přivede nejslabšího k léčení, vyléčení a pak následuje další nemocný a
další. Systém potřebuje generovat outsidery. Říci, že je třeba spolupracovat a to i třeba
s psychologem.
Akutní stav při podávání LM potencí – působení LM potencí rychle končí – cca 24 hodin.
Přerušit podávání LM a použít po nějaké době akutní a pak pokračovat s LM. U LM je třeba
okamžitě reagovat.
LM – nízká ředění s krátkou dobou působení. Měkké, jemné.
Pozor na vytvoření nového obrazu na základě působení akutního léku.
Arn. např. před operací – menší krvácení. Pokud moc, může se vyvolat proving, který způsobí
následně vyšší krvácení – stalo se po gynekologické operaci, kdy bylo předem podáno mnoho
Arn.
Utíkání do nemoci – impuls hom. léku je nedostatečný.
Např. u zánětů moč. měchýře obvykle antibiotika nepomáhají.
Případy:
Chlapec 7 let v podstatě zdravé dítě – nemocnice, bolest hlavy a krku, horečka, 39,5 bolesti
břicha nafouklé bolestivé, křečovitá bolest, citlivý na dotek, intenzivní reakce, týkalo se nejen
břicha, ale i doteku jinde. Důvod hospitalizace ne dobře vyšetřitelné břicho – rentgen – zápal
plic na levé straně, ale téměř nekašlal. Unavený, bledý, schvácený, naříkal. Nejlíp se cítil,
když si lehl na pravý bok a pokrčil nohy. Vadil mu jakýkoli zvuk (i šumění zvlhčovačů – bolí
ho z toho hlava – vyžadoval naprostý klid) kůže suchá, nepotil se, pak se začal potit. Bledý
obličej – překrvený nosohltan, nepovleklý jazyk.
Výtah:
- generálie – dotek obecně zhoršuje (197)
- kolikovité bolesti břicha (133)
- hluk přecitlivělost (45)
- horečka, bledý obličej (284)
- zápal plic vpravo (1057)
u akutních stavů jsou výsledky repertorizace vyrovnanější
Vyšlé léky nemají stejnou dynamiku nástupu – vyloučení lyc. sep. (navíc je levostranná) ars.
chce pít a chce kontakt. Bell. Phos. zůstaly. – vypadá to, že akutní je bell. a konstitučně by
mohl být phos. – začal by bell. Postup. phos. bell. moc smysl nemá. Naopak ano.
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Masivní překrvení – infekční překrvení organismu jako celku. Phos. možná později, pokud se
vytvoří zánětlivé ložisko v plicích.
Bell. po 2-4 hod – dává se podle kolísající teploty. 9CH. Po dvou dnech přešlo vše, po týdnu
čistý rentgen. Pokud by to bývalo neustoupilo, ale pac. by kašlal, pravděpodobně by podali
phos.
Další:
rok a půl dítě, opakovaně nemocné, záchvaty suchého, dráždivého kašle. Hospitalizace se
zánětem plic a pohrudnice vlevo, v dolní části plic. Na rentgenu zánět, infiltrát, postižení
pohrudnice 38 – 38,5 . Zhoršování kašle pitím a pláčem. Chlapec. Zaujímal polohu v klidu na
zádech a nekašlal. Není to někdo, kdo by v životě nezastonal – citlivost na dýchací cesty.
-

levostranný zápal plic

podívat se opět na dynamiku – zde nižší
připadal by v úvahu phos. ale je pravostranný a zlepš. se pitím. Bry. je hodně akutní.
Dostal sulph. 30 CH. 3x denně 2 dny. za týden zdravý. 30 proto, že tam byly náznaky
chronické nemoci a nechtěl, aby se tvořil výpotek.
(Do D12 – podporuje vyplavení z organismu, nad D12 utlumuje sekreci a např. tvorbu
výpotku. Pozor např. při hnisavém ložisku, abychom ho neuzavřeli a později to neprasklo.
Vychází ze Steinera – antroposofie).
Do 48 hod by mělo nastat zlepšení. Max do 72 hodin. Pokud ne, lék je špatný.
Další:
Dívky, 6 let, od 3 let záněty močových cest a záněty průdušek, pak zase přišla že kašle, hlavně
v noci, nemůže spát, dávivý kašel, Po ránu hodně. Např. ráno ¾ hodiny kašle a nemůže
přestat. Horší, když pije mléko. Příznaky začínají na podzim při nástupu vlhkého a
sychravého počasí. Subchronický stav. Dráždivý, vlhký kašel. Velká, robustní, milá.
-

kašel dráždivý při probuzení – vzít spíše modalitu – probuzení…
kašel mléko zhoršuje
kašel po půlnoci

vychází chin. rhus-t. calc-c. sep. ant-t. kali-c.
