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urèitý druh èi stupeò pøedchozího vzdìlání. Studium je strukturováno podob-
nì jako anglické college. Pøedná�ejí renomovaní homeopaté z Anglie, Nìmecka,
Indie, Holandska, Kanady, USA (prùbì�ný pøeklad do èe�tiny) a nejzku�enìj-
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Alternativní léèba v nebezpeèí
Mgr. Jiøí Èehovský

Skuteènost, �e bylo léèitelství novelou �ivnostenského zákona vyøazeno z  t.zv.  vol-
ných �ivností, znamená, �e bylo eliminováno jako zákonná èinnost, èím� se stává ne
pøímo nezákonným, ale spí�  mimozákonným. Tichou cestou a pøísnì úøední logikou by
mìlo být zru�eno nìco, co souvisí se �ivotním stylem a filosofickým pøesvìdèením velmi
znaèné èásti obyvatelstva, která léèitelství buï vyu�ívá, nebo je schvaluje. Je tøeba si
uvìdomit, �e léèitelství nále�í k urèitému pøístupu k �ivotu i ke zdraví, spojuje se s termíny
jako je New Age nebo vodnáøský vìk a v naprosté vìt�inì svých oborù se hlásí k tomu,
�e pracuje se spirituální, duchovní sférou èlovìka, jí� je fyzická úroveò podøízena. Tomu
odpovídají mnohé léèitelské techniky, spoèívající v meditaci, podávání �duchovních po-
tencí� pøírodních látek, �amanských praktikách (a� u� pùvodu keltského, buddhistické-
ho, védického nebo latinskoamerického), masá�i zvlá�tních bodù, stimulaci aury atp.
Léèitelství tudí� v �ádném pøípadì nepùsobí ve sféøe zdravotnictví, kde  se podle zákona
20/1966 Sb. léèí podle �dostupných poznatkù lékaøské vìdy�. Naopak, léèitelství je pøís-
nì nevìdecké a spoèívá na idealistických základech. Zejména v léèbì chronických, �kol-
ní medicínou èasto nevyléèitelných chorob, má èasto vynikající výsledky. A lidé, kteøí si
jej vybrali jako doplnìk k lékaøské péèi nebo jako výhradní léèbu, k tomu mají své dùvo-
dy. Jednají podle svého filosofického (v �ir�ím smyslu snad dokonce religiosního) pøe-
svìdèení. A toto pøesvìdèení bylo nyní prohlá�eno za nìco v podstatì nezákonného. Jedná
se nepochybnì o poru�ení èl. 2 listiny základních práv a svobod a tedy na�í ústavy. Tam
se praví, �e stát nesmí být ovládán ideologií. Ale je to právì vìdecký materialismus,
k nìmu� se novelou �ivnostenského zákona vláda pøihlásila. Nebo� duchovní metody
léèby podle ní neexistují a nelze je praktikovat. Léèitelé mají zákonnou lhùtu do 28.2.2001,
aby ukonèili svou èinnost. Chceme vstoupit do rodiny t.zv.  rozvinutých zemí, jako jsou
USA, Kanada, Velká Británie, �výcarsko nebo Nìmecko - ale tam v�ude je léèitelství
povoleno a je masovì praktikováno. Je tam rovnì� vysoko cenìna svoboda filosofického
pøesvìdèení. Zamysleme se  nad tím, proè léèitelství vzniklo. Zda z vùle léèitelù, kteøí
chtìjí léèit, èi na základì spoleèenské poptávky. Odpovìzme si, zda je demokratické
zahnat do ilegality (u� to tu jednou bylo) léèitele a zároveò øíci deseti milionùm obyvatel:
k léèitelùm u� chodit nebudete.

První o co se v�dy pokusí nepøátelé alternativní medicíny kdekoliv na svìtì je rozdì-
lit ji. A to nejdøíve na lékaøe a nelékaøe neboli léèitele. Velmi pìknì  popsala jak to
probíhalo v Kanadì  lékaøka Guilaine Lanctotová, M.D. v knize The Medical Mafia.
V zásadì platí, �e lékaøi, pou�ívající alternativní medicínu pøi jejím opravdu hlubokém
poznání a pochopení, nejsou témìø nikdy v konfliktu s léèiteli, naopak v nich vidí pøiro-
zené kolegy nebo spolupracovníky a èasto se od nich (nebo z  velké léèitelské tradice)
uèí. V zemích, kde je velmi rozvinuté léèitelství (Anglie, Nìmecko, �výcarsko), nena-
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cházíme �ádné mediální nebo legislativní útoky lékaøù proti léèitelùm. Jistì mù�e být u
jednotlivcù drobná profesní  øevnivost, ale nic víc. Zájem o alternativní medicínu je
obrovský a léèitelù a lékaøù hluboce zasvìcených do alternativní medicíny se nedostává.
Tito lékaøi se èasto vyjadøují o léèitelích s velkým uznáním. Co je nejdùle�itìj�í, obèané
si v duchu demokracie vybírají toho èi onoho podle jeho povìsti a výsledkù, nikoliv
podle nìjakého jiného klíèe. Léèitelé i lékaøi-léèitelé pak mají jednoznaènì spoleèného
protivníka. Pokud se mu podaøí hodit klacek pod nohy jednìm, brzy nato to provede i
druhým. Lékaøi provozují alternativní medicínu pod silnou kritikou pøevá�né èásti svých
kolegù a akademických kruhù a díky hierarchickému uspoøádání zdravotní péèe a zpùso-
bu financování jsou snadno manipulovatelní a zranitelní. Ve skuteènosti je jich u nás
(tìch, kteøí opravdu naplno praktikují) na poèet obyvatel velmi málo. Navíc museli do-
spìt ke znalosti alternativní metody samostudiem èi ryze osobní zku�eností stejnì jako
léèitelé, nebo� materialistická �kolní medicína pøedná�ená na fakultách k nièemu tako-
vému nepøipravuje, ale naopak odrazuje. Proto si tìch nemnoha lékaøù, kteøí dnes u nás
praktikují alternativní medicínu, hluboce vá�íme. Museli pøekonat více ne� jiní. Dojde-
li na léèitele, brzy dojde i na lékaøe.  A opaènì. Tak se to stalo v mnoha zemích (naposle-
dy v Portugalsku pøed pùl rokem). Navíc léèitel v�dy tou èi onou formou spolupracuje
s lékaøem. Velmi èasto k nìmu pøicházejí lidé po dlouhodobé neúspì�né lékaøské péèi.
A nevím o léèiteli, který by svým klientùm zakazoval chodit k lékaøi. Ov�em celostní
medicína, kterou provozuje jen t.zv. alternativní medicína, dosahuje také dlouhodobých
a trvalých vyléèení i zlep�ení celkové odolnosti - toho jediného, co mù�e náv�tìvy u
lékaøe ( i léèitele) opravdu omezit.

