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Repertoria
Většinou jsou založeny na Kentovi i když jde o Murphyho.
Vychází to ale ze stejných podkladů.
Výhoda v Murphym je jasnost vyhledávání, ale jsou tam oblasti, kde je méně dodatků nových
léků, což je potíž.
Nové léky v nových repertoriích vychází z jiných analytických metod. Ananlýzy založené na
pochopení společných rysů říší.
Struktura repertoria: - mnohem jednodušší struktura Murphyho
Případ jako demonstrace k problému:
Kontext je v homeopatii vlastně všechno. Bez kontextu v čase a prostoru nemá diagnóza
smysl. Vytržený symptom z kontextu nemá také smysl. Třeba stále myslet na kontext.
Muž narozený 1944, poprvé přišel 1977 – krvácel z konečníku a s krví měl průjem. Před 3-4
roky měl hodně velké krvácení, zhoršená spondylitida, léčeno fyzioterapií, chodí co 6 měsíců
na kontrolu. Ibuprofen, před rokem zlomené zápěstí – banální – sádra, analgetika. Epizody
průjmu a krvácení z konečníku. 3 měsíce před návštěvou homeopata ulcerativní kolitida.- lék
– následky – důsledek léku. Další lék, opět po něm problémy. Uvažovalo se pak o steroidech.
Sám pacient zrušil návštěvu nemocnice, nechtěl brát steroidy. Není ženatý, žije ve své
mateřské rodině. Lhostejný k ženitbě. Přeje si mít vlastní prostor. Je rád sám se sebou. Pocit,
že je svobodný a sám mu poskytuje pocit svobody. Matka zemřela v 82 letech na neznámou
příčina. Otec na rakovinu plic. Sestry a sestřenice mají psoriázu. Dojem, že je trochu
pedantský. Při rozhovoru moc nevyjadřoval emoce. Říká, že je napjatý člověk a má dobrý
smysl pro humor. To se moc ale nezdálo. Smysl pro povinnost a že je velmi loajální. Sklon ke
vztekání, které ovládá. Citlivý na teplo. Slunce toleruje, má rád moře, jeho koníček je
plachtění. Moře nemá ale žádný vliv na jeho zdraví. Odpor k soli, ale dříve hodně solil. Kvůli
zdraví jí více zeleniny a ovoce, ačkoli po ní chodí více na záchod. V době, kdy krvácel
z konečníku, měl zánětlivou změnu v pravém oku. V té době dostal na zánět topické steroidní
kapky do oka. Jeho průjem se silně zhorší po šlehačce nebo čokoládě. Jasně červená krev a
čerstvá. Levé stehno – skvrna psoriázy. Svědí ho loketní jamka – od té doby, co se dostal do
kontaktu s routou. Cítí se slabý občas. Máta mu pomáhá. Raději menší skupiny lidí a je
zapojen do lokální politiky. Když má promluvit na veřejnosti, potí dle svých slov krev a slzy.
Křesťan a má strach ze smrti. Nedostatek jistoty v životě, Rád si věci plánuje, když to jde.
Nemá žádné záškuby nebo tiky. Artrotické změny na prstech ruky. Určitá ztuhlost a zarudlost
kloubů vede jakoby k psoriatrické problematice. Není ve věku osteoartritických změn
v kloubech. Symptomy mají autoimunitní kontext. Není spokojen s lékaři, které navštěvuje –
nemá důvěru. Podezřívavý vůči lékům, které mu předepisují.
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Repertorizace: -

obava mluvit na veřejnosti
krvácení z rekta
artritida v ruce
ztuhlá páteř
psoriáza levé stehno
odpor k soli
pocit jistoty
hodně plánuje
trémista
strach z vystoupení
strach ze smrti
strach z davu
má rád pocit svobody
cítí se slabý
nevyjadřuje emoce
smysl pro povinnost
skrytý vztek
sny o událostech dávno minulých (obchoduje se starožitnostmi)

samota – náklonnost k,
náboženské sklony
mysl manželství představa zdá se nesnesitelná
povaha jeho problémů je vždy zánětlivá
1. skupina – nit-ac. další lokální symptomy nit-ac. – píchavé bolesti. Průjem a krvácení
by nebyly bez bolesti. U nit-ac. by bylo bolestivé. Psychologické uspořádání je
negativní. V tomto případě ale není moc negativity.
2. sil. změny očí a kostí, jediný problém mají s krvácením. Silica by nerada byla sama a
přijímá názory jiných se kterými nesouhlasí, což v tomto nesedí. Zde je nezávislý a
zachovává si svůj názor. Sil. není obchodník se starožitnostmi.
3. nat-m. lyc. lyc. je zajímavé – ulcerativní kolitida, které potřebuje lyc. bude převažovat
nadýmání flatulence. Pravostrannost – i u střev – sestupující část střeva. Je neobvyklé
u opravdového případu lyc. aby neměl nějaké uvedené symptomy. Na jiné úrovni se
zajímá o politiku. – Chce moc. V politice diktátor – musel by ale být velice
kompenzovaný. Esence charakteru politických diskusí je veřejnost, člověk. Zde pro
něj není možné, jako lyc. začlenit se do demokratického systému. Zde musí být
schopnost se naprosto odkrýt, zesměšnit…
Nat-m. – zde ale není problém vztahu.
Zde asi nezasáhlo žádné zklamání v lásce, neřeší problém vztahu. Na minulých
událostech nejsou zavěšeny žádné emoce. Není to romantik, ale je to realista. Nat-m.
má hodně defenzivních mechanismů. Asi by ho zhoršovalo slunce. Problém
s metabolismem vody.
4. caust. – krvácení, skupina aby kolem něj byla v pořádku, potom i on je v pořádku.
caust. je ale spíše v nevládních org. Irituje ho spravedlnost - nespravedlnost.
Připoutání k zábradlí ano, ne ale v politice.
5. ars. – periodické symptomy – pravidelnost – zde ne. Není denní rytmus problémů.
Trochu pedantský. Nemění názory.
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6. sulph. má rád starožitnosti, je a není rád sám, má své vyhraněné názory, rodinná
psoriáza, citlivost na teplo. Nedůvěra k doktorům. U ars. je strach z nemoci vyšší než
nedůvěra k lékařům. Ars. téměř vždy akceptují léčbu. Sulph si více věří. Je udivující,
jak dlouho žije sulph. s tím, jak přistupuje k řešení životních projevů. Zde se projevuje
sulphurický vzorec symptomů. Bere si mátu na žaludek. Symptomy ho neomazují.
7. kali-c. – lék na ankylozující spondylitidu.
8. puls. –
rysy jeho symptomů – proměnlivost,
vyšel sulphur.
dobře fungoval až do doby, kdy mu umřela sestra. Pak zabíral jiný lék, ale konstitučně je
sulph. (pak podal ign.)
zánětlivé procesy jsou všeho příčinou. Při léčbě se mění nejrychleji.
Indikace pro léky se mění s časem. Omezení délky možnosti aplikovat lék, protože se mění
okolnosti. Dokonalé předepsání – mění se okolnosti, nemusí být dokonalá reakce. Povzbudit
pacienta ke změně, aby to fungovalo.