Rhus-t. je doplňkový k calc-c. Dal rhus-t. 9CH 3x denně. Vysazovat, když se začne zlepšovat.
Třeba 14 dní, ale to mi přijde fakt dlouho.
U acon. pokud je tam více mentálního obrazu, uvažovat o vyšší potenci.
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odpoledne - Pudil
Bryonia – posed bílý (točenicovité = tykvovité), taková jako okurka - nepovedená, velmi
hořká. – zahořklý, samonasrávací pacient.
akutní stavy, není tak prudký, jako bell. acon. (nejméně prudký na chřipku, ferr-phos.)
má vše suché a chce být v absolutním klidu – týká se všeho – i při mastitidě – při minimálním
pohybu. Jakýkoli klid přináší úlevu. Kloubní lék.
Vliv na všechny serózy. Bude si to, co bolí držet.
Stolice suché, tvrdé.
Robustní, podrážděný člověk.
Hovoří o obchodech – jeden z nejlakomějších léků, strach z chudoby. Věnují se obvykle
takovému druhu obchodu, který nevyžaduje žádný rozmach. Tuctovost.
Vázaný na místo, chce jít domů. Neumí zakořenit nikde po lodyze, ale má jen jeden kořen, do
kterého ukládá vše.
Sucho v krku, hořká pachuť. Zácpa.
Úzký vztah k onemocnění pravého vaječníku. Bolavá prsa s požadavkem klidu.
Často laryngitidy. Při kašli si třeba drží hrdlo. Obvykle se drží za postižené místo, aby jej
stabilizoval a zamezil jeho pohybu.
Snadno krvácí z nosu. Zhoršení horkým počasím a při vstupu do horké místnosti.
Ležení na bolestivé straně, aby se nehýbala.
Když tlačím víc, tak to bolí méně. Zlepšení aplikací, konzumací studeného.
Velmi podrážděný lék, vše mu kazí náladu. Korpulentní, nepříjemnej, žlučovitej. Dráždivý na
hovor jiných, dráždivý, když je vyrušovaný a tázaný. Col. je ale ještě zahořklejší a dráždivější
ale myslí i na jiné. Bry. myslí jen na sebe.
Krvácení z nosu při chřipce.
Delirium, když hovoří o obchodech, má stále napilno. Úzkost z budoucnosti. O obchodech
hodně mluví. Velká úzkost při slehnutí. Touží opustit domov a přitom je na něj fixován calcphos.
Onemocní z odmítnutí, očekávání, ze špatných zpráv, z opovržení.
Cholerická, pletorická, žlučovitá. Nesnese nesouhlas, je pracovitý a prudký.
Novorozenci také nechtějí pohyb. Koliky po kojení. Suchá pusa, pokud se nenavlhčí, nechce
sát.
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Velký jaterní lék. Žloutenky… po zlosti, po ponížení.
Stolice – zácpa – suchá s krví. Průjem z horka, chladu… chladných nápojů.
(Bell. je horká, ostříháte jí vlasy a nastydne).
Pleuropneumonie.
Vztah k prostředí: onemocnění z chladu z vedra – když se v létě ochladí.
Citlivost na počasí – na bouřku.
Potřeba činnosti, ve které se bude cítit bezpečně. Duševně malí lidé. Nechtějí pracovat tam,
kde je více lidí.
Případ:
- 55 let muž, prodává přívěsy za auta a karavany. Migréna již pár let. Moc se nehýbe. Je
vzteklý. Neustále mluví a myslí v penězích. Má stále žízeň. Myslí v kategoriích
obchodu a peněz. Když ho bolí hlava, převáže si jí provázkem a to pomůže. Když má
klienta, který se mu nelíbí, tak ho vyhodí.
(Coloc. onemocní více ze vzteku než staph).

Urtica urens – kopřiva
močopudný preparát, protizánětlivý. Hlavní změny na kůži. Dna. Podágra = dna, chirágra …
záleží na tom, kde je. Vztah k nedostatku a nadbytku mléka. Souvislost s onemocněním
sleziny. Onemocnění z požití ústřic (lyc.!)
jeden z nejčastěji podávaných léků při nedostatečné tvorbě mléka nebo naopak – je ho moc.
Horký lék. Píchavé bolesti v kloubech, HK…
Kopřivka se střídá s postižením kloubů. Kopřivka po vykoupání se. Kopřivka po pohybu –
nat-m. – místo aby se potil, objeví se kopřivka.
Generálie – ústřice, periodicita, sníh ve vzduchu – calc-phos.
Mentální symptomy – nějak souvisí se ztrátou otce. – Všechny léky s carbonicem.