Útok proti léèitelství je útokem proti alternativní medicínì obecnì. Ve velkých médiích
(vlastnìných stejnými majiteli, jako akcie farmaceutických firem) u� vidíme první útoky
proti alternativní medicínì jako takové. Je tøeba se proti tìmto trendùm ohra�ovat, nene-
chat se v �ádném pøípadì odradit a vyu�ívat také v�ech legálních zpùsobù, jak ochránit
demokratickou spoleènost pøed diktaturou �vìdcù�. Ústava nám k tomu dává dobrou
základnu. Ka�dý, kdo alternativní medicínu vyu�ívá nebo praktikuje, by si mìl uvìdomit
svou osobní odpovìdnost za ochranu demokratického práva na volbu léèby.
   Spoleènost je na na�í stranì. Kdyby bylo uspoøádáno na téma léèitelství referendum,
urèitì by jen nepatrné procento bylo pro zru�ení. Podle sociologického prùzkumu zveøej-
nìného u� pøed lety v èasopise Gemma se dvì tøetiny obyvatel hlásí k nové religiozitì,
do ní� spadá jóga, �amanství, hledání osobního Boha, køes�anská mystika, astrologie,
numerologie, homeopatie, buddhismus, meditace, channeling atp. atp. a na pøedním mís-
tì také léèitelství. Tichý úøední zákaz je právì ukázkou strachu pøed touto probouzející
se silou.

Vláda má je�tì mo�nost zaøadit znovu léèitelství mezi volné �ivnosti. A pokud to
neudìlá, budou se  mnozí z nás ptát: �ijeme znovu v totalitì, zarámované vìdeckým
materialismem? A smíøíme se s tím?
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Protest

Jako øádní obèané demokratického státu vzná�íme dùrazný protest proti pøijetí
novely �ivnostenského zákona, která nabyla platnosti dne 1.3.2000, nebo� znemo�-
òuje podnikat v oblasti léèitelství i v jiných alternativních léèebných disciplínách tak,
jak tomu bylo doposud. Tato novela je v pøímém rozporu nejen s Listinou práv a
svobod obèanù (nebo� zamezuje obèanovi svobodnì si zvolit zpùsob, jakým chce být
léèen) ale také s Ústavou Èeské republiky, kde se v èlánku 11 praví, �e se stát nemá
vmì�ovat do soukromého podnikání. Chápeme tuto novelu jako omezení, které se
negativnì dotýká velkého poètu lidí, podnikajících v rùzných oborech alternativní
léèby a øádnì platících ze své èinnosti danì.
Ti, kterých se toto neuvá�ené rozhodnutí vlády dotkne, jsou èasto lidé, kteøí do své
�ivnosti investovali mnoho úsilí, penìz za �kolení, vzdìlávání, zøízení praxe a poté,
co si pracnì vybudovali dobrou povìst a pozici, budou muset pøí�tí rok svoji èinnost
ukonèit.

S tím nemù�eme souhlasit, a proto �ádáme vládu Èeské republiky a její zákono-
dárný sbor, aby toto ne��astné rozhodnutí pøehodnotila. V Evropské unii je léèitelství
uznané jako jakákoliv jiná profese a není dùvod se li�it. Naopak � ne na v�echny
lidské neduhy staèí pouhá chemie. Vìøíme, �e se vláda nad na�ím protestem zamyslí
a najde smysluplné øe�ení.
Nejde jen o princip. Jedná se toti� o zdraví i svobodu ka�dého z nás.

MUDr. Jaroslav Rychlovský
Mgr. Lenka Nièková
Praha
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Folliculinum: Ml�ný opar nebo miazma?
Mellisa Assilemová, pøeklad: Mgr. Alena �kodová
(Oti�tìno s povolením èasopisu Homeopat, sv. 11.1 1994)

Tento referát byl poprvé prezentován na Sedmé mezinárodní konferenci homeo-
patù na Nottinghamské univerzitì v záøí 1990.

Úvod
Folliculinum je vyrobeno z estronu, syntetické formy estrogenu. Pramen, který

dnes vyu�íváme, pochází od Dr. Donalda Foubistera (1). Pøesto�e neexistují �ádné
oficiální provingy provádìné tradièními metodami, od doby, kdy byly vynalezeny
syntetické hormony, tj. ve 40. letech, pro�ívají jeho proving miliony �en. Dr. Lea De
Mattosová se pustila do vyèerpávajícího studia tohoto léku a publikovala své práce
ve francouz�tinì (2). Dobrý obraz tohoto léku mù�ete také najít v Julianovì Materii
medice (3). Vìt�ina toho, o èem zde budu psát já, vychází z mé osobní zku�enosti s
tímto lékem, zejména co se týèe jeho mentálního obrazu. Lék jsem v posledních èty-
øech letech pou�ívala velmi èasto, a to s výrazným úspìchem.

Ráda bych zaèala tím, �e vysvìtlím, jak a proè jsem zjistila, �e Folliculinum má
tolik indikací. Mám pocit, �e zdìdìné miazma vzniklo nevybíravým pou�íváním syn-
tetických hormonù. Je�tì jako studentka jsem zaèala psát dizertaèní práci o lécích,
které mají vztah k Mìsíci. Asi pøed ètyømi lety jsem zaèala pou�ívat mìsíèní menstru-
aèní kalendáøe a �ádala jsem své pacientky, aby své symptomy vyplòovaly do tabu-
lek. Pou�ívám je dodnes, proto�e jsou tak neuvìøitelnì potøebné. Objevují se v nich
v�echny mo�né druhy zajímavých vzorcù. Brzy se ujasnilo, �e mnoho �en má mezi
ovulací a menstruací rùzné symptomy, a �e vìt�ina z nich nìkdy v �ivotì u�ívala
antikoncepèní pilulky.

Dal�í pøekvapivou vìcí, která se ukázala, byla skuteènost, �e tyto problémy má i
mnoho mladých �en, které antikoncepèní pilulky nikdy nepou�ívaly, ale pou�ívaly je
jejich matky pøed poèetím. Uvìdomte si, �e hormonální antikoncepce se pou�ívá ji�
tøicet let. Nejprve se mi do obrazu pletly symptomy Medorrhina, jako napø. raná se-
xualita, infekce moèového ústrojí, roztìkanost apod., ale kdy� jsem poznala obraz
Folliculina lépe, mnohé pøíèiny mi zaèaly být jasné.