Neexistují jiná pravidla načasování než ta, která jsou načasována samotným případem.
Hom. je o změně, o podnícení změny, o tom, že pac. dáme svolení k té změně.
Nyní by podal Morgan Pure na otevření případu a poté Sulph.
Je důležité u případů , které fungují, ale nefungují úplně, odstraňovat překážky v léčbě, seč to
jde. Uvážlivě i alopatický lék. Potence progesteronu, adrenalinu, acetocholinu… Nebát se, že
to zničí obraz.
Léčit vždy na základě totality a holistické perspektivy.
Být vysoce kreativní a vysoce reaktivní vůči potřebám případu. Dobře léčit akutní stavy.
Když se vývoj pokazí, je třeba léčit stav, který máme před očima. Dobře léčené akutní stavy
se nestanou chronickými.
Následovat dynamiku případu. S ekzémy je úspěšnější v soukromí než v nemocnici. Jde o
načasování. V nemocnici 5-7 týdnů po předepsání kontrola. To je dlouhé a mimo dynamiku
případu.
chronický
sil.
nat-m.
calc-c

akutní
puls.
apis, bry
bell.

když se léčí základní témata, nesmí se léčit přechodné symptomy – pozor, mohou se jevit,
jako akutní – výtoky, vyrážky…
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Spadne energie, pac. začne být toxický a zde je pak problém. To není reverzní vývoj
symptomů.
Někdy velice silné lokální příznaky, když je léčba v procesu. Neodrazí se ale v jeho životě.
Zde nezasahovat do procesu.
Lokální příznaky řídí způsob, jakým vedeme léčbu.
Modifikace obrazu alopatickým lékem. Pokud je zkomplikován od samého začátku, tak genus
epidemicus nezabere. Rané chřipkové případy, které ještě nebyly zkomplikovány mají šanci
na podání genus epidemicus.
odpoledne
případy
ukazuje video
žena má astma, nějakou dobu bylo mírné, nízká vitální kapacita, brala penicilin, infekce
dýchacích cest, steroidy – chce snížit frekvenci infekcí, chce se vyhnout steroidům, tak přišla
na homeopatii. během akutního stavu nemůže dýchat a má pocit, že ji někdo sedí na prsou.
Kašel, vykašlávala sputum. Kašel zněl, jako by byla těžký kuřák. Praskavý zvuk na plicích.
Velice zelený hlen během akutních stavů. Každý další akutní stav je horší – myslí si, že tím,
že je vyčerpaná. Má horečky a zablokované uši. I nyní, po poslední infekci. Poslední měsíc je
neustále unavená. Rekurentní infekce dýchacích cest od 6. třídy. Když jde na půdu do prachu,
tak se jí to zhorší. Vadí i péřový polštář a kočky. Je velice alergická na kočky, oteče obličej,
kde jí vyskáčou boule. Když má hodně špatné astma, udělá se jí ekzém ve kštici na hlavě.
Svědí a až bolí. Dostává kyselinu salicylovou. Jednou při velkém zhoršení jí vyskákaly boule
na krku – diagnóza = mononukleóza – ale testy neodpovídaly. Opět dostala antibiotika. To co
nyní vykašlává, má žlutozelenou barvu. Trpí tím, že zadržuje tekutiny. Otéká v oblasti boků,
zejména kolem menstruace a chodí častěji močit. Jakmile začne menstruace, hodně močí –
velké množství. Říká, že otok je zaznamenatelný zvenčí. Když se předkloní a narovná, tak jí
bolí záda. Také zadržuje tekutinu v nohou, zlepšení začátkem menstruace. Je jí pořád zima.
Má hodně studené ruce a nohy. Na rukou skvrny namodralé. Kolem 14:00 jí klesne energie a
to trvá do 16:00. Má chuť na brambůrky, chipsy. Pije hodně vody, ale nepije žádný čaj, ani
kávu. Dovede být dost ostrá na děti. Její rodiče se rozvedli, když byla v 5 roce zákl. školy.
Když je unavená, otečou jí krční uzliny. Zejména jí zaléhá levé ucho a má chronicky uspaný
nos. Netrpí na bolesti hlavy, svědí jí uši a červenají. Mezi astmatickými záchvaty mívá katar.
Zejména, když pracuje večer v restauraci. Téměř neustále jí bolí v krku. Nemá nerealistické
představy o slávě nebo jmění. Má zášť.
plíce astma obecně
žena menstruace obecně zlepšení
kašel chrčivý kašel
hrdlo hrbolky vpředu
nohy otok
chodidla chlad
kašel hlen
jídlo žízeň
mysl zlomyslný
ruce barevné změny modrání
mysl zklamání onemocnění z
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generálie odpoledne zhoršení po 14:00

je třeba mít na paměti, proč repertorizuji a co hledám. Zda konstituční lék, akutní nebo lék ve
vazbě na aktuální problém.
Je třeba dávat prioritu těm symptomům, které pacienta výrazně omezují. Frekvence
symptomů je důležitá též. Čím méně je ze symptomu pacient schopen se zotavit, tím více
symptom vystupuje. Význam symptomu pro fungování těla.
Pokud mysl je centrem tohoto případu, je symptom týkající se tvrdého vystupování vůči
blízkým významný. Jinak ne. Pozor na přecenění významu symptomů mysli. Podívat se na to,
zda změny v mysli způsobují zhoršení na fyzické úrovni nebo zda pacient není zdravý
mentálně od počátku nemoci. Je symptom konzistentní s nemocí, která byla vybrána?
Repertorizace by měla mít hlubší pochopení. Neměla by být mechanická.
Pokud je mysl centrem případu, etiologie události, ze které se pacient nikdy nezotavil, budou
demonstrovány nějakými reakcemi těla. Pokud vložíme jako symptom onemocnění ze
zklamání, musíme nějaký odraz tohoto symptomu spatřit u pacienta při konkrétním interview.
Zde nevidí zármutek ženy v tomto případě. Nehodnotit situaci podle toho, jak se cítíme my.
Rozhodně je astmatická, zimomřivá, má modré zabarvení rukou, zadržování vody… Některé
jsou epizodické symptomy, některé jsou konzistentně konstituční.
on udělal tuto repertorizaci:
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dýchání astmatické
vnější hrdlo otok
břicho otok po stranách
vyrážky na hlavě
chlad rukou
zhoršení ve 14
touží po společnosti
světlá pleť
blond s uvolněnými svaly
expektorace žlutá
mysl – vztek náhlý
calc. lyc. graph. merc. bell. lach. ars. nit-ac. sil. sulph. brom. noc. puls…
jemu vyšla calc-sil. – výborná reakce ve všech směrech
nějakou dobu se vracela a má problém s návratem symptomů o pár měsíců později. On nebyl,
ona dostala antibiotika, po kterých se jí dařilo celkem dobře. Pak měla katar.
Dal sycotic co. – střevní nosoda – byla izolována z mnoha pacientů. Polyvalentní nosoda.