Při nedostatečné laktaci (ric-comm.).
Char. rys – prchavost.
Lék č. 1 na poštípání od medůzy.
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Tarentula (hispanica) – spousta sexu a proradnosti.
(napětí pavouků a hmyzu je kolem krku)
často dávaný lék
neklidný lék – i kojenec je neklidný, musí mít pořád nějaké podněty, stále něco dělá. Pavouci,
kteří snovají sítě – nalíčit si past, počkat si – na rozdíl od hadích léků. Agresivita.
Hodně silná animální složka.
Lék č. 1 s pozitivním vztahem k rytmickému tanci.
Touha po živých barvách, aktivní pracovitá, zrádná prohnaná, škodolibá. Chce, aby si ho
ostatní všimli.
Rubrika – onemocnění z neopětované lásky.
Hrubý lék, urážející, vyhrožující. Chce vypadat nemocen. Spojení s hlubokým neklidem.
Tar. nemá morální cit.
Tančí a zpívá dokud nepadne a nesebezničí se. Obliba v barvách – rastafariánské barvy.
Odpor nebo vyhledává určité barvy. Touha ulehnout v temnotě a nebýt vyrušován. S oblibou
jedí nestravitelné věci (písek, citron, suchá jídla…) Zvláštní vztah k cukrovce. Řada
neurologických projevů. Nekoordinované pohyby. Chorea. Erotická šílenství, lascivita,
nymfomanie. Jak chladný vzduch zlepšuje, tak zhoršuje. Citlivost na fáze měsíce.
Posedlost třeba hracími automaty. Všechny činnosti, které uvolňují energii. Našponovaný
nervový systém.
pracovitost. Nejvíce vyhrožuje. Ostrý jazyk, touha zabít, tluče hlavou, podvodný. Předstírání
nemoci. Zlomyslný. Lék pro pacienta, který nemá hranice. Velmi senzitivní.
Lék, který má nejsilnější zlost po dotyku.
Přednost silným chutím, alkoholu, syrová strava.
Pavouci nevidí, jenom skákavky. Nastražený nervový systém. – proto tolik neurologických
obtíží.
Lék na sexuální zneužití – incest.
Nejuspěchanější, ale je ještě jeden uspěchanější – histaminum
(tarantulismus – tarantismus – prý to neexistovalo, ale ono asi ano – vyléčení, až kdy pacient
vypotil všechny toxiny po kousnutí tancem, prudkými pohyby)
Vysoká motorická aktivita i u dětí – chodit a nosit – nespí.
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Případ:
Pacientka. Doma v pokoji několik televizních přijímačů každý s jiným programem, aby vše
stihla. Kondiční a rekondiční programy. Spala 1 – 2 hod za noc. Jezdila na kole. Vztah
k různým typům epilepsie, trhání, škubání.
Coffea (arabica - cruda, . ) – další léky coffeinum, coffea tosta.
ovlivňuje hlavně mozkovou kůru. Stimulují, aniž by ovlivňovaly psychické funkce. Nejlepší
stimulans ze všech. Odstraňuje únavu, zlepšuje náladu. Kompenzace alkoholových otrav.
Močopudnost. Stimulace žaludeční sekrece. Čaj je vlastně stejný.
Kombinace s analgetiky, aby potencoval jejich účinek.
Dává se při intoxikaci narkotiky, alkoholem – i rektální nálev.
tosca:
Velká duševní aktivita, velká představivost, příval myšlenek s rychlou, nesouvislou řečí.
Touží být zabit, zejména při porodu.
Vlastní coffea (cruda) – obrovská duševní aktivita. Pac. nespí. Příval myšlenek. Porozumění
snadné, aktivní paměť. Citlivý a senzitivní lék na bolest, hluk, hudbu. Onemocnění z emocí.
Hluk zhoršuje bolest. Delirium tremens.
Mentálně nejcharakterističtější – radostné pocity štěstí.
Onemocnění z přílišné radosti. Katalepsie – nelze z ní probudit, katatonie ano.
Preciznost stupňující se. Podrážděnost z bolesti, ale i příjemného překvapení.
Ráda štípe, zejména z radosti (Calc-sulph. – štípe sourozence)
Při usínání vidí příliš světla.
Nesnáší víno. Onemocnění z alkoholu. Onemocnění z kávy. Bez žízně při teplotě.
Menstruace velká, častá, horká.
Zvýšená sex. touha při menstruaci – plat.
Muž – zvýšená touha, ale je impotentní.
Nespavý lék. Rozjásanost.
Bystrý, horkost, citlivost na dotek, bolest jako el. šoky. Bolest ho trhá na kusy.
Když ztratí odvahu a jde ven, tak ji získá.