Pou�ila jsem lék pro dívky i chlapce v období puberty, vyèerpané, pomalé,
neschopné se identifikovat se svým vlastním já. Sly�ela jsem, �e dìti 60. let jsou èasto
roztìkané díky sociálním drogám, které pou�ívali jejich rodièe. Av�ak antikoncepèní
pilulku pou�ívalo mnohem více �en, ne� bylo tìch, co kouøily marihuanu nebo u�ívaly
ha�i�. Mnohé studie prokázaly rùst neobvyklého typu chromozomální poruchy
v potracených embryích tìch �en, které poèaly do tøí mìsícù od doby, kdy pøestaly
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pou�ívat hormonální antikoncepci. Byla bych ráda, kdybyste mi polo�ili otázky o
tìchto vìcech hned na zaèátku, abychom mohli zjistit, kolik dìtí matek, které pou�ívaly
hormonální antikoncepci, bylo posti�eno. Mám obavy, �e se objevuje stále vìt�í poèet
dùkazù, �e urèité poruchy vznikly díky neblahému dìdictví hormonálních pilulek.

Diesthylstilbestrol
Dal�ím indikátorem, který poukazuje na vznik dìdièné zátì�e díky zneu�ívání

hormonù, je lék zvaný Diesthylstilbestrol (DES). Je to umìle vyrobený estrogen. Od
40. let byl podáván tìhotným �enám, které pro�ily nìkolik opakovaných potratù, po-
rodily nedono�ené dìti, trpìly cukrovkou èi vysokým tlakem nebo krvácely v poèá-
teèních stádiích tìhotenství.

Nevíme, kolik �en pou�ívalo tento lék ve Velké Británii, ale ve Spojených státech
jich bylo více ne� jeden milion. Pøitom se ji� v roce 1953 vìdìlo, �e DES nezabraòuje
potratùm. Av�ak s tímto cílem byl lék pou�íván a� do 70. let.

Do té doby pomìrnì øídká forma rakoviny, vaginální adenocarcinom, se zaèala
vyskytovat u stále vìt�ího poètu dcer tìch �en, kterým byl DES podáván. Diagnosti-
kováno bylo pøes 500 pøípadù s pøímou vazbou na tento hormon. Pøesto�e tyto formy
rakoviny mohou vzniknout ji� ve vìku osmi let, mnohé se neprojeví a� do doby, kdy
je dívka vystavena vìt�ímu mno�ství hormonù, tj. antikoncepci nebo jinému hormo-
nálnímu léèení. (Mo�né je i to, �e jde o získané miazma, které odstartuje to zdìdìné).
Existuje stále více dùkazù, které ukazují, �e u dcer matek, které u�ívaly DES, se
mnohem èastìji vyskytuje rakovina prsu, a také cervikální dysplasie se u nich vysky-
tuje pìtkrát èastìji. U vysokého procenta �en, u kterých se je�tì neprojevila rakovina,
dochází k úkazu, kdy se ve vaginì objevuje �láznatá tkáò, kterou za normálních pod-
mínek najdeme v ústech, co� vede ke zmatku v jejich rozli�ování. Tyto �eny mohou
trpìt mnoha dal�ími anomáliemi, vèetnì nedostateènì fungujícího dìlo�ního hrdla,
které se otvírá pøedèasnì a zpùsobuje potrat, záva�ných problémù pøi menstruaci a
sní�ené plodnosti. Anomálie genitálií byly zji�tìny i u malých chlapcù. Jde o malá
varlata, neplodnost, sní�enou plodnost a okolo 40 procent synù matek, které u�ívaly
DES, má malý celkový poèet spermií nebo spermie abnormálních tvarù.

Z DES se také vyrábí pilulka �the morning after�, která je stále dosti èasto pøede-
pisována, pøesto�e fakt, �e zabraòuje otìhotnìní, není zcela jasnì prokázán. Velké
objemy DES jsou podávány zvíøatùm, která se mají vykrmit pøed porá�kou a stále
je�tì se u �en pou�ívá k zastavení laktace po porodu. Díky tìmto dvìma skuteènos-
tem, tj. problémùm dcer a synù matek, které u�ívaly DES, a dìtí, jejich� matky u�íva-
ly hormonální antikoncepci pøed jejich poèetím, jsme svìdky znepokojivé budouc-
nosti, která nás èeká. Osud na�í generace je v sázce, nemluvì o na�em zdraví.

Folliculinum je lék, který do velké míry vyjadøuje to, co je v na�em souèasném
svìtì v nepoøádku. Abychom si mohli udìlat ucelený obraz, o co v dne�ním svìtì jde,

Folliculinum: Ml�ný opar nebo miazma?



8

Klasická homeopatie è. 26

musíme jít zpìt do historie a ponìkud poodhalit ml�ný závoj èasu. Budu vám vyprá-
vìt krátký pøíbìh. Nazvala jsem ho dokumentárním dramatem. Pohodlnì se usaïte,
uvolnìte se, zavøete své poznámkové bloky a otevøte oèi, srdce, mysl èi cokoliv, co
potøebujete mít otevøené, kdy� nìco ètete.

Pøíbìh
Kdysi v hodnì dávných dobách byla jedna zemì, kde si �en vá�ili, kde �enské

vìci byly skuteènì �enskými vìcmi, a kde byly �eny milovány a respektovaly se na-
vzájem. V té dobì �ily �eny tak trochu oddìlenì od mu�ù, aby mohly plnit své úkoly.
Staraly se o své vlastní nábo�enství a o svá tìla. Oslavovaly mìsíèní rituál krvácení a
v�echny menstruovaly spoleènì. Byla to doba velké energie a tvoøivosti a Velké mat-
ce Bohyni se dostávalo tìch nejvy��ích poct. Byla orientovaná na Zemi a dávala �i-
vot. Oslavy se konaly v Domì �en, který se nazýval TAPUU, co� znamenalo kouzel-
ný. Kdy� mìla dívka svou první menstruaci, ostatní �eny ji vítaly do svého kouzelné-
ho svìta. Oèekávala, �e bude v�dy oslavovat skuteènost, �e je �ena. Její zdraví a
�ivotní síla byly majetkem jejích sester a jejím, a ona se cítila být silná.

