
Lac Cameli 
Dromedarii

Duševně čilý

Emočně silný

Uvolněný

V obraze (vyzná se)

Sebejistý

Hledá přátelství

Vzpurný, nepoddajný

Vzteklý

Emočně křehký

Jídlo – otázky spojené s

Tělesná image – otázky 
spojené s

Nedostatek sebevědomí

Nesoustředěný, roztěkaný

Neorganizovaný

Introspektivní

Touha po soukromí
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Lac cameli dromedarii – 
Velbloudí mléko (mléko velblouda dvouhrbého)

Provingy
Nadia BakirA (1998)
Mirsada VinsB (2002)

Esence

Hledá své místo na slunci

Témata: 
●	 Tělesná	image
●	 Dospívání	– vztahy 

Sebevědomí a sebehodnocení
Pokožka – uhry na bradě, mense, před
Soukromí – skrývá soukromé informace
Zkoumá sexuální preference
Nedbá na autority, bouří se proti nim
Potřebuje držet zkrátka

●	 Svárlivý,	výbuchy	vzteku
●	 Zablokovaný	(věci	nejdou	hladce)
●	 Dítě/těhotenství/menstruace	Dle mého soudu tu jde méně o péči 

a ochranu – jako u Lac-lup, Lac-leo a Lac-phoc zato více o to, že 
těhotenství je úkol, závaží- jako u Lac- fel.

 Proving Lac-fel zdůrazňuje sexuální zkoumání pro radost a snad 
jako způsob objevování hlubinného spojení mezi mužskými 
a ženskými principy. „Zábava“ zde odpovídá „dospívání“, kde 
menstruální krvácení je provázeno úlevou, že nedošlo k otěhotnění. 

 Je třeba vzít v potaz také to, že gravidita v období dospívání 
a vstupu do života (škola střední a vysoká, začátek kariéry) je 
považováno za nevýhodu. 

●	 Ochrana	jedinců	náchylných	k	sugesci

Afinita, náklonnost
Mysl
Trávicí trakt
Ženské orgány, prsy, děloha
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Miazma
Rakovinné	–	témata	vzhledu	(image)	a	projevování	pocitů
Mysl:	

nezáleží mu na dobrém mínění druhých
Sebevědomý, pocit sebejistoty 

vs
Snadno dotčený
Urážka, pocity
Kárání zhoršuje
Anorexie

Sykóza	sex, drogy a rocknroll (Med)

Modality
									Zhoršení 																Zlepšení
Večer, noc Večer, noc
Chlad (bolesti kloubů) Hudba (neklid)
Horko (slunce) Horko (slunce)
Světlo (nespavost) Tma (nespavost)
Pohyb (bolest) Rychlý pohyb
Námaha Cvičení
Jídlo Předklon hlavy (městnání v nose)
Přejídání Vlhkost (městnání v nose)
Bohaté pokrmy Čerstvý vzduch
Kořeněná jídla Déšť
Alkohol Venkovní prostředí

Chůze venku
Škrábání (mravenčení na pažích)

Generálie
STříDání	eneRgií

Zvýšení energie, jako by dostal příděl adrenalinu
Energie do všeho

Cítí se skvěle, při probuzení
Silný, cítí se, zvýšená konzumace potravy, s 

vs
Unavený, vyčerpaný (uvádějí oba proviny)
Unavený, po tělesné činnosti
Ochablost, malátnost (oba proviny)
Unavený, pozdě odpoledne, zlepšení cvičením, vyčištěním si hlavy

Lepší dlouhým spánkem
Horší večer a v noci vers lepší večer a v noci, jako druhá míza
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Lepší na čerstvém vzduchu
Déšť, v dešti se cítí šťastný

Energetizován, jako
Venku
Cvičením, zátěží

Energetizován, aktivitou (čištěním např.)
Energetizován, mizí ztuhlost, při tanci

vs 
ztuhlost celého těla
Rovnováha, nedostatek, špatná koordinace
Neohrabaný

Neklidný, uklidní jej hudba
Neklidný, uklidní jej procházka

S potřebou odjet z města a někoho navštívit
Pocit bušení srdce, když si lehne

celkOvě
Horko, horší slunečním žárem (oba proviny)