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Na nesnesitelné fantomové bolesti. Záněty nervů. Na prořezávající se zuby, kdy by neuspěla
cham.
Nošení zhoršuje – bry.
Pac. hlasitá, epresivní, ochotná, zarudlá elegantní, logoped. Během těhotenství množství
problémů v pánevní oblasti. Velká citlivost na rodinné příslušníky. Dlouhá období, kdy
nemohla spát. Rychle myslí. Velmi dobrá paměť. Nemá ráda násilí, palpitace ze vzrušení.
Hypersenzitivní uši.
Crotalus horridus – chřestýš
nejspolečenštější had
uštkne tak rychle, že to ani člověk neví. Než uštkne, chřestí.
Hodně vitální phos. Velmi společenský a komunikativní. Je zde hodně hadí agrese. Představa,
že se proti němu spikli zejména lidé z kruhu rodiny.
Na rozdíl od lach. je pravostranný a na rozdíl od jiných hadů je horkokrevný.
Konspirační bludy. Nepřítel je každý, je pronásledovaný, podezřívavý – merc.
Živá gestikulace. Extáze, zlost – snadná. Upovídaný. Bombastická řeč. Rychlý. Opakování –
opakuje stejné činnosti i v řeči. Proud myšlenek. Myšlenky bloudivé. Velký smysl pro zábavu
a pro přátele. Je agresivní. Zvláštní odpor k rodině a jejím členům. Misantropie. Lék pro
nehody mezi rodiči a přáteli a onemocnění z těchto neshod.
Herpes genitalis. Prudká sex touha u obou pohlaví.
Sebekontrola – ztráta. Umí být citlivý na jisté osoby – nat-c.
Téma hadů rozčtvrcení těla, odťaté údy. Amputační témata.
Oddalování od svých přátel a rodiny.
Proving: Sen o rozdvojení, vlak jel opačně než měl jet, osahává cizí ženy na ulici. Ztráta
kontroly.
Dělá věci o kterých ví, že nejsou dobré.
Stačí banalita, aby byli zuřiví, největší strach z bouřky. Upovídanost – nesouvislost a
nesrozumitelnost na rozdíl od lach. Chlad těla při peritonitidě. Strach ze smrti. Vztah
k maligním onemocněním se vztahem ke krvácení a sepsi. Vše přichází a odchází náhle.
Ze všeho nejvíc chce alkohol a vepřové.
Akutní lék.
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Často na kůži recidivující hnisání. Psoriáza na dlani.
Onemocnění z nesouladu v rodině.

Mezereum (lýkovec) – má květy v době, kdy nemá listy – jedovatá.
kvete v únoru.
kožní lék – vždy spojeno s velkým zarudnutím a svěděním, které je k nepřežití – zlepšení na
čerstvém vzduchu, ale zhoršuje se studeným vzduchem.
Syfilitické miasma. Zhoršení v noci.
Nejtěžší neuralgie, zejména v obličeji.
Šupící se vyrážka, bělavé strupy v hlavě. Prudké neuralgie zubů a tváře. Zlepšení teplem
kamen.
Oči – pocit chladu. Rudý obličej. Touží po tlustém od šunky (nit-ac).
Nesnáší dotyk.
Bolesti spojené se zimnicí.
Proving: Harry van Der Zee. Je mu ubližováno tím, že špatně vypadá nebo jeho dům nebo
jeho oblečení. Je souzen na základě povrchnosti věcí – posuzování podle zevního vzhledu.
Pocit ponížení – přítel se od něj obrací, protože mu páchne z úst. Ponížení z mat. znaménka
v obličeji. Sen o strýci, který má ošklivou jizvu na krku a neoženil se.
Bolest v noci, v kosti. Bolest ji izoluje od rodiny. Rodina trpí, nemůže dělat domácí práce.
Pocit viny. Její otec byl pekař. Očekávala se pomoc od celé rodiny. Byl členem nár.soc.
strany. Před válkou dobře. Citlivý na nespravedlnost. Dával příspěvky na pronásledované.
Ona neví, zda byl zlý nebo dobrý. Zimomřivá. Roztroušená skleróza. Zhoršení dotykem.
Vztek z maličkostí a pak lituje svého vzteku.
Mentalitu mezerea moc neznáme. Např. konflikt v loajalitě k otci – viz výše. Po aplikaci
zlepšení a i se přestala stydět za otcovu minulost.
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11.12.2005
Čehovský
Tilia Europea – Lípa
Spojuje lidi …
Má něco společného s poezií.