Byla prozkoumána a kultivována. Hlavní zdroj povahy léku. Tento lék má silný vztah ke
katarálním vztahům při infekcích. (Po předávkování antibiotiky např.)
Nosody nesnesou příliš opakování. Reakce by měla být během týdne.
Pokud pac. projevuje jasné znaky disbiózu, může být zablokován pro konstituční lék a nosoda
by měla předcházet.
U pacienta, který byl vystaven hodně lékům, existuje disbiotický stav a rostou v nich
abnormální organismy –> jsou generovány symptomy. Toxiny vyvolávají únavu, změny
v játrech, jsou překážkou v léčbě. Toxické symptomy změní povrchovou imunitu. A znovu se
nakazí pacient infekcí a jde to pořád dokola. Zde je vhodná léčba střední nosodou a pak konst.
lékem – simillimem.
Hlavní indikace:
- etiologie – infekce, antibiotika nebo obojí
- nikdy dobře od…
- systemické symptomy – únava, toxické symptomy (noční pocení např.) celkový pocit
nepohody, cítí se otrávený, znečištěný, jsou vlastně podle testů v pořádku, ale oni se
necítí dobře
- porušená imunita
- problémy s tělními otvory, svědění konečníku, vaginální svědění, zápach, přetrvávající
výtoky, vaginitida, svědění vnějšího sluchového kanálu – děti vyrážky v uších.
- symptomy týkající se trávícího, pohlavního a močového ústrojí a dýchacích cest (zde
se imunita setkává s vnějším prostředím. (vyrážky na hraně vlasů)
Jak poznat překážky v léčbě oproti tomu, kdy je použit špatný lék?
- když je dobře vybraný, začne působit a pak nic a znovu podáme a ještě zapůsobí, ale
méně a on najednou nepůsobí, je tam překážka v léčbě
- špatný lék opakování – nestane se vůbec nic
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živý případ s Malcolmem
-

paní má problém začít, protože doposud před tolika lidmi nemluvila
předtím už byla u homeopata, lékaře i nelékaře
nejmladšímu synovi byly 2 roky – to je před asi pěti lety, kdy se setkal s homeopatií

jaké zdravotní problémy?
kožní – před deseti lety se udělala prasklinka – na nose – dávali jí maximálně dusík. Když jí
chybí kousek kůže? Pak doporučení odstranění – řekli, že je to karcinom (bazo…).
Absolvovala odstranění (začátek r. 2002) na dvakrát, pak se to rozšířilo po tváři i celém těle.
Pak jí řekli, že kdyby se to ještě rozšířilo, tak aby přišla, že jí to zase odstraní a ona už
nepřišla. Někde se dočetla, že takhle se to obvykle rozšíří. Došla si jen vyndat stehy. Cítila
bodání v obličeji a po celém těle. Používala bylinky, obklady, přesličku, koupala se v ovsu.
Také používala urinoterapii. Pod okem se jí objevovaly červené prasklinky, pálí, bodají,
trochu bolí. Ona není moc citlivá na bolest. Prasklinky má nyní na zádech – má to vždy kulatý
tvar. Má obavy z léze na zádech? Měla, ale smířila se s tím. Má to rok a půl. Cítí i další pod
kůží, něco jako cestičky, které jsou cítit. Přirovnává to k cestičkám od slimáka. Je to nejen
pocit, ale je to i vidět. Všude se potí. Zhoršení vždy před menstruací. To, že se potí způsobuje
jakákoli námaha, psychické vlivy i radost.
Něco obecně o svém životě?
Co si myslíš, že je důležité?
Je z MB, narodila v Mar. Lázních. Při jejích 10 letech maminka spáchala sebevraždu, rodiče
se půl roku před tím rozvedli. Starší bratr. Bydlela sama s matkou a bratrem. Po smrti matky
přišli zpět k otci a nevlastní matce. Byla u dědečka pak do svých 18 let. S otcem nevycházela
dobře, agresivní, dominantní, netolerantní. Vyžadoval jen dobré známky ve škole. Velmi ji
deptaly hádky rodičů, kde se zastávala maminky a pak za to byla fyzicky potrestána. V 17
letech našla přítele, za kterého se v 18 vdala a po 10 letech se rozvedli. Měla s ním jednoho
syna a po rozvodu opět s ním druhého. Pak měla třetího syna s novým přítelem, se kterým se
rozešla před šesti lety. V současné době žije se svým osmnáctiletým synem – druhý a
s nejmladším také. Před měsícem změnila zaměstnání. Celý život dělala ve stravování – má
na to vzdělání. Nyní dělá (před rokem začala) na živnostenském úřadu.
Jak jí nyní život vychází?
Funguje a nefunguje. Zvykla si na to, že je sama a že je ráda, že je sama. Špatně vychází se
svým osmnáctiletým synem, ale má ho ráda. Je agresivní, nenávistný, nenávidí lidi, je rasista,
líný, hádavý, hodně ubližuje tomu nejmladšímu – fyzicky. Ona nesnáší násilí v jakékoli
formě. Je ráda, že děti odrostly a ona může jezdit na výlety do přírody.
Jiné důležité nemoci?
- v dětství výrazně nemarodila, ve 24 měla žloutenku, rok na to jí odstranili žlučník.
Špatná jizva, byla na plastice a pak to dopadlo ještě hůř. Hodně jí otékají nohy, hlavně
levá. Někdy oteče jen levá. Hlavně otékají kotníky. Bolí levé koleno a levý bok, ale ne
denně. Na nohu má modré – černomodré cévky.
Jak dlouho otéká?
- několik let, ale pak je období, kdy se to zlepší. Nemá na to vliv námaha. Otoky
menstruační cyklus neovlivňují. Je jí 48 let. Stále pravidelný menstruační cyklus.
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Před dvěma lety našla gynekoložka myom, který spontánně zmizel. Od 15 let chodí co půl
roku ke gynekologovi.
V 15 letech zjistili, že má cystu diagnostikovanou asi prohmatem. Byla z toho mimo, takže
neví. Bolelo ji břicho a omdlévala.
Trápí ji, že se jí nyní hodně kazí zrak. Vidí dobře do dálky, ale má potíže nablízko.
Trápí ji, že nestačí svým kamarádům, zadýchává se, i když nejdou rychle. Zadýchává se do
každého kopce a schodů.
Nemá celkem bolesti hlavy.
Katar? Hlen? Často odkašlává, chraptí, od dětství. Jako dítě zpívala a měla problém se ztrátou
hlasu.
Kdy zjistila, že se jí zhoršuje zrak? Před 3-4 roky. Byla pro brýle, ale nemůže je nosit na kůži,
velmi ji to bolí, vznikají otlaky a basalion (karcinom). Objeví se znovu ta léze. Nevydrží to
déle než půl hodiny. Sluch je v pořádku.
volala homeopatovi, vzala gels. a do deseti minut odstranění problémů.
Panické ataky zvládla pomocí reflexní terapie.
Bolesti břicha mívá hodně často. Vždy je cítí ve spojení s nadýmáním. Většinou když dlouho
sedí. A podobné problémy jí způsobuje káva. Povaha břišních bolestí: velké, silné, intenzivní,
křečovité.