Lepší slunečním žárem
Horké nohy

Průjem 
vs 

Zácpa

Mysl
Vzdorovitý, rebelský
Nedbá na autority, pohrdavý
Frustrace z autorit
Vzpurný, neodolatelné nutkání otevřít dveře chráněné alarmem

vZTek
Podrážděný (oba proviny)
Mrzutý, nabručený, nevrlý
Vzteklý, zlostný
Vzteklý, má chuť si lehnout na zem a kopat nohama
Vzteklý, kope a mlátí kolem sebe aby vybil energii
Vzteklý, ječí a nadává na počítač a chce praštit telefonem
Vztek a frustrace při učení
Vzteklý, kvůli rodinným problémům
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Vzteklý, bojí se že přijde o peníze
Vzteklý, bojí se že jej opustí dívka
Netrpělivý

Nic není dost rychle
Chce být sám

Rozladěný, když dostane nový úkol
Rozladěný, nepořádkem, když nejsou věci na svém místě (Lac-h)
Má agresivní choutky a vzteklý tón hlasu

UvOlnění
Marihuanu, chce kouřit
Uvolnění, pocit
Úkoly, zvládá
Trpělivý
Pozitivní pocity
Klidný
Vyrovnaný emočně
Venku

Pocit štěstí, když prší
Pocit štěstí, když svítí slunce
Pocit štěstí, na čerstvém vzduchu

eMOčně	Silný
Sám, spokojený když je
Asociální, nestojí o druhé lidi
Silný emočně, i když je unavený
Nezajímá ho dobré mínění druhých (Lac-cp,Lac-h)

eMOčně	Slabý
Zajímá jej dobré mínění druhých
Má starost o svůj vzhled, připadá si opuchlý (otoky)
Citlivý, emočně zranitelný (oba proviny)

Snadno se jej něco dotkne
Zraněný, dotčený, pocity
Pláče snadno

Uleví se mu tím
Výčitky, pokárání zhoršuje
Pocity paniky s
Citlivá, před mense

Zmatenost, kvůli emocím
Smutek, deprese, chce přítomnost přátel
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Mimoděložní těhotenství, strach z
Těhotenství, strach z, při ovulaci

Tato	rubrika	koresponduje	s	několika	sny	týkajícími	se	těhotenství,	
porodu	a	menstruace
Sny	o	menstruaci	má	také	Foliculinum

MenTálně	čilý
 Soustředí se na více věcí najednou
Duševně svěží, čilý
Počty, čísla – finanční plánování- chce se věnovat

inTROSpekce
Spiritualita
Přemýšlivý, zahloubaný
Introspekce
Magický pocit
Vážné pocity

Má starost o zdraví druhých

neSOUSTřeDěný,	ROZpTýlený
Roztěkaný, nemůže se soustředit na duševní činnosti
Ztráta soustředění, cítí úzkost a podrážděnost
Soustředění, obtížné při studiu
Soustředění, sled myšlenek, obtížně udrží (oba provingy)
Slabá paměť, co má v plánu udělat
Slabá paměť, co obvykle dělá
Slabá paměť, co dělal
Zapomnětlivý (oba proviny)
Roztržitý, nepřítomný duchem
Myšlenky se rozbíhají a ztrácejí
Je „mimo“ – jako opilý
Zamlžené myšlení, po ránu, když vstane a posadí se
Sen, jako ve snu, „pocit že je mimo“, myšlenky nesouvislé, vše se zdá 

neskutečné 
Zmatený, dezorientovaný, neví jaký je čas, nedovede odhadnout kolik 

je hodin
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ZMaTený
Nerozhodný
Návaly pocitu viny, že na něco zapomněl, nutí jej kontrolovat věci 

dvakrát
Zmatenost
Nemotivovaný

I když má energie dost
Závazky, nemá chuť se zavázat
Neproduktivní, v plnění obvyklých úkolů
Plánovat, nemá chuť
Schůzky mešká
Otálí
Má zpoždění, ale je mu to jedno (oba provingy)
Nepořádný, nemá chuť dávat věci na jejich místo

„v	ObRaZe“
Odhodlaný splnit všechny plány
Více úkolů, soustředí se na
Povinnosti, běžné, má na paměti
Nepořádek, snaží se uklidit (nepořádnost- Lac-h)