Málo je v MM, vyhledání v celém rozsahu repertoria
úzkost v domě, zlepšení čerstvým vzduchem, deprese, smutek, kritický, cenzorský
ústřední téma: nemoc z lásky (onemocnění láskou) – v homeopatii to vždy může být přesně
opačně. Když je lék výrazně něco, může být výrazně něco i ve významu pravého opaku.
Zhoršení po jídle (psychický), zádumčivost, přemýšlivost. Strach z davu, strach z lidí. Pohyb
na čerstvém vzduchu. Z čerstvého vzduchu dovnitř, cítí se mizerně. Otupělost z nesouhlasu.
Hodně rubrik ukazuje na zhoršení ráno, ale také pravý opak, příjemný pocit ráno. Důležité
jsou rubriky, které se týkají pocení. Pocení, které nepřináší úlevu. Zpravidla teplé, vydatné
pocení.
Poměrně hodně vyrážek. Teplokrevný lék – horké ruce, horké dlaně, často se něco zhoršuje
teplem. Nespavost, ospalost, zívání. Závratě. Hodně mlhavého, nejasného vidění.
Menstruace, málo krve, bledá.. ubývání…
Řada výtoků. Pohyb zhoršuje.
Záněty dělohy.
Ospalost po obědě, prodloužený spánek po večeři. Obecně zhoršení po jídle.
Hlavní charakter: poetičnost, zahloubanost, osamocení…
Celkově spíše hezký lék. (phos.)
Pacientka: 11/97, celý život migréna od 15 let je jí 60, měla i její matka, zlepšení na čerstv.
vzduchu, zvrací až 14x denně, velká slabost, jakoby se obracela naruby. Mívala 1x měsíčně,
pak frekvence stoupla na 14 dní a týden. Studený pot. Odbrali dělohu a vaječníky, kvůli
myomu, který krvácel, srůsty ve střevech, pulzující bolest ve spáncích, někdy musí 3-6 dní
ležet. Bere čípky, pak to odejde po 3 hodinách. Pocit clony na mozku, nemůže myslet (rubrika
tupost). Pak se ráno probudí a je to dobré. Zlepšení chladem a čerstvým vzduchem, větrem.
Dříve začínala mig. mezi 14 a 16 hod, z toho se vyspala. zlepšuje tuk a máslo. Bolest zad
mezi lopatkami. Bolesti pr. vaječníku. Mimoděložní těhotenství. Vedro nemá ráda, raději
chlad. Nesnáší dav. Raději je v lese. Ráda procházky do přírody, vítr je fajn. 2x byla hodně
zamilovaná, jednou celý rok a to vůbec neměla migrénu. – lze přeložit jako silné ovlivnění
láskou. V těhotenství také neměla migrénu. Menzes spíše krátký. Poetické sny s dobrým
pocitem, jízda na koni ve větru. Po operaci se potí hodně. V obchodním domě nemůže dýchat,
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musí na vzduch. Dříve se raději podřizovala, nyní prosazuje své názory. Bdělé snění často
před usnutím. Ráda jednoduché jídlo – rohlík s máslem.
Til CH5 4 dny 3x 1tabl.
kontrola 5/98
opakuje co bylo, že mig. trvala 3-5 dnů. Tupá hlava. – to trvá tak 3 roky. Po léku se hlava
vyčistila.
chronologicky.
hlava nebolela, po třech dnech jí začaly bolet kyčle (to se jí dříve stávalo tak jednou za 3
roky) nemohla chodit, šla si lehnout.
Pok ji rozbolela hlava, a znovu se ozvaly kyčle. Rozbolely ji kolena lokty. Dříve jí bolely
lokty jen při těžké práci na zahradě. Hlava stále bolela. Pak se ozvala ostrá bolest pod
lopatkou. To bylo už kdysi dříve. Další den hlava už nebolela, ale přetrvávala slabost, pak si
dala celkovou koupel a to se jí udělalo téměř dobře. Další den po probuzení lehká bolest hlavy
vlevo. Pak to během dopoledne odeznělo. Bolest trvala i v noci. Pak si vzala čípek a pak ještě
jeden. Bolest hlavy přestala a přestala i bolest nohou. Pak dva dny dobře, pak zase lehká
migréna. A pak už jí bylo pořád dobře, hlava sice občas bolela, ale vždy sama přestala.