Genitourinální příznaky – jako dítě trpěla na záněty močových cest, často močí. Nestrpí
mokré plavky. Je to nucení na močení. Neměla výrazné infekce. Před lety
trpěla gynekologickými výtoky. Mělo to asi souvislost se sexem, který nyní nemá.
Se svaly potíže nemá, klouby kolene ano. Levá. Bolesti se objevují různě, bez příčiny.
Bolestivé klouby. Zlepšuje jí pohyb.
Na kůži jí vadí mráz i slunce. V obou případech zčervená a v mraze jí hodně pálí tváře.
Ohraničené červené fleky. Nesnáší ani horko, ani zimu ani lokálně, ani celkově. Vadí jí
průvan. Potřebuje čerstvý vzduch, ale nesmí být průvan. Zlepšuje jí průvan. Tlak na bolestivé
místo jí dělá dobře.
Které je pro ní aktuálně největší problém? – kůže, nadýmání, zadýchávání, oči.
Jak se uvedené problémy objevovaly? Časově:
- kůže
- zadýchávání od dětství, ale zhoršuje se
- nadýmání od dětství – to jí hodně trápí, chodí za kulturou a to ji vždy postihne, nemá
to souvislost s jídlem – to je to, co jí nejvíce obtěžuje.
- zrak poslední 3-4 roky
Brzo zešedivěla – začalo to před 25 rokem.
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Jak se stravuje? Málo a málokdy, protože přibývá po čemkoli. Nedělá jí potíž držet
dlouhodobě hladovku. Preferuje vařené jídlo. Miluje chléb s máslem.
Nezajímají ji peníze a majetek. Vždy žila skromně a v nedostatku. Nejvíce je asi fixovaná na
děti.
Vždy byla emocionálně hodně nevyrovnaná, nebyl problém ji vykolejit. Má ráda řád a
systém, když to nejde podle toho, tak jí to vykolejí.
Byla vždy přesvědčená, že nejdůležitější je zdraví, vše ostatní si může zařídit.
Které změny byly nejtěžší se s nimi přizpůsobit?
- rozvod rodičů a smrt maminky
- příjemná změna byla když se rozvedla
- každé narození dítěte byla příjemná změna – klidně by jich mohla mít deset
O čem přemýšlíš, když máš čas?
- neumí odpovědět
- když má čas, je pro ní nejdůležitější se dostat do přírody
-

chce vycházet s lidmi
má ráda ptáky
homeopatie ji baví, protože učí člověka toleranci. I kdyby se nic nenaučila, i ta
tolerance je velký přínos.

Vztek, když se rozčílí kvůli hádkám dětí, tak jí to dělá problém, že nemůže mluvit a ztrácí
hlas. Když je hodně velký konflikt, tak se rozbrečí. Pak se uklidní. Dlouho to v sobě nedrží.
Má pocit, že něco vůbec nejde vyřešit v jejím životě? – rozhodně partnerské vztahy. 6 let je
bez partnera. Aktuální je problém s dětmi a s otcem. Jsou zaseklá témata? – vztah s otcem
odjakživa. Problém neslučitelnosti povah. Nedá se komunikovat. Otec je úžasný sobec a
nezajímá ho nic než on sám. Její děti dědečka nesnáší. Děda má zažitý způsob všeho. Stále jen
zájem o známky dětí ve škole. Na vše nadává. U něj je to asi násilí a ona to nemůže vstřebat.
Potkávají se 3-4x do roka. Když se nevidí, tak na něj nemyslí. Čas od času mu zatelefonuje,
považuje to za povinnost.
Z fyzických příznaků – bradavičky na kůži, nesnese těsné kolem krku a břicha. Sny, že
nachází mince pod kamenem, tahá něco z krku, o babičce, že jí vypadávají zuby.
Repertorizace:
Otázky, nad kterými je třeba se zamyslet.
- jaký je váš model nemoci
- jaký typ analýzy jste použili
- kolik různých typů jste použili
- do jaké míry jsou použité analýzy ovlivněny modelem nemoci, který byl vybrán
Mysl – násilí, onemocnění z
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Přicházejí návrhy z pléna.
Carc. Lach.
Staph. Carc.
nat-m. – snažili se použít intuici a vcítění podle některých klíčových symptomů
symptomy a intuice – onemocnění částečně miasmatické a částečně v psychice – kůže,
píchavé bolesti, citlivost na vnější vlivy. násilí nebo hrubost zhoršuje. emoce se hrnou do
obličeje. dětinské chování – vtipy, - sil. možná ne čistá (kombinace s calc.) nebo nat-m.
Vychází z problémů vztahů. Analýza podle esence.
počátek choroby ve vztahu – osamocení – ztráta milované osoby v kombinaci s násilnickým
otcem. Má takové minerální chování. Zmínila sama, že je pro ní důležitá struktura. O vážných
událostech ze života mluvila relativně bez emocí. Hledali konst. lék – vycházeli z totality
symptomů v kombinaci s esencí léku. Klíčové symptomy. Rakovina kůže, bodavé bolesti,
způsob projevu rakoviny, symptomy vycházející z konstituce – dušnost, plynatost, bolesti
břicha zlepšené předklonem, pocení, nohy otok. Mysl – onemocnění z násilí a potvrzující:
káva odpor k, slunce zhoršuje. Velmi citlivá pokožka. Modalita: zhoršení před menstruací.
Ignorovali polychresty, ale přišlo jim to něco hodně karbonického – tloustne i když nejí,
odpor k násilí. Nejsilněji jim vyšlo kali-c. Nejsilněji jim vyšly píchavé bolesti kalia.
Onemocnění z opuštění. Bradavice – potvrzení jako sykotického léku. Model nemoci vychází
z kontextu mysli a života a analýza podle situace s filtrací věcí, které tam jakoby nepatří.
Další vyšlo kali-c. a vycházeli ze symptomů. Dotek zhoršení, mrazivé počasí zhorš, tlak
vyvíjený zhorš. Pokožka bodavá bolest. Citlivý na hrubost. Břicho bolest flatulence. Bledý
obličej se střídá s červeným. Calc-c. Kali-c. Nat-m. Phos. – esence jim přišla, že by měla
obsahovat něco karbonického. Robusní konstituce, velký smysl pro řád a pořádek, nemá ráda
žádné změny. Zuby se uvolňují. – Kali-c. (totalita symptomů a esence)
Další se myslí příliš nezabývali, symptomy pokožky, prostředí – mrazivé počasí zhoršuje,
slunce zhoršuje, břicho plnost pocit. Obtížná chůze, otok dolní části nohou, pokožka
praskliny, hlas obecně ztráta hlasu zlost po. chléb zhoršuje. Násilí, onemocnění z. Vyloučili
polychresty. Esence léků. Diferenciální diagnóza a vyšlo kali-c. (Model nemoci v kontextu)
Metoda analýzy – podle totality patologických symptomů.