SebejiSTOTa,	SebevěDOMí
Sebevědomý, cítí se jist sám sebou, má spoustu energie, jako by dostal 

dávku adrenalinu
Úzkostné pocity slábnou
Přecitlivělost slábne

neDOSTaTek	SebevěDOMí
Úzkost
Úzkost, když jedná s autoritami
Úzkost, s pocitem horka a nespavostí
Úzkost, anticipační, před důležitou schůzkou
Úzkost, když plní úkol a ostatní čekají
Úzkost, že nebude mít dost peněz
Úzkost, že přijde pozdě do práce
Nezodpovědnost, má pocit že za nic nezodpovídá
Má toho nad hlavu, odpoledne, nestíhá
Nespolehlivost, pocit
Nejistota, pocit
Nejistota, ve vztazích, pocit (oba provingy)
Sebevědomí, nedostatek, když tančí a je pozorován
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Sebevědomí, nedostatek, když kompetentně plní úkol
Strach, když řídí

Že před ním někdo prudce zabrzdí
Strach z hmyzu
Strach z hadů
Strach ze tmy, chce nechat rozsvíceno
Strach ze zlodějů
Strach ze ztráty peněz
Strach z infekce
Strach z AIDS (Lac-h)
Strach, že ovulační bolesti jsou mimoděložní těhotenství
Strach, že jej někdo pozoruje zpoza rohu, v poledne, a že se na něj 

vrhne
Strach, že se něco stane příteli, má chuť ho chránit
Strach, že potká cizího člověka až půjde nahý, pocit zranitelnosti
Strach, že jej opustí dívka

S pocity vzteku

HleDání	vZTaHU
Vztah, nový, heterosexuální, hledá
Příjemně se cítí v přítomnosti opačného pohlaví, k osobám stejného 

pohlaví cítí odpor
Konverzace, snadná, příjemná, s osobami opačného pohlaví
Flirtování, s neznámými muži, těší ji

TOUHa	pO	SOUkROMí
Sám, chce být
Sám, chce být, mít soukromí
Sám, chce být, cítí se netrpělivý

jíDlO
Anorexie
Radost z jídla chybí
Alkohol, touží po, místo jídla
Kojení, myšlenky na

TěleSné	pROpORce
Chce vypadat dobře, nakupovat a nosit hezké věci
Obléká se vyzývavě
Komplimenty ohledně oděvu ji těší 

vs
Pocit hnusu když vidí v autobuse tlustou ženu

Z knihy Mléka - homeopatická materia medica a repertorium - Patricia Hatherly www.homeopatie.cz



9

Před mense se cítí jako velká tlustá oteklá velbloudice
Béžová barva, ráda nosí

Bludy
Léta dospívání
Myšlenky na vysokou školu

Jak nakupuje
Šušká si s kamarádkou
Má starost o svůj vzhled (oba proviny)
„připadá si jako velký tlustý velbloud, co přibral několik kilo“
Je na party
Jako by kouřil konopí
Sobecký, že je

„nedbá o nic“
Nesnaží se být vlídný k druhým
Nevadí mu že přijde pozdě do školy

Hubený/á, chce být, bez chuti k jídlu
Snědla nějakou látku, po které má zrychlenou srdeční činnost a pocit 

úzkosti, že zemře
Jako by v rauši po marihuaně, „na tripu“, buší mu srdce a nemůže se 

nadechnout
Pocit jako by byl opilý, je mimo prostor, někde jinde
Strach že se do zraněného kolene dostane sněť, noha a koleno studené
Jazyk se nevejde do úst, pocit

Závrať
Neohrabaný, ztráta rovnováhy
Neohrabaný, ztráta rovnováhy, když jde se schodů
Neohrabaný, ztráta rovnováhy, ve dveřích, když prochází skrz
Motání hlavy, po námaze
Motání hlavy, když vstává po námaze
Motání hlavy, má lehkou hlavu když ráno vstává
Motání hlavy, když se probouzí

Má černo před očima, s
Bolest hlavy v pravém spánku, s

V noci, když se náhle postaví

Hlava
Bolesti hlavy, difúzní, na temen i

Horší na slunci, po hodině
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Z hluku a horka
Při jízdě na kole

Bolesti hlavy, na temeni, s bolestí těla, nevolností a průjmem
Bolesti hlavy, uprostřed čela

Mírná bolest
Mezi 9. a 10.hodinou

Bolest úporná, obtěžující, trvalá
Mezi 13,30-22 hodin
Nevolnost s
Horší po pobytu na slunci
Horší světlem, horkem a hlukem

Bolesti hlavy v čele, číří se do týla
Jako by v hlavě měl vodu
Lepší na čerstvém vzduchu

Bolesti hlavy, v levém zátylku
Bolesti hlavy, levá očnice a spánek, v.