Na chvíli opus�me pøíbìh a øeknìme si, �e samozøejmì víme, �e tento pøíbìh je
pravdivý. Víme to z archeologických výzkumù, ale zejména díky tomu, �e primitivní
národy po celé zemìkouli, v Americe, Africe, Austrálii a v oblasti Tichomoøí, takto
stále je�tì �ijí. Tito lidé je�tì neztratili spojení se zemí. První antropologové a misio-
náøi, bílí lidé pocházející z evropských kultur, interpretovali toto oddìlení jako nìco
zakázaného... a zmìnili magické slovo TAPUU na TABU. Toto slovo se stalo velmi
frekventovaným slovem v na�em jazyce, av�ak se zcela jiným významem. Také víme,
�e �eny, které �ijí ve skupinách, jepti�ky, øádové sestry a ostatní, synchronizují své
menstruace. Existuje mezi nimi energie, její� význam jsme u� dávno zapomnìli.

Vra�me se teï k na�emu pøíbìhu. Pojïme zpìt do zemì, kde èas byl urèován
Mìsícem a kde se dívky dozvídaly o promìnách èasu díky svému vlastnímu tìlu,
které se chovalo v souladu s dvìma velikými mìsíèními údery srdce Zemì - údery
rovnováhy mezi úplòkem a novým mìsícem a matkou Zemí. Èas se øídil tìmito údery,
ovulací a menstruací, tøinácti lunárními mìsíci, a reguloval setí a úrodu - poèetí a
zrození.

Pak se vìci zaèaly mìnit, �enské vìci pøevzala nábo�enství orientovaná na otce, a
chod vìcí zaèaly diktovat elitní skupinky mu�ù. Mnoho lidí pøesídlilo a ztratilo spo-
jení se zemí, �eny od sebe byly oddìleny, otcovská nábo�enství nazvala krvácení
neèistým, vzala novì narozené dìti a køtila je v hluboce oèistných rituálech, aby z nich
smyla mateøskou krev. Otcové-léèitelé vzali øízení a kontrolu �enských zále�itostí do
svých rukou. V první fázi kontrolovali jen �eny z vedoucích skupin.

Ubohé �eny pokraèovaly jako léèitelky a porodní báby. Pak zaèala otcovská ná-
bo�enství �eny-léèitelky pálit, jejich nábo�enství, orientované na zemi, nazvala uctívá-
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ním ïábla a �eny èarodìjnicemi. Bylo upáleno devìt milionù èarodìjnic, a po tìchto
devíti milionech vra�d nenávratnì zmizelo mnoho léèitelských znalostí. Pak se zaèali
znalostem �en vysmívat a nazvali je �babskými báchorkami� a �planými povídaèkami�.

Otcové lékaøi si odhlasovali zákony, které jim zajistily, �e nikdo nikdy nebude tak
mocný jako oni. Tìla �en se stala majetkem otcù-lékaøù a církevních hodnostáøù,
�eny zapomnìly na své rytmy, støídání období a na své spojení se zemí. Zaèaly se na
menstruaci dívat jako na prokletí, ne jako na po�ehnání. Otcové-lékaøi koneènì zís-
kali kontrolu nad v�ím. Ale tím je�tì neskonèili. K prvnímu chirurgickému odstranìní
vajeèníkù do�lo v roce 1809, a tím zaèaly dlouhé a brutální dìjiny excizí jako odpo-
vìï na stále se zhor�ující zdraví �en. A pak, Aleluja! Otcové-lékaøi objevili hormony.

Hormony
Jaký mocný v�elék tím objevili! Regulují na�i menstruaci a plodnost orálními

antikoncepèními pilulkami, které dùkladnì zablokují na�e vajeèníky, tak�e nemohou
dostateènì fungovat, a podvádìjí je ka�dý mìsíc fale�nými sdìleními. Ten vysoce
jemný a komplexní vzorec mezi hypofýzou, vajeèníkem, hypothalamem a dìlohou je
podveden a drásán. Jen se podívejte na obrázek reprodukèního cyklu a uvidíte slo�ité
rytmy estrogenu, hormonu stimulujícího folikul, progesteronu a hormonu �lutého tì-
líska. Je to elegantní rytmus vzbuzující ú�as, který se vyvíjel miliony let. Nyní je tento
rytmus podvádìn a zneu�it jako hraèka.

Hormonální antikoncepce
Antikoncepèní pilulka, která tento rok slaví své tøicáté narozeniny, nás dìlá kdy-

koliv sexuálnì dosa�itelnými, zbavuje nás strachu z otìhotnìní a vlastnì èasto zcela
ukonèí na�i menstruaci. U� není více vajíèek. Kdy� nejsme dost plodné, dají nám
hormony ve formì fertilizaèních pilulek, abychom produkovaly více vajíèek. Z poho-
dlnosti ovlivòují na�e dìti hormony. V podstatì jim naoèkují hormony je�tì døív, ne�
spatøí svìtlo svìta.

Náhradní hormonální terapie
Zavádìjí depotní proveru i s jejími stra�livými vedlej�ími úèinky do �en, které

pova�ují za natolik hloupé, �e by nebyly schopny se øídit informacemi na pøíbalovém
letáèku. Vedlej�í úèinky jsou zhoubné: èasto zpùsobují silné krvácení a bolest. Dávají
nám pilulky �ráno poté�, mohou nás udávit hormony, a teï je�tì objevili náhradní
hormonální terapii, která - jak jsou pøesvìdèeni - nás udr�í mladé, pùvabnì �enské, a
která nás pøirozenì ochrání pøed stárnutím. Ale hlavním dobrodiním této �revoluèní
lékaøské technologie� je zejména to, co ukázalo mnoho studií: u�etøí na nás spoustu
penìz, kdy� jsme staré, proto�e osteoporóza stojí 500 milionù GBP roènì, utrace-
ných za léèení fraktur u star�ích �en. Ve Velké Británii je deset milionù �en po meno-
pauze, a oni si pøejí vidìt vìt�inu tìchto �en jako vysoce odolné proti vìku. Dívají se

Folliculinum: Ml�ný opar nebo miazma?
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na hormonální terapii jako na �levnou a spolehlivou preventivní medicínu�. Vlastnì
navrhli, aby hormony u�ívala ka�dá �ena star�í ètyøiceti let.

Podávají hormony obìma pohlavím zvíøat, aby se jim zakulatila tìla a aby produ-
kovala dostatek masa. Regulují zvíøecí samice - kuøata, jejich� ovulace nám dává
vejce, a krávy, které kdy� mají ka�dý rok tele, nám poskytují mléko. Dávají hormony
do pesticidù, kterými støíkají obilí a zeleninu, a tyto hormony jsou vyluèovány na�imi
ledvinami zpìt do zásob vody. V Londýnì pijeme vodu, která pøedtím pro�la sedmi
páry ledvin, a jsou v ní hormony, které nelze odfiltrovat. Tyranie zneu�ití hormonù je
celková, trvá od na�eho poèetí a� do stáøí, je souèástí na�eho �ivota a velkým rizikem
pro na�i budoucnost. Vìt�í poèet pøípadù rakoviny v reprodukèním systému mladých
�en je jen první známkou toho, co má teprve pøijít.