Repertorizovali již uvedené rubriky, praskliny, rak. kůže, zhoršení před menstruací, námaha,
pocení, obtížné dýchání při chůzi, sny zuby padání, nesnáší těsné kolem břicha,
hodně polychrestů, které postupně vyeliminovávali. Zaujal je málo ohodnocený carc. láska
k přírodě a pořádkumilovnost. Vynechávali minerální léky, protože jim přišlo, že není příliš
minerální. Touha po společnosti a zároveň je ráda sama – carc. horkokrevný, alternující stavy,
nejdříve jsou povinnosti, ale pak jde za zábavou. I spojitost s otcem – vyžadoval známky –
vyvolávání snahy o perfektnosti. Ráda by viděla stále něco nového. Starání se o děti – zlepšují
se tlakem. Ráda se sprchuje – na základě otázky. Má ráda bouřky.
Vycházeli z totality symptomů a pak podle esence léku se snažili vybrat vyhovující.
Nerozhodnost, násilí onemocnění z, pokožka praskliny, střeva flatus intestinální, pocení léky,
Generálie – levá strana, večer zhoršuje, otok obecně, otok zubů. merc. ale asi ne – graph –
kvůli otci. Mohli by uvažovat i o kali-c. Vycházeli z událostí z dětství.
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Výsledek:
- zdá se, že existuje řada myšlenek, množství názorů, které lze aplikovat na složitý
případ. Ovlivnění metodami analýzy, které se naučili a věcmi, které fungovaly v praxi.
Od analytických forem přes totalitu, smíšené analýzy, řídké, podivné a zvláštní
symptomy, metoda podle totality, eliminace výsledků, které vyšly. Intuitivní
myšlenky, zúžení pole pomocí esence. Několik analytických metod dohromady a
různé typy filtrování. Jeden z problémů byl, že analytické metody vybrané se v nich
projevuje kreativita, ale nejsou postaveny na pojetí nemoci, která byla vybrána. Např.
postavený na psychogenezi a mysl a analýza postavená na mysli. Vyšli z pojetí
nemoci, kterou vystavěli a z toho vyšli pro analýzu.
Podíváme se na model nemoci – ptát se, která věc nejvíc způsobí problém: Tady, dnes, teď –
problém je to, že se zhoršuje dušnost a otékají jí nohy. Čím více tím hůře se jí zhorší možnost
chodit s přáteli. Věci, které jí dávají kvalitu života se výrazně omezí. To je problém tady a
teď. Nesmíme být příliš teoretičtí. Ale je zde i další – citlivost kůže. A ptát se, co zhoršuje tu
kůži – slunce, rozrušení, mráz, pocení, když má vztek a smutek. A to je přímý vztah k tomu,
jak se chová kůže – i další vlivy – tlak, prostředí. Pracovat s tím, co víme a co je jisté.
Dušnost je zhoršovaná námahou. To souvisí se stresem a tím jak fungují nadledvinky. Jakoby
adrenalin a kortison byly vylučovány neustále do organismu a tím je organismus ve stresu.
Kůže zhoršuje stres a stres zhoršuje kůži. Identifikovat lék na současný stav. Kde jsou ostatní
symptomy a poruchy – v mysli, … viz obrázek.
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Začarované kruhy vazeb udržují nemoc. Vztek a smutek je rodinná dynamika. Příčiny
somatického selhání způsobující dušnost – je orgánová dysfunkce. – žlučník, střeva, játra, oči,
plíce. Je tam hodně somatických dysfunkcí, to je priorita, kterou je třeba vyřešit. Prioritou je
zlepšit somatickou a fyziologickou funkci. Somatická stránka zahrnuje i kůži. To je
nejintimněji spojeno. Rubriky, které musí! obsahovat rubriky: dušnost, otoky (pletora),
(plethora (97), abdomen-distension (329), respiration-difficult (390), skin-erruptions (222),
(kingdoms – plants apg group (878) – plants other families – (773)) Je třeba začít absolutně
jistými rubrikami. Domnívá se, že bude třeba rostlinný lék. Jsou tam i minerální elementy.
Ale teď jde o aktuální předepsání. Symptomy současného stavu jsou ovlivňovány
emocionální dynamikou. Rostlinné léky ovlivňují emocionální stavy. Carbon jakoby tam byl,
ale ten netouží do přírody a za ptáčky, ale stavět pevné základy svého domu. Rozumovost
carbonu směřuje k větší kontrole a většímu potlačení. Carbon je odtažitý od současného stavu.
Je to třeba pokrýt v emocionální říši a somatické říši – to je model nemoci pro případ. Kromě
výběru rubrik je potřeba určit modality. Zabývat se také kontextem – překážky v léčbě!
Hlavní překážky zde: dynamika doma, velmi signifikantní disbióza střeva – poruchy imunity.
Vaječníková cysta vůbec nepraskla – to je bolestivá. Byly to pravostranné symptomy.
Žlučníková operace nebyla nutná. Než předepíšeme lék na současný stav, bude střevní
nosoda.
37 léků vyšlo po repertorizaci těchto symptomů. Jistý symptom. Pohyb zlepšuje všechny mé
symptomy. – 31 léků. Které jsou realistické: (výběr: 1 znamená nejvhodnější, 5 nejméně
vhodné)
lyc – 4
rhus-t. – 3
acon – 5
bry – 4
puls – 5
carb-v – 2
conium – 5
arn. – 2
bell. – 5
caps. – 3
china – 4
cacc. – 4
coloc. – 1
dulc. – 4
op. – 5
thuj. – 4
hyos. – 5
petr. – 3
asaf. – 5
bov. – 3
cham. – 2
chel. – 3 (mohl by být drenážní lék za určitých okolností, vyčištění)
croc. – 4
staph. – 1
(arniku by dal téměř na jedničku)
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staph je pro ní na současný stav. Pokud je disbiotická a podá se staph, asi se reakce neudrží.
První chvíle podání léku je nejlepší okamžik na změnu. Někdy je dobrá i skupinová terapie,
hypnoterapie, poradenství, vyřešení střevní disbiózy.
Břišní bolesti a nadýmání. Otoky, dušnost, pocení, kožní vyrážky – analyzovat pro střevní
nosodu:
otevřel by to Morgan compound a sledovat změny břišních potíží a systemických symptomů.
Po proměně symptomů se možná bude muset znovu repertorizovat.
Je tam velmi výrazný vztek, takže pravděpodobně tam bude stále staph.
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4.7.2006
Malcolm – seminář
Nějaké otázky ze včerejška.
pokožka vyrážka proč použil a ne pokožka rakovina?
protože rakovina kůže není součástí současného stavu a je otázka, zda bazální karcinom je
součástí rakoviny.
Celková rubrika vyrážky kůže bude obsahovat všechny léky, které pokrývají zánětlivé
procesy na kůži. Je to mnohem bezpečnější rubrika než „rakovina kůže“, ovšem jen
v použitém typu analýzy! Důležité je, aby analýza odrážela pojetí nemoci, které bylo zvoleno.