Tupá, mírná, velký okrsek
Náhlý nástup
Přechodná

Bolesti, spánky, přechodné
Bolesti, levý spánek

Lepší při chůzi venku
Bolesti, levý spánek

Ostrá bolest
Mezi 18. – 21. hodinou

Bolesti, pravý spánek
Černo před očima, s
Motání hlavy, s
Tupá, za pravým okem
Tupá, vystřeluje do pravého oka

Od 18,30 do 20,30
Mírná, v noci

V 12,30- ostrá, jde do pravého oka do jeho zevní části
Bolest, ostrá, za pravým okem a v pravém spánku

Ohraničená, jako by vycházela přímo z nervu
Bolest, náhlá, ostrá, za pravým obočím, jako by se dotklo něco 

studeného
Bolest, tlak za očima, v čele
Bolest, tlak v týle, při předklánění
Hlava těžká
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Oči
Opuchlé, obě, jako při alergické reakci

Dolní víčka
Zarudnutí spojivek, s
Bělmo svědí

Potřeba mnout si oči, s

Cévky v očích viditelné
Slzení

Vlevo
Na spánkové straně
Neostré vidění, s

Bolest, pálení očí, obou, v 22 hodin
Bolest, tlak, levé oko, dolní víčko, zevní koutek slzí
Bolest, tupá, levé oko
Bolest, za levým okem

S pocitem tíhy, ze spánku do tváře
Jako by měl tělo z olova

Bolest, tupá, nad levým okem a levým spánkem
Bolest, tupá, mírná, levé oko

Zrak
Jako by viděl slabě, obraz je bledý, zamlžený, trvá to několik minut

vs
Zrakové pole tmavé, při probouzení, s motáním hlavy
Zamlžené vidění

Uši, sluch
Zvoní mu v uchu, vysoký tón, vlevo, při vzteku
Tinnitus (hučení) v pravém uchu
Bolest v uchu, předchází jí vysoký tón
Studené uši, i když všem kolem je horko
Ucpané uši, pocit, s bolestí dutin

Nos, čich
Kýchá, několikrát po sobě
Kýchání, v záchvatech, spazmus po ránu, když vstává

S rýmou
Se sekrecí z očí
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Oči slzí tři hodiny
Zduření sfenoidálních dutin

Jako by byly ucpané
S hustým hlenem

Horší tělesnou námahou
Lepší předkloněním hlavy, vytéká hlen
Lepší napařováním

Nosní dírka vlevo, zduření, ucpaná po ránu, když vstává, pravá je 
volná

Nosní dírka vpravo, ucpaná, když ráno vstává

Vodnatá rýma, volně vytéká, voda kape od nosu
Obstrukce, ztížené dýchání, když se snaží usnout

Obličej
Uhry

Na čele, indukované
Na krku, nad štítnou žlázou
Na bradě, před mense

Čelistní kloub cvaká, vpravo (Rhus-t)
Bolest, ostrá, od levé horní stoličky vyzařuje do levé tváře a oka
Pokožka suchá, olupuje se, na čele a bradě

Ústa
Pachuť, jako by vypil příliš mnoho mléka nebo jogurtu
Pachuť, těstovitá
Pachuť, kyselá

Jazyk povleklý bíle (tlustě), na povrchu
Jazyk se zdá příliš velký

Odpoledne
S kyselou pachutí

Citlivé zuby
Bolesti zubů, vlevo nahoře a vpravo dole, zároveň
Bolesti citlivé a bolestivé, jako by oddělené
Citlivé dásně, když stiskne zuby
Krvácející dásně

Suché rty
Touží si je olizovat
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