Obraz Folliculina
Tak�e nyní vidíte obraz Folliculina:

- cítí se být kontrolována nìkým druhým
- je mimo své pøirozené rytmy
- nesplòuje pøedstavy druhých
- cítí, �e je vyèerpána emocionálnì i psychicky
- ztrácí vùli
- pøeceòuje své energetické rezervy
- plnì popírá samu sebe
- stává se zachráncem, je oddána zachraòování lidí
- je na pokraji sil
- stala se poddajným èlovìkem
- zapomnìla, kdo je
- nemá vlastní individualitu

Objevuje se zde velmi silná vazba na Carcinosin, a není pøekvapivé, �e Folliculi-
num dobøe funguje v pøípadì, kdy je indikován Carcinosin, av�ak nefunguje dobøe.
Rakovinné buòky jsou konec koncù buòky, které ztratily svou identitu, ztratily mo�-
nost se diferencovat, individualizovat. Je to návrat k primitivním buòkám, které ne-
mají své já.

- ztrácí smysl pro sebe samu
- mù�e být naprosto ztracená ve svých vztazích.

Folliculinum mù�e pomoci k znovunabytí vùle a síly. Folliculinum se opakovanì
objevuje v pøípadech, kdy byly �eny zneu�ity sexuálnì, psychicky èi fyzicky, a� u�
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v souèasné dobì nebo kdykoliv v minulosti. (To mù�e platit, a� si to dotyèná �ena
pamatuje èi nikoliv). Mù�e být silnì poutána k zneu�iteli, jako napøíklad v dìtství,
kdy ji zneu�il jeden z rodièù nebo milovaný vychovatel. Mo�ná, �e nikdy nebyla
schopná øíct NE. Mohla se zcela vyhnout procesu svého vlastního dospívání. Follicu-
linum mù�e pomoci zru�it tuto kontrolu druhého. Folliculinum je zpøetrhávaè vazeb,
a mù�e dodat výjimeènou vitalitu v pøípadì, kdy je pacient postaven pøed nutnost
zatì�ujícího rozvzpomínání. Mù�e dobøe poslou�it i tìm, u kterých se objevují para-
normální schopnosti a kteøí nejsou schopni dodr�ovat urèité hranice. Vajeèník je ta-
kový orgán tvoøivosti. Jednodu�e pøekypuje �ivotem a aktivitou. Pokud nefunguje
dobøe, mù�e to znamenat zablokování tvoøivosti.

Mù�e být zablokována dominantním rodièem èi man�elem. Mù�e být zabloková-
na i takovým zpùsobem, jakým spoleènost nahlí�í na tvùrèí schopnost �en. Pokud je
energie blokována, potlaèována èi obelstìna, kam asi povede? Utíká se do nemoci,
deprese, muk, pøehnané citlivosti a nestability.

�ena se velmi snadno rozru�í, je snadné ji ranit a není si jista sama sebou. Nechce
být sama, zaèíná být neklidná, stoupne jí tlak, vznikne alergie. Tìlo je zmateno a
odmítá vìci, které je mají vy�ivovat. Mysl se zakalí a není schopna uèinit rozhodnutí.
Folliculinum pomáhá obnovit jasnost. Mohou nastat záchvaty paniky, silné bolesti
hlavy a� na omdlení, �ena mù�e zaèít být agresivní, pak depresivní, mù�e zaèít nabí-
rat na váze ani� by se pøejídala, pøed menstruací mù�e pøibrat a� 3,5 kilogramu. Mù�e
zaèít nezøízenì jíst a stále mít neodolatelnou chu� na jídlo, zejména pøed mìsíèky, ale
je to mo�né prakticky kdykoliv. Mù�e pøibrat na váze díky tuku nebo retenci vody.

Hormonální nerovnováha
Ohromnì mì vzru�il výzkum dr. Kathariny Daltonové, který pomáhá vysvìtlit,

proè nacházíme alergické reakce v pøípadech hormonální nerovnováhy. Za normál-
ních podmínek produkují vajeèníky progesteron, potøebný pro zdravou reproduktivní
funkci a adrenální �lázy produkují chemikálie, které se nakonec transformují do sku-
piny hormonù, známých jako kortikosteroidy. Bìhem tohoto procesu chemické trans-
formace se vytváøí progesteron. Jak øetìzec pokraèuje, adrenální progesteron se mìní
a výslednì se vytváøejí kortikosteroidy. Za normálních podmínek to celé nemá pøí-
mou souvislost s cyklem pohlavních hormonù hypofýza-vajeèník-hypothalamus. Av�ak
kdy� corpus lutheum produkuje ménì progesteronu ne� obvykle, reprodukèní systém
odebere progesteron z adrenálního øetìzce. Systém zpìtné vazby pohlavních hormo-
nù je pak schopný pokraèovat dále a menstruaèní cyklus se zavr�í. Je to jakýsi zvlá�t-
ní podpùrný systém, který má zaruèit pøe�ití �ivoèi�ných druhù.

Navzdory men�í produkci vajeèníkového progesteronu zùstává sice menstruaèní
cyklus nepøetr�en, av�ak dochází k nìmu za cenu produkce kortikosteroidu v adrenál-
ních �lázách. Kdy� je progesteron pouze vypùjèen, je øetìzec vedoucí k jejich pro-

Folliculinum: Ml�ný opar nebo miazma?
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dukci zpøetrhán, a výsledkem je men�í produkce kortikosteroidù. Jedno malé uzmutí
hormonu vede k velkému poètu následných reakcí. Adrenální �láza zaène produkovat
kortikosteroidy, ka�dý s jinou funkcí. Nìkteré odpovídají za rovnováhu vody v tìles-
ných tkáních a regulují sodík a draslík v buòkách, nìkteré zabraòují alergickým reak-
cím, jiné regulují hladinu cukru v krvi a dal�í mobilizují reakce imunitního systému.
Mù�eme tedy vidìt, �e tato nerovnováha, pokud k ní dojde v prùbìhu cyklu pøed
menstruací, mù�e zpùsobit mnoho nepøíjemností.

Specifické symptomy
Folliculinum je velmi dobøe známo tím, �e obsahuje symptomy od ovulace a�

k menstruaci.