U velmi soustředěného problému s omezeným zaměřením, často poslouží malé, zaměřené
rubriky, ale to neplatí u chronické a rozvinuté nemoci, kde je třeba 300 použitelných rubrik, je
třeba zajistit, abychom neodfiltrovali podstatnou záležitost.
Jakou nosodu by zvolil na zácpu?
Mnoho s.nosod má potíže se zácpou, protože je to velmi rozšířený symptom. Sedm z osmi se
najde v rubrice zácpa. Nejde odpovědět.
Říkala, že ztloustne po všem, co sní. Souvisí to s disbiózou, metabolismem…?
Komplexnost poruchy organismu je nesmírně široká. Lidé, kteří jsou dlouho disbiotičtí mají
narušeny další funkce, rovnováha tekutiny, funkce ledvin, jater. Zmíněná porucha má mnoho
stránek. Nechce se zabývat všemi střevními příznaky. Když se pac. posune ze stavu toxicity
do stavu netoxicity, změní se jeho lymfatický systém a mohou třeba zhubnout, protože odejde
intersticiální tekutinu.
Zda ledvinové kameny souvisí s disbiózou?
Může být, zejména s nosodou Morgan-Gaertner, ale nemusí to tak být.
Říkala, že nemá ráda změnu a to odrazuje od kytky, tak proč zvolil tuto říši?
Symptomy bez kontextu jsou v podstatě mystériem. Jsou různé důvody, proč se lidé nechtějí
měnit. Strach, odpor ke změně – to vyvolává větší odpovědnost. Některé spojeny s patologií,
některé jsou kompenzací. Pokud neznáte přesně kontext, nelze to použít, jako eliminační
prvek, který pomůže rozlišit mezi rostlinou a minerálem. Problém je, zda centrem je rozum
nebo emoce. Mnoho minerálních léků je chyceno v souboru hodnot, kterým věří, mnoho
rostlinných je chyceno strachem nebo vztekem. Mnoho modalit přechází hranice, takže např.
vztek který je nerozpoznaný, když není vhled do vzteku, že by tam vůbec byl a vztek je
somatizován a na druhou stranu racionalizován. Může být výrazem soli magnézia na jednu
stranu a amonia na druhou stranu. Magn. se projevuje ve střevech, amon na dýchání. Konflikt
s vlastním vztekem je více rostlinný rys, vztek není racionalizován. (Ign. např. bojuje
s projevováním svého zármutku). Pacient má velký vhled a dobře ví, proč prožívá zármutek.
Tento zápas je velice silně rostlinný jev. Když vidí vhled a vnitřní emocionální dynamiku.
Kde je velice živoucí jev, tak je to rostlinný rys.
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Případ:
muž, před měsícem přišel z práce a měl velmi silnou bolest hlavy. Myslel si, že bolest přejde
a šel druhý den do práce. Druhý den ho poslali domů, byl neschopen jít a téměř neviděl.
Kamarád odvezl domů a když jel domů, měl potíže se zrakem, jak se míhaly stromy kolem
auta. Když se dostal domů, byl vyčerpaný. Dr. který k němu přišel – virová meningitida. Pak
v nemocnici zjistili, že se nakazil od krys leptospirózou. Nakonec asi nespecifický vir. Od té
doby je naprosto vyčerpaný, zejména ráno po probuzení a večer kolem 19:00. Někdy ho ta
únava úplně srazí najednou a z toho se cítí strašně slabý. Dr. řekl, že je to nějaký typ
únavového syndromu a řekl, že to může trvat několik týdnů, měsíců, rok, než se uzdraví. Má
pulzování za očima – tlak za očima, pocit v očích, jako když se nafukuje nožní pumpičkou až
ke hranici prsknutí. Bolest ve spáncích, směřující nahoru. Začíná to za očima a šíří se do
hlavy. Má nyní steroidy - nosní spray do nosu a antihistamin na sennou rýmu. Popisuje
událost, kdy byl dlouho vzhůru a pak přišel k snídani a najednou měl pocit, že energie odtekla
a zpotil se a v očích a hlavě mu začlo pulzovat. Měl horečku, když byl v nemocnici, stále se
občas potí, ale není si jist, zda je s tím spojena horečka. V nemocnici měl 1 st. nad normál.
Snaží se zdravěji jíst. Před rokem měl stres, kdy ho vyhodili z práce ze stavby lodi na řece.
Strach a úzkosti ale nyní nejsou, ale zdá se, že stres kolem porodu jeho ženy ho stresoval.
Pracoval v Irsku, žena těhotná, začla rodit, taxi do nemocnice, v té době 80-90 léta bylo
v Irsku hodně terorismu a náhodou byl přijíždějící řidič taxi zastřelen. Čekal 1.5 hodiny, než
jeho ženu odvezli do nemocnice. Když šel následující den do společnosti lodní, byla tam
výstraha, že došlo k výbuchu bomby. On se snažil pracovat a zbavit se úzkostí. Jedna část
práce byla taková, že se musel nořit do nádrží tankerů – slézt po žebříku a jednoho dne otevřel
poklop a náhle zmrzl úzkostí a strachem. Musel odjet domů, protože nebyl schopen čelit této
práci. 2 týdny nechodil do práce a třásl se. Dr. uzavřel případ s tím, že je to následek situace
s jeho ženou, která musela na císaře a on byl přítomen operaci. Alergie na pyl. Starší bratr
před dvěma lety mírný infarkt, otec srdeční problémy, slunce snáší dobře, je schopen pracovat
venku. Dost se potí. Má touhu pro rychlosti a odpor k mořským zvířatům. Trochu ho bolí levá
paže a rameno a nevzpomíná si na žádné zranění. Není citlivý na zvuky, hluky pachy. Katar,
který je nazelenalý. Ministrant v kostele. Má určité teologické vzdělání. Plíseň mezi prsty na
nohou. Suché prsty na rukou. Je dost uzavřený a je schopen komunikovat. Rád zahradničení a
sporty, plánuje, dobře vychází s kolegy, nesnáší utrpení a krutost. Zácpa.
-

důsledek strachu/stresu
vyčerpanost (ráno po probuzení a večer kolem 19)
úzkost, strach
religiozita
uzavřenost
tlak za očima a v hlavě
touha po rychlosti
odpor k mořským plodům

Jedná se o důsledek prožitého strachu a stresu v nedávné minulosti. Prožitky vyvolaly úzkost,
strach a vyčerpanost. Úzkost se projevuje v atacích, to je i to, co ho aktuálně omezuje. Strach
stojí na pozadí vzniku i jeho dalších i fyzických symptomů a je klíčovým symptomem.
Prudký nástup potíží. Aktuálně omezující symptomy jsou vyčerpanost, bolest hlavy, tlaková
bolest v očích a zácpa. Konstitučně je důležitá religiozita a introvertnost. – tak to jsem si
myslel a nakonec to bylo jinak ☺
1. hledají rostlinný lék – napadlo je stra. a acon. op.-rychlost nebezpečné věci.
2. bolesti hlavy – zážitek s ženou, zážitek na lodi po rep. vybrala op.