Hodnotí to jako úspěch. Uvědomila si, že se probouzí s čistou a jasnou hlavou, dobře se jí
myslí. Dříve zakopávala a padala. Po léku i toto zmizelo. Získala jistotu při chůzi. Uvědomila
si, že před lékem se nedokázala nikam vypravit. Teď se k tomu rozhoduje snáze. Snáší lépe
společnost. V březnu měla kašel a vzala znovu til. a kašel přešel.
kontrola 10/98
cítila se pořád dobře až do srpna, kdy začala zakopávat a začaly znovu migrény. V srpnu si
hned vzala til. 12CH. Přestalo to. V září opět migréna a celková slabost.
kontrola 6/99
slabé mig. do 20.10. pak 5 dní dobře pak slabá migréna a následoval smutek, který nikdy ještě
v takové míře neměla. V 5/99 pocit, že se točí hlava
Kontrola …
migrény – til 30CH
na konci září je relaps zpátky – bude třeba změnit lék
listopad 99 – po 30 intenzivně bolela kolena, úzkost ze zpráv v televizi, migrény se častěj
opakují, myšlenky na ekologii a války, opět poetické sny, představuje si cestování lodí nebo
pěšky, hodně čte. Je pečlivá, silný pocit odpovědnosti. Stále myslí na očekávanou událest.
Musí přijít včas na zkoušku. Vytváří obraz jiného léku – carc. Ráda tančila…
7.12. carc.30 Nelson.
1/00
Bylo jí moc zle, když vzala carc. Velká nespavost – přerušovaný spánek. Chodí do práce.
Strach z migrény, ale nedostavila se.
další kontrola
nic moc a pak se to zase zlepšilo a pak tak různě,
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carc. 200CH
11/2000
vše relativně v pořádku.
Další případ:
chlapec asi 10 let, 11/97 – opakující se velké rýmy a kašle, záněty středního ucha, nechce
usínat potmě, levák, vedro vadí, doma se méně obléká, pije vlažné, rýma nejhorší po ránu,
počůrávání, tvrdohlavost, vzteklost, působí melancholicky, ale trvá na svém.
til. 30CH
kontrola po cca 3 měsících.
trochu kašlal, otázka dvou dnů, pak už dobré. Vždy to měl celou zimu a tentokrát už ne. Nejí
maso. Když už jí maso, tak nejméně zdravé. Inklinuje ke sladkému, krupicová kaše (2. třída)
ve škole se mu moc nelíbí, nebaví ho to. Celkem dobré známky. Ve škole dává najevo, jak ho
to nebaví. Neschází se s kamarády mimo školu, hraje si s bráchou, je to asi dané i tím, kde
bydlí.
5.99
bez kašle, není vzteklý, od 1. podání nechodí už k rodičům do postele
3/2002
v roce 2000 dal til. 200
1/2002
v lednu til. 1M
pořád bez problémů.
11/02
žádné problémy
8/04
přešel na autopatii
bez potíží
(info. – nízké potence, např. CH5 podává více dní po sobě – např. 3-5 dní – pravidlo)
Arnika
nejznámější akutní použití – viz výše.
moto nehoda, nechtěli operovat – neslučuje se se životem, aro, pak arn. 10M – zlepšení,
následovala autopatie, odešel po svých za 3 týdny.
obvykle odmítá lékaře. ztráta paměti. bolesti hlavy po úrazu.
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Má i konstituční obraz. I zde je etiologie zhmožděnosti. Pomůže, jen když je tam obraz arn.
Strach z lékaře, doteku, pocit tvrdé postele. Pocit pohmoždění z úrazu nebo ne. Zhoršení
vlhkem nebo chladem, horkost horní poloviny těla. Ve všech případech, kdy dochází
k vnitřnímu krvácení. Výborný pooperační lék – rutinní podání. Zmenšuje bolest. Na porodní
sál. Urychluje otevírání děložního hrdla, zvyšuje stahy, urychluje rekonvalescenci (CH30).
Kašel z pláče – klíčový symptom. Symetrické vyrážky na kůži.
V rubrikách „první pomoci“ je velice silně zastoupen. Přepínání se.
Při vážných úrazech – vysoká potence … 10M. Běžná drobná zranění – nižší potence.
I otrava krve.
Zdánlivé smrti, smrti bez příčiny. Zasažení bleskem (nux-v.), úrazy elektrickým proudem, po
finančním šoku, pásmová nemoc – při cestování. Nemá rád, když se mu smějí – pláče.
Nepoddajný, když se má učit, válí se.
případ:
9/98 maminka s klukem, hnisavá rým, v noci bolí noha, obtížně vyslovuje, protahuje slabiky,
někdy bolí břicho, když se řízne, má šok. – je mu špatně, zezelená, modré rty, musí si lehnout.
Často se v noci odkrývá. Venku se svléká. Bojí se doktorů, nechce tam jít, kopal do doktorky
v horečce. Nepoddajný, když se má učit.
historie – špatný porod 2 dny, uvíznutí v porodním kanále, zhmoždění.
Při usínání se prohýbal, nechce usínat sám. Kojen do 3,5 roku. bral. stram, bell, merc, hyosc,
puls, sulph.
Kousal si nehty, bojí se zrcadla, útěcha ho zlepšuje.