- v�echny symptomy < od ovulace k menses
- v�echny symptomy > menses kromì specifických menstruaèních symptomù
- zhor�ení horkem, hlukem, dotekem, odpoèinkem
- zlep�ení díky èerstvému vzduchu

Dále vyvstanou ovulaèní problémy jako

- bolesti z napìtí, pálivé a svíravé bolesti
- skvrny
- cysty na vajeènících
- polycystické vajeèníky
- pøedmenstruaèní symptomy

Pøi ètení tohoto seznamu vidíme, �e pokrývá vìt�inu symptomù skrytých pod ná-
zvem premenstruální syndrom:

- nateklá a bolestivá prsa < dotekem (Lac caninum)
- migrény (Natrum muriaticum)
- nevolnost a zvracení
- prùjem støídající se se zácpou (Pulsatilla)
- prùjem deset dní pøed menses
- velmi nízká nebo vysoká sexuální touha
- plaètivost, deprese
- hyperaktivita
- nerozhodnost
- návaly paniky
- velké výkyvy nálady od agrese k apatii
- neschopnost tolerovat hluk, dotek èi horko
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Candida Albicans
Mù�eme také vidìt skupinu symptomù, které mohou patøit do kategorie �kodli-

vých následkù Candidy Albicans:

- obrovská chu� na jídlo, zejména z cukru a p�enice
- vìtry, nadýmání, vy��í váha a svìdìní
- opakující se zánìty moèového mìchýøe, které se v této dobì vracejí

Tento obraz kandidy se mù�e vázat k neschopnosti tìla regulovat hladinu cukru,
díky nesprávnì fungujícímu adrenálnímu systému, jak jsem ji� pøedeslala v pøedcho-
zím schématu.

Menstruaèní problémy - bolestivá mestruace, bolesti v oblasti vajeèníkù
- dlouhotrvající a silné krvácení s jasnì èervenou krví a tmavými sra�eninami
- v�echny mo�né druhy potí�í v daném cyklu: buï
- pøíli� krátký
- pøíli� dlouhý
- nebo vùbec �ádný.

Menopauza
Folliculinum je skuteènì vynikající lék v èase menopauzy, èím� je také znám.

Velmi dobøe pokrývá celou �kálu fyzických i du�evních symptomù, které se v této
dobì vyskytují. Podívejme se na nì:

- nepravidelnost cyklu
- silné krvácení
- návaly horka
- hyperaktivita < odpoèinek (vznìtlivost a rozru�ení)
- noèní pocení
- touha po èerstvém vzduchu
- toèení hlavy a pocit na omdlení
- tì�ké bøicho
- benigní nádory v dìloze
- folliculemie (4)
- vaginální suchost
- pomalé pohyby a nesoustøedìné my�lení
- pøecitlivìlost na hluk, horko a dotek

Folliculinum: Ml�ný opar nebo miazma?
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Samozøejmì toto pokrývá kterýkoliv z vý�e uvedených symptomù, zpùsobených
hysterektomií, která se podobá pøedèasné menopauze.

Klinické situace
Je jich tolik, �e se nemù�eme vìnovat ka�dé zvlá��, av�ak jsou zde urèité zajíma-

vé okruhy:

- historie zneu�ití, a� u� sexuálního, fyzického èi psychického
- myalgická encephalomyelitida - je samozøejmá, uvìdomíme-li si celkový obrázek

pocitu nesoustøedìnosti a vyèerpání
- benigní nádory v dìloze. Folliculinum pomù�e regulovat cyklus v dobì, kdy se

nádor zmen�uje. To je samozøejmì velmi dùle�ité, proto�e v pøípadì nádorù do-
chází k èastìj�í menstruaci s velmi silným krvácením.

- Raynaudova choroba, cévní porucha, pøi které chladnou prsty, jsou nepohyblivé a
nejsou schopny správné cirkulace krve. K v�eobecnému zdì�ení se tato choroba
léèí alopaticky podáváním antikoncepèních pilulek. Vìt�ina z nás si uvìdomuje
nebezpeèí v pøípadech, kdy jsou cévní choroby léèeny antikoncepèní pilulkou,
která je známa tím, �e zpùsobuje trombózu.

- kardio-vaskulární problémy - tento aspekt se v na�em obraze Folliculina objevuje
pøi anginì pectoris, bu�ení srdce, tachykardii a ostatních nepravidelnostech srdeè-
ní èinnosti.

- poruchy jídelních návykù - nepøekvapí nás, �e Folliculinum je v pøípadì tìchto
poruch u�iteèné, vezmeme-li v úvahu mentální obraz tohoto léku. Zneu�ití sebe
sama látkami, které mají vy�ivovat. Popírání sama sebe, ale to je tak �iroká oblast,
�e ji zde nebudu rozebírat.

- postnatální problémy - dal�í velmi zajímavá vazba. Postnatální deprese, problémy
s�ít se s novorozencem a neschopnost dìtí oddìlit se od svých matek - ve v�ech
pøípadech jde o nevyvá�ené vazby. Kdy� se nám narodí dítì, cítíme velmi výrazné
pøipomenutí nezahojených ran z na�í minulosti. Co se dítìte týèe, pokud nejsou
vazby dostateènì bezpeèné èi jsou naopak pøehnanì silné, hrùza z oddìlení je
pøíli� bolestná na to, aby se o nìm vùbec dalo uva�ovat.

Èasování a potence
Pøi�la jsem na to, �e optimální doba k podávání Folliculina je od desátého do

ètrnáctého dne menstruaèního cyklu. Samozøejmì to neplatí naprosto v�dy. Neplatí to
v pøípadì mu�ù a amenorrhoey, kde se ovulace nevyskytuje, stejnì jako u �en po
menopauze. Ordinovala jsem je nìkolik dnù pøed menstruací, vìt�inou �lo o pìt dnù,
èi tak nìjak. Lea de Mattosová zjistila, �e rùzné potence fungují rùznými zpùsoby, a
mnì se tento pøedpoklad potvrdil. 3X nebo 4C stimuluje a mù�e pøivodit menstruaci,
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7C vyrovnává rovnováhu a 9C je mestruaèní retardant, v pøípadech, kdy je menstru-
ace pøíli� èastá. Existuje mýtus, �e léèba Folliculinem se nemá opakovat, èeho� jsem
neuposlechla. Podávala jsem je opakovanì ka�dý mìsíc, pìt po sobì jdoucích dní a
mnoha jinými zpùsoby. Jako u ka�dého léku i zde je dùle�ité myslet pøi ordinování
Folliculina tvoøivì. Ordinovala jsem Folliculinum od 3C do 10M.