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3. soustředění na s. mysli nábož. gesta, slabost pocit že je při probuzení, pulzace v očích
– stra
4. měl by být akutní lék – bolesti hlavy, pulzace, omezený počet rubrik. Slepota při
bolesti hlavy, oči pulzace, oči tlak, onemocnění z úleku. gels.
5. gels – nemá tak prudký nástup obtíží
6. gels, lyc – asi by tam nebyla taková prudkost, acon – typické je ale červenání, stra –
onemocnění, hrůzy.
7. acon.
8. lyc.
9. převažuje acon
10. arg-n. bude spíše rostlinný než minerální. Nejvhodnější bude acon. Nízká hladina
energie.
11. neklidný a bylo vidět v jeho gestikulaci.
12. acon asi ne, protože jde o dlouhodobou záležitost a acon. je akutní. Stra. Op.
Analýza.
Viděl někdo případ stra., které prošlo ataky hrůzy. U stra musí být přítomno: projev do násilí
– vztek. Zde nikoli. Etiologie se vztahuje k násilí, zneužití… Akutní stav stra. např. po infekci
a částečném potlačení horečky, kombinace horečky, strachu, potlačení. Delirium, halucinace.
V akutním stavu stra je naplněn násilným vztekem. Jsou i stavy nezačínající infekcí – např.
některé sex. zneužívané děti v noci, hrozby… Strach a vztek kombinace, která vyvolává
chronický stav stramonia. Budí se záchvaty hrůzy. Nikdy se necítí v bezpečí, je stále
zranitelný. U malých dětí s horečkou a kterým je dovoleno dívat se na násilné filmy. Zde
může dojít k akutnímu stavu stra. Noční můry. Oni nemohou utéci kvůli situaci plné vztaku a
strachu. Akutní stav stra. musí obsahovat vztek. Akcentovaný strach. Zde nebyl vůbec
přítomný vztek!
akutní acon: vyvolaný šokem, infekcí. Je stav šoku. Všechny periferní kapiláry se uzavřou a
člověk zbledne. Je téměř průhledný. Třese se zážitkem chladu kvůli posunu vnitřní teploty,
vyschlé rty, mělký puls, jazyk se lepí na patro, Nejsou téměř s ničím v kontaktu. Nejsou
schopni formulovat nebo promluvit. Všichni kolem něj skáčí a Aconitum není schopno
vyjádřit nic. Převládá akutní strach. Subakutně a chronicky: fobie, ve kterých se budí, křičí ze
spaní, prudce se posadí v posteli. U velice chronického stavu: sny o nehodách a náhlém násilí.
Posunuté vnímání času. Pověra způsobená pocitem v hloubce, že mohou náhle umřít.
Předpovídají, kdy umřou. Stav acon. s infekční etiologií: neklid, žízeň, náhlý začátek, vysoká
horečka, suché sliznice, symptomy týkající se hrdla. Výrazná zarudlost může být paradoxní –
ne jako u bell. Akutní stavy jsou závislé na etiologii. Každý lék má akutní stav, subakutní a
chronický. Problém MM je, že směšuje všechny rysy léků dohromady. Učit se MM je složité,
dokud nejsou jednotlivé reprezentace léků rozlišené.
op. – nemusí mít horečku, otupělost mysli, která fabuluje a uniká do fantazií. Není to ale
delirium. Vychází to z uvolněné představivosti a ne toxické představivosti. Fantazie op. jsou
někdy příjemné a krásné. Toxické delirium je děsivé, temné a fobické. Je otázka, zda člověk
v akutním stavu op. je schopen vnímat, co říká. Pokud je schopen vnímat, komunikovat.. není
ve stavu op. Subakutní a chronické: nespavost, bolestivé stavy nebolí, mentální otupělost
kompenzovaná lehkostí bytí. Lehkost nahoru, tíha dolů. Střeva - problémy zácpa. Projevy se
modifikují a projevují, ale je zachováván původní rys.
arg-n: typicky: všechno je jako v třesku. Bojí se hloubek a výšek. Minerální – Pro min. léky
vycházejí problémy z hlavy (rostlinné – emoce). Arg-n. se snaží rozumově dostat a představit
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si budoucnost. Projektování tragických událostí do budoucnosti. (kluk si hraje na ulici a arg-n
hned vidí jak ho přejede auto. Narušené racionální uvažování. Zmatečný stav úzkosti
z pokusu racionálně proniknout do budoucna. (Minerální léky – hodně bludů, protože si
vybudovali svou soustavu hodnot) Náš pacient spíše reaguje, než aby vytvářel situace. Jeho
strach se nesomatizuje do břicha. Mluví pro něj pocit tlaku zevnitř ven, ale to je málo.
náboženské sklony v tomto případě nejsou významné, protože v GB jde o běžnou záležitost.
Pokud nechápeme kontext daného symptomu, raději nerepertorizovat.
Výsledek: gels.
Základní věc u gels. – to co odstartuje je náhlé a akutní, ale je zde zpožděná reakce. Systém
počká a pak najednou vyprodukuje velmi intenzivní symptom. Gels se může přesunout do
hodně dlouhých chronických stavů. Po léku se cítil naprosto odlišně.
úvaha – před lékem podat homeopatickou potenci kortisonu.
případ:
dívka ve vážném stavu – senná rýma, dostala steroidní nosní spray, asi potlačení adrenalinu.
Přestala jíst, přestala mluvit. Je mírně dehydratovaná, má vyschlé rty a propadlé tváře,
skyfoidní břicho (?), střeva ucpané stolicí, kvůli suchosti .. Byla nejlepší žačka ve třídě,
milovala sporty, pořád byla venku s přáteli, je velmi oblíbená. Pokoj oblepený pohlednicemi
od lidí. Je to phos-ac. Původně to byla fosforická konstituce převrácená do phos-ac. Historie
zahrnovala i smrt otce v raném dětství a on to interpretoval jako akutní stav Ignácie – špatně.
Musela do nemocnice, kde prošla traumatickými vyšetřeními, krev, hadičky. O pár týdnů jí
pustili na víkend a cestou se zastavili u něj. Byla na kolečkovém křesle, v nose trubičku do
žaludku. Rozpoznal phos-ac. Odmítla si vzít lék. Tak dal matce tekutou potenci a domácí
nebulizér – kapku do domácího rozprašovače. Nechat rozprašovač vedle postele. V sobotu
ráno se smála kreslenému filmu a od té doby se vše vyvinulo k dobrému.
Praktikovat v hranicích naší kompetence.
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odpoledne
posuzování pacienta. - NE
spíše porozumění pro to, proč potřebují drogy nebo nejsou schopni se odříci některých zvyků,
potravy…
posuzování v oblasti morálky,
sexualita – jaká se odsuzuje nejvíce? – násilnický na dětech. Co je kořenem takovéto
sexuality? – svět bez lásky a není přítomná péče a empatie. Láska a sexualita je oblast, kde
máme tendenci posuzovat lidi. Další oblasti: vztahy, výchova dětí, způsob, jak se léčí, vzhled,
rasa, zvyky, žebříček hodnot.