11/98 za týden horečka a bolest hlavy (pokud je horečka brzy po podání, obvykle to indikuje
správnou volbu). Může zůstat doma sám - !!! Stále v řeči zadrhává, ale po zranění už je to
normální. Nepořádný, zvídavý. Nesnáší dotek cizích lidí. Stále je mu horko, nemá rád štípavé
svetry. Rád kočky, psy.
5/99 hnisavé rýmy nejsou, zbrklý z radosti, matka z něj cítí napětí. Lepší termoregulace.
začínají se mu dělat afty, které měl dříve.
7/99 znovu bolesti nohou. přes den bolest v lýtkách – relaps – arn. 10M
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Pudil
Gelsemium –
profláklý chřipkový lék, psychicky dobrý, ale motoricky paralyzovaný, pokleslá dolní čelist,
různě velké zornice, tréma = strach z veřejných vystoupení (lyc.) – při trémě mu selhávají
motorické funkce, pokálí se. Paralýza po celou dobu trvání zkoušky.
Postihuje nervovou soustavu a vede k nervové paralýze. Točí se hlava, třes, pomalý tep,
paralýza svalstva, které otvírá oči – zírá.
Onemocnění z chladu a vlhka. (calc-c.)
Je otupělý, chce klid, je apatický, naprostý nedostatek strachu, ale také hodně strachu.
Obruč kolem hlavy.
Bolesti hlavy mají auru – ztráta vidění. (před bolestmi hlavy jiskření – iris.)
při ležení za nemoci chce mít podloženou hlavu. Různě široké zornice. Vodnatý výtok, obličej
je horký, rudý, pokleslá víčka, pokleslá čelist, vypadá z toho důvodu přihlouple. Doporučoval
se na svalové ochrnutí při záškrtu.
Průjem – tréma, strach…
Může se pomočit nebo nemůže močit – caust.
Křeče – hrtanu, pomalý tep (digit.) – gels se musí trochu hýbat, jinak má pocit, že se mu
zastaví srdce, dig. naopak.
Spalničky.
Citlivý na bouřku (phos. rhodod.)
Zhoršuje se kouřením tabáku – (ign.)
Zlepšuje vymočením, pocením, (dítě třeba pálí horečkou, ale nepotí se a zhoršuje se)
Malé sebevědomí. Snadno ztrácí fyzicky i psychicky sebekontrolu. Musí vydržet šok,
zkoušky, musí se ovládat – nesmí dopustit, aby na něj dosáhl strach.
očekávání, potíže z očekávání a ze špatných zpráv, strach, že se mu zastaví srdce, potřebuje
oporu, tiskne se ke člověku nebo i nábytku.
Nesnese sluneční žár, jako jiné léky,které mají překrvení hlavy – kongesci. (bell.) Také
obtížné prořezávání zubů s průjmem.
U akutních léků je třeba znát během dvou hodin účinek léku. Je to odpovídající intenzitě
nástupu choroby. Nejde trápit pacienta – zmíněn Rýc jako podvodník, který trápí lidi tímto
způsobem.
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Stramonium – Datura – Durman – Panenská okurka
velmi jedovatá
kytka, která žije v noci. Všechny, které žijí v noci jsou hodně animální.
pocit je ten, jako má pocit člověk jsoucí úzkou temnou ulicí, o které ví, že tam každý den
někoho zabijí a slyší za sebou kroky, které se zastaví, když se zastaví on. – R. Sankaran
Hydrofobie, křeče, epilepsie ze zvuků vody. cin. hyos.
sám v pustině, zvířata ho dostanou. Tiskne se ke komukoli. Nepřátelské jako – známé věci
vypadají cize – rubrika.
Strach ze tmy, touží po světle. Nemá rád tmu a temné ponuré věci plné nebezpečí, reaguje
zpěvem a veselím, tancem. Má odpor ke všemu, co je černé a pochmurné. V dětství – ve dne
se směje, v noci naříká. Když je světla příliš, zhorší se – lesky vodních ploch, zrcadel.
Agresivní, exploduje, touha zabít, divokost, destruktivita.
Úzkost o spasení. Těžce nesou děti, pokud jsou dospělým opuštěni – matka jde nakoupit.
Navazuje hluboké vztahy – k doktorovi, léčiteli, guru. Je obklopen strašidly, duchy, příšerami.
Blud, že je nahý.
Násilný, zuřivý. Noční děsy, strach z vody, strach, když slyší tekoucí vodu, ze zvířat, ze
zrcadel.
Je velmi konzervativní a nerad mění své jistoty.
Deliriantní lék.
velký strach a strach ze strachu, závisí na druhých a touží po opoře.