Srovnání
Folliculinum má vztah k nìkolika dal�ím lékùm:

- Sepia je velmi blízko, ale její pøizpùsobivost je silnìj�í ne� u Folliculina
- Pulsatilla: ale Folliculinum nesná�í kontakt
- Lachesis vyèerpává, Folliculinum je vyèerpáváno
- Zincum má mnoho spoleèných symptomù, ale je zhor�en silným tlakem a tep-

lým vzduchem
- Thyroidinum je jinak zacíleno, ale mù�e vypadat podobnì
- Hypothalamus má spoleènou charakteristiku chuti k jídlu
- Aristolochia clematis stoná od doby, kdy brala antikoncepèní pilulky a trpìla

na opakované zánìty moèového mìchýøe
- Natrum muriaticum znovunastoluje periodicitu mestruaèních cyklù
- Luna nesouzní se svìtem, jde o cykly

Ostatní léky, které pøicházejí v úvahu, jsou napø. Staphysagria, Carcinosin, Thuja
a Lac humanum (vyrobené z mateøského mléka).

Velká matka
Jeden z dùvodù, proè tolik miluji homeopatii, je ten, �e v�echny �kodlivé mo�nos-

ti syntetického estrogenu se mohou obrátit o 180 stupòù a vyu�ít dobrým zpùsobem.
Je to témìø jako bychom jej pou�ívali coby metaforu, abychom si sáhli na minulost
skrz svou matku, matku na�í matky a její matky k na�im rozhodujícím poèátkùm,
k na�í spoleèné matce, Velké matce Bohyni. Mù�eme ji pou�ít k tomu, abychom se
znovu napojily, vrátily se k smyslu èisté �enskosti, který je�tì nebyl zkolonizován.
K èistému, tvoøivému potenciálu ve�keré �enské energie ve v�ech oblastech lidské
tvoøivosti.

Ne� skonèím, chci se s vámi podìlit o nìco, co mi dodalo velkou inspiraci v mé
práci homeopata. Nìkteøí z vás jste mo�ná sly�eli o souso�í od americké sochaøky
Judy Chicagové. Je to bájeèná oslava �eny v na�í historii. Nazývá se Slavnostní veèe-
øe a je to obrovský trojúhelníkový stùl pro tøicet devìt hostù. U vchodu do místnosti,
kde je trojúhleník umístìn, povìsila �est vy�ívaných praporcù, dala jim spoleèný ná-
zev Ona a napsala o nich:

Folliculinum: Ml�ný opar nebo miazma?
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�Ona, to jest Bohynì, �enský princip a duch v ka�dé lidské bytosti, který zaji��uje
�ivot, ona pøed sebou shroma�ïuje v�echny lidi, aby jí dosvìdèili její vizi o rovno-
právném svìtì (symbolizovaném rovnoramenným trojúhelníkem), kde jsou v�echny
nerovnosti a rozdíly smazány a lidé na Zemi �ijí v míru a v harmonii.�

Tak�e zde je onìch �est praporcù:
A ona shromá�dila v�echny kolem sebe
A ukázala jim znamení
A oni spatøili zjevení
Od tohoto dne mìli rádi v�echny vìci
A potom v�e, co je rozdìlovalo, se spojilo
A pak byl v�ude opìt Ráj

Bibliografie
1. Donald Foubister, Pøedná�ky z homeopatie, Beaconsfield Publishers, 1989
2. Léa de Mattosová, Homeopatie a Gynekologie, Librarie Le Francais, Paøí� 1978
3. O. A. Julian, Materia medica nových homeopatických lékù, Beaconsfield Publis-

hers, 1979
4. Folliculaemie, hyperfolliculaemie nebo hyperestrogenemie je jednodu�e nadby-

teèná sekrece estrogenu. V polovinì cyklu estrogen funguje, ale nedochází k ovu-
laci, tak�e se nevytváøí dostatek progesteronu. K menstruaci dochází ka�dé dva
týdny, nebo je zpo�dìna, nebo se neobjeví v prùbìhu nìkolika cyklù. Krvácení
mù�e být silnìj�í ne� normálnì, co� je charakteristické pro menstruaci bez ovula-
ce. To se stává v menopauze a pøi poruchách funkce vajeèníkù jako napø. v pøípa-
dì nìkolika cyst na vajeèníku. K tému� mù�e dojít v pøípadì endometriozy. Orto-
doxní léèba pøedepisuje Danazol. Danazol vlastnì inhibuje v�echny hormony hy-
pofýzy! Bohynì nás chraò! Danazol se také pou�ívá pøi léèbì toho, co nazývají
benigními poruchami prsu a pøi pøedèasné pubertì.

5. Dorothy Cooperová, Folliculinum, Britský homeopatický èasopis 70:4, str.100-
103.
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NA�E RECENZE

Dr. Mae-Wan Ho:

Genetické in�enýrství, nadìje nebo hrozba?
(nakladatelství Alternativa, duben 2000)

Tato recenze navazuje pøímo na to, co bylo øeèeno v pøedchozím èlánku o Folli-
culinu a situaci �eny v souèasné spoleènosti. Také Dr. Mae-Wan Ho je �ena, známá
britská vìdecká pracovnice. Jistì není náhoda, �e na knihu upozornila nejprve recen-
ze v anglickém èasopise The Homoeopath. Pøesto�e autorka nemá nic spoleèného
s homeopatií, vyznává pøesnì stejnou filosofii vidìní svìta jako my homeopaté. Prá-
vì z tohoto úhlu vidí souèasnou redukcionistickou vìdu - jako zpùsob my�lení a jed-
nání, který znásilòuje pøírodu, �enu, èlovìka, city, pøirozené vztahy. Jako zpùsob ne-
právem pový�eného pohledu na svìt, který si osobuje právo vytrhovat vìci z kontextu
a posuzovat je zcela oddìlenì, a to bez ohledu na etiku a koneèné dùsledky. To se
samozøejmì netýká jen genetiky, ale také léèby a medicíny. V kní�ce je toho hodnì o
zdraví a léèbì. Sná�í pozoruhodné a opravdu vìdecké argumenty (autorka je genetiè-
ka) o tom, �e ka�dý, kdo chce uchovat své zdraví musí zcela odmítnout geneticky
mutované potraviny, a �e léky na genetické bázi jsou pouhým podvodem a propagan-
dou bez skuteèného efektu - ba pouhé mo�nosti léèebný efekt opravdu vykazovat.
Jednoznaènì øíká, �e zdraví a léèbu je nutno posuzovat celostnì. Nic nelze vytrhnout
z kontextu, aby to mohlo být znásilnìno a degradováno na pouhou jednotku.