Když porozumíme tomu, že všichni jsme posuzující a máme předsudky, jakou to má
důležitost pro aplikování homeopatie? Lze zároveň pacienta odsuzovat a zároveň k němu být
empatičtí? Schopnost empatie je bezpochyby narušena. Pokud pacient spatří, že je odsuzován,
nevytvoří se terapeutický vztah. Odsuzování zničí terapeutický vztah s pacientem a naše role
není odsoudit pacienta. Pomáhá porozumění evoluci stavu. Vnímat jako spolutrpícího člověka
a pak můžeme léčit. Někdo musí čistit odpad. Jsme tu pro lidi zahořklé, trpící…
Otázky lásky a sexu, je třeba rozbít naše předsudky.
Model systémového uvažování v medicíně – viz obrázek
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-

svalová paměť , pianista, golfista, herci na divadle
smyslová paměť – čichová např. ve spojení s určitou vůní určité pocity
sexuální paměť – spojení s negativní nebo pozitivní vzpomínkou. (vzrušení a pach je
propojené)

Vzpomínky se posilují emocionálním kontextem.
Pro sex. zkušenost – raný sex spojený s přátelstvím, výživou, láskou přináší zcela jiný základ
pro sex. chování a sklony než první sex. zkušenosti spojené se strachem a násilím. Mluví se o
zneužití, jakoby to byla černobílá věc a o chování, že to je nebo není perverzní. Někteří lidé
posilují nějakou sex. vzpomínku, která posiluje některou jejich vzpomínku, kterou máme ve
smyslové paměti.
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Případ, kde bude velké množství negativních prvků. Bariéra pro naplnění potenciálu být
homeopatem.
paní KT 30 let – extrémně krásná – živočišná grácie
před menstruací výpadky myšlení a deprese, narodila se v sev. Anglii přísným rodičům z děl.
třídy. Nekomunikativní otec, matka dominantní a asi žárlila na svou dceru – sexuálně se
začala uvědomovat 8, mens 12, kluci 14 nepenetrativní sex 15, matka zuřila kvůli jejímu
postoji. Školu nesnášela, nemohla se dočkat, až vypadne. starší bratr v Londýně, za ním jela,
zkoušky na sekretářku, povrchní vztahy, sex. aktivní, antik. pilulky. 1. stálý vztah v 21 letech,
sexuálně jí přitahoval, žárlil, velmi vlastnický, zhoršování vztahu, nechtěla být vlastněná,
jednou zaútočil, znásilnil, opilost, vztah v 25 skončil. Matka krátce na to zemřela. Byla
zoufalá, otec nebyl schopen komunikovat a stáhl se do sebe, pocit viny, že neřekla matce, že ji
milovala. Závratě a omdlívání, zhoršení mens. navštívila sestřenici v Glasgow, najít práci
nemocnice rentgenologie, přátelství s holkama, ale opatrnost na muže. S nikým si nezavdala.
chodila do klubu pro homosexuály, kde mohla být v klidu, aniž by ji kdokoli obtěžoval.
Masturbuje ve 3, při orgasmu má výpadky vědomí, vyhodili z práce – apatická a unavená a
chodí pozdě. Na pracovišti bez příčiny plakala. Uvažována antidepresiva, přešla na hom.
léčbu. Zimomřivá, ale během mens. je jí tepleji, vysoká, chuť na alkohol, určitá míra
gastritidy. Příliš pije, bolesti hlavy s městnáním zlepšené čerstvým vzduchem, nervózní a
cuká sebou.
Proč šla za homeopatem mužem? – aby nebyla odsuzovaná.
Určen zvířecí lék.
nedostatek jistoty, pocity viny
jak víme, že je to zvířecí lék? –
všechny rostlinné léky mají narušenou paměť emocí. Minerální léky mají problém
s rozumovou pamětí - jak si racionalizují budoucnost (představy o minulosti) racionální
kalkulace. Zvířecí léky se chovají podle smyslů a pudů. Co víme o ranné sexualitě této dívky?
- v dětství byly sexuální hry zábava – jeden z problémů je, že matka jí za toto příjemno
odsoudila
její největší problém je její krása – nemůže jít bez povšimnutí po ulici. Často je lidé chtějí
vlastnit. Odjede na NZ a tam všichni koukají a partner žárlí a stále více – vykonávání síly. Jde
do gay klubu, aby ji nikdo neotravoval. Vytvořila si strach z mužů a stále jí přitahují.
Sexualita špatně funguje. Všechny emoce jsou závislé na poruše smyslu.
sep. to není
med.
Moschus – sekret z penisu jelena – plný feromonů – omdlévání při menstruaci a zdálo se jí,
že se milovala v lese s jelenem – prožívala strach a současně byla fascinovaná
Případ:
konfrontace s pozicí homeopata na dvou různých úrovních
Paní mající touhu zraňovat děti, aby je pálila. kdy jí zlé myšlenky napadají? Kdykoli, ale
hodně v noci. Nutí tyto myšlenky k pláči? Ne. Vrací jí pojem zlé myšlenky. Bojíte se
myšlenek? Ano. Máte vidiny? Ne. Cítí se dobře fyzicky. Říká: bývám velmi iracionální.
Jednáte podle myšlenek? Ne. Bůh mě vidí si říká a neustále se modlí. Neustále se jí pohybují
rty – modlí se. Bojí se zatracení a božího trestu. Byla vychovaná ve fundamentální
náboženské sektě (křesť?). Nikdy nezažila lásku. Neví co to v zážitku je. Cítí se opuštěná a
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bojí se, že jí bůh opustil. Že někdo nezažil celý život lásku je neobvyklejší – přitom okolo ní
se pořád mluvilo o lásce, jak bůh miluje lidi a a a a … rys těchto poruch: ten kdo tím trpí, není
schopen se identifikovat s problémy druhých lidí. Asparagův syndrom (?). Jakoby byla
odsouzená, že nikdy neprojde nebeskou branou. – (spasení závisí na schopnosti milovat)
Strach a úzkost je strach o spasení, který vychází z jejích racionalizací, ale patologie je jinde.
Obrovská díra na emocionální úrovni. Anac. – rostlinný lék a centrální porucha je v rostlinné
říši. Některá anac nemají vůbec empatii vůči druhému člověku a tak získají touhu ty druhé
zranit. Pro některá anac. je nitkou spojení s druhým člověkem touha ho zranit a to vyvolá
nějakou emocionální reakci. Není to sex. pocit medorrhinum kdy se kochají mučením kvůli
sexuálním pocitům. Při boleti, kterou druhý cítí je med. vzrušen. Anac. si bude fyzicky užívat
násilí. Někdy je anac. s vloženým náboženským kodexem, kde se rozvinou další jevy a
repertorium to popisuje jako jakousi dualitu. Když je vysoká míra nábož. úzkosti, bude
pacient hromádka, která se jen modlí. Ne všechna anac. mají dualitu. Jsou jen krutí. (potence
1M)
kontrola: cítí se o mnoho lépe, když ji napadne myšlenka, nechá ji odplynout. Snížila se jí
úzkost. Poprvé v životě začíná vnímat city k druhým.
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