Extrémně žíznivý, když je konzervativní, je i religiózní.
Nezadržitelně výřečný.
Destruktivní gesta.
Rozdíl – stra. se bojí že bude rozsápán – stačí, že s ním někdo je, hyos. má strach být sám,
protože má pocit smetí a bude dělat šaška.
Nemá rád sprchu. Lys. se také bojí vody.
Hodně sexuální léky, masturbace, onanie…
U ver. – sociální aspekt.
Delirium prudké, děsivé, zuřivé
Bludy: boha vidí, má pocit, že je bůh, blízko k ďáblům, … verat.
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Colocynthis – kolokynta, dvoubarevná okurka
opět něco hromadí – tato vztek
očekávání z investice
má kruté bolesti břicha nebo jiné kruté bolesti. Zlepšuje se ohnutím nebo stočením do
klubíčka. Dráždivý, vzteklý lék, umí mít bolesti ze vzteku nebo vztek z bolesti.
Bolesti hlavy – žaludeční … gastrické potíže ústící v migrénu. Bolesti hlavy jako ze žaludku.
Bolesti hlavy vycházející ze žaludku.
Pacientka.
Nesnese, aby na ní někdo mluvil při práci. Děti jsou dobré, ale ne 24 hodin denně. Bolesti
hlavy ze vzteku. Bolesti hlavy o víkendu (sulph.) v práci také byla podrážděná, že jí z toho
bolela hlava.
Nejbližší lék bry. je coloc.
Bolest hlavy ze vzteku, kávy.
Obrovský odpor k vyrušování a dotazování.
Ambiciozní, puntičkářští, žlučovitý temperament. Touha po domově.
Lidé, kteří hodně pracují a jsou vzteklí. Bolest ze vzteku – cham. Něco očekává a pokud
k tomu nedochází, má vztek. Uražený, zuřivý.
Téma pokoření, z rozhořčení. Blízkost potlačení vzteku u staph.
Klid a vyrovnanost, když myslí na obchod.
Investuje do něčeho a když se to nepovede, onemocní.
Bry. myslí na budoucnost, jestli jako budou peníze, ale coloc. spíše na minulost, kdy jí někdo
urazil.
Coloc. není egoistická a pracuje pro rodinu (ne bry. – ta je lakomá).
Aby dosáhli toho co chtějí nahromadit, jdou do světa.
Také je zde téma exploze – prudká stolice, prudká menstruace.
Zahořklost.
Všechny léky této třídy mají zažívací problémy.
(nastudovat cocculus)
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Bufo – ropucha
rozveselíme se masturbačním motivem
obojživelník, málo závislá na vodě, dlouho vydrží bez vody a schovává se na suchu. Stará
několik mil. let. Na zádech hrbolky s jedovými žlázami. Ropucha marinum – 25 cm velmi
jedovatá.
Pověra, že bradavice mohou vznikat jedem ropuchy.
-

podle pověsti má ropucha v mozku kost, která má silný sexuální náboj – když se
chlapec dotkne dívky, spadnou z ní šaty.

-

ropucha je konzervativní, stále bydlí na stejném místě, žerou kde co, ale nikdy svá
mláďata. V zajetí žijí až 50 let. Nízký puls – (želva má třeba 2). Jsou nejméně
náchylné k vyschnutí. Vylézají v noci a loví hmyz. Má zajímavé strachy, ze zvířat,
zrcadel, ze špíny.

Paliativní lék na velké bolesti při karcinomu. Na nejtěžší onemocnění kůže, gangrény,
abscesy. Stojí někde mezi bar-carb. a tarent. Baryta se zvířecími rysy. Tělo roste a mysl
zůstává dětinská.
Tupý vzhled. Odulé hloupé rty, polovystrčený jazyk, koktání
Daleko za fyzickým vývojem zůstává duchovní a duševní zralost, velký sklon k masturbaci.
Nekorigovaná sexualita. Bar. je malý idiot, kterého je třeba ochraňovat. Bufo je idiot bez
ochrany. Pokud si z něj dělají legraci, stane se zrádný. Bufo musí být zrádné. Sankaran.
Směje se vážným věcem. Nemá rád smějící se veselé děti. Strach ze zrcadel: stra. puls. cann.
apis….
Epilepsie
Po záchvatu – smát jak blázen.
Má rád různá primitivní potěšení – alkohol, masturbace
Zlepšení na čerstvém vzduchu (puls.) zlepšení výtokem, zejména krvácením.
Zhoršení teplem pokoje.
případ. 35 let muž úředník v bance, má velmi dobrou chuť k jídlu, snědl veškerou uvařenou
rýži v domě. Jaké dětství? Kluci ho praštili … byl zlý.
…….
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