Moc pìkné ètení, velmi posilující na�i �ivotní filosofii a naplòující nás pøíjemným
pocitem, �e máme spojence i v kruzích, kde bychom to neèekali. Dr. Ho navrhuje
vìdu øízenou etikou, celostní, pùsobící ve smìru udr�itelného rozvoje a nikoliv dran-
cující a devastující. Øíká také, �e odpovìdnost za to, jak bude vypadat vìda a ná�
svìt, neseme my v�ichni.

Ukázka z knihy: �Technika �klonování� je nejnovìj�ím výsledkem sílícího tren-
du prùmyslových spoleèností, jeho� cílem je odejmout øízení reprodukce �enám a
pøedat ho do rukou vìdcù a posléze bezejmenných spoleèností, které promìní roz-
mno�ování ve slu�by a zbo�í.11 (Zámìrnì pou�ívám výraz �klonování� v uvozovkách,
nebo� jak odhalím posléze, výsledkem této techniky ve skuteènosti není geneticky
identický klon.)

V�e zaèalo hormonální antikoncepcí a dal�ími antikoncepèními metodami, které
jsou pøevá�nì zamìøené na �eny. O hormonální antikoncepci se sice v�eobecnì tvrdí,
�e poskytuje �enám mo�nost volby a kontroly, ale na �eny tím také byla uvalena ve�-
kerá zodpovìdnost za rodièovství, pøièem� mu�i zùstávají zcela svobodní a �nevin-
ní�. Proto �ijeme ve spoleènosti, kde se na svobodné matky hledí s opovr�ením. �eny,
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které u�ívají hormonální antikoncepci (a musí tudí� sná�et ve�keré vedlej�í úèinky),
situaci neøídí, proto�e jejich partneøi jsou tím automaticky zpro�tìni ve�keré zodpo-
vìdnosti. Pozdìji se hormony zaèaly pou�ívat pøi oplodnìní in vitro, pøi léèení ne-
plodnosti, pøi stanovení pohlaví u embryí, u tìhotenství s náhradní matkou, u genové
terapie ovlivòující zárodeèné buòky a nyní i u �klonování� � metody, která zcela
obchází oplodnìní. Je to logický vrchol vykoøis�ovatelské vìdy, která slou�í jako ná-
stroj a zachází s pøírodou, jako by se jednalo o soubor pøedmìtù urèený k manipula-
cím ve prospìch �lidstva�. Tak mohou být embrya, a dokonce i lidská embrya, rov-
nou promìnìna ve zbo�í èi jinak øeèeno ve �farmaceutické� �ivoèichy chované za
úèelem produkce bílkovin, bunìk a orgánù na objednávku...�

Genetické in�enýrství je kní�ka o souèasnosti a o nás. O zmìnì paradigmatu
v chápání svìta. �koda, �e takových kní�ek nevychází víc.

jè

*   *   *

Dr. Mae-Wan Ho
Genetické in�enýrství - nadìje
nebo hrozba?
Britská vìdecká pracovnice seznamuje se stavem svého oboru.
Kniha je jedním z nejvýznamnìj�ích impulsù, které v nedávné
dobì probudily ostra�itost a protesty britské a západoevropské
veøejnosti vùèi genetickým manipulacím, pøedev�ím ve vztahu k
potravinám. Je hlubokým a pøitom pøístupným a ètivým úvodem
do problematiky,  dostávající se do støedu veøejného zájmu.
Nezabývá se pouze odbornou stránkou vìci, ale vìnuje
pozornost zdravotním, sociálním, ekologickým, politickým,
historickým, filosofickým a ekonomickým aspektùm hry, její�
nebezpeèí pro nás a na�e  �ivotní prostøedí je dosud zákonodárci
i médii  pøehlí�eno. 330 str., 259 Kè.

Objednávky pøijímá: Alternativa, Eli�ky Pøemyslovny 380, 156 00 Praha 5, tel.: 02/57922302-9,
linka 205, fax.: 02/579 223 31, e-mail: alternativa@ecn.cz, http://www.ecn.cz/alternativa
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Zku�enosti z rodinné homeopatické praxe
Ovlivòuje rodièovská péèe vývoj konstituèních typù? Mìla by mít
znalost konstituèních typù u dìtí vliv na zpùsob rodièovství?

Amy Rothenberg, ND, DHANP
The New England Journal Of Homeopathy 1997, Vol.6 No.2/3
Pøelo�il MUDr. David Skorunka

Nav�tívíte-li kterékoli knihkupectví nebo knihovnu, neujde vám stále vzrùstající
poèet knih zabývajících se rodièovstvím. Okruh témat, kterým se knihy vìnují, je
vskutku �iroký. Od neplodnosti, problémù v tìhotenství, pøes kojení, poruchy spán-
ku, záchvaty vzteku, a� k nezvladatelnému nebo hyperaktivnímu dítìti, mazlíèkovi èi
malému geniovi. A� u� vám bylo nadìleno jakékoli dítì, urèitì se najde kniha, která
vám poradí, jak zvládnout urèitá období jeho vývoje.

Pøínos takových knih je nesporný. Rodiè se toti� okam�itì cítí lépe, jakmile zjistí,
�e vlastnì není tak �patný. V�dy� i jiní mají doma takový �dáreèek�, jako je �nemo�-
ný� Honza nebo �protivná� Zuzanka.

Dne�ní doba pøíli� nepøeje tak bájeènému �povolání� jako je rodièovství. Rozvìt-
vené rodiny témìø vymizely a spí�e pøeva�ují rodiny rozvedené. Jinde jsou zase oba
man�elé pohlceni nároènou prací nebo �jenom� pøíli� stresováni nároky, které �ivot
pøedkládá, a nemají na dìti mnoho èasu. Zmínìné knihy pak slou�í jako emocionální
podpora a to je pøesnì to, co nìkteøí rodièe hledají.

Jaká je role homeopata, jen� se èasto setkává s pacienty, respektive s rodièi paci-
entù v takové nároèné situaci? Je vhodné dìlat nìjaké návrhy nebo snad radit v tak
citlivé zále�itosti jako je rodièovství? Nemìl by problémy vyøe�it podaný lék? A do
jaké míry je patologie ovlivnìná neúspì�nou nebo nìkdy dokonce �patnou péèí rodi-
èù? Jak mù�eme být prospì�ní bez pøíkrých soudù èi necitlivých zásahù? Mohla by
nám, homeopatùm, pomoci znalost konstituèních typù u dìtí? Sna�ím se v tìchto otáz-
kách spolupracovat s rodièi, ale i ve chvíli, kdy pí�i tento èlánek, si uvìdomuji, jak je
to pro mnohé z nich o�ehavé téma. Chtìla bych se v následujících øádcích s vámi
podìlit o nìkteré nápady a zku�enosti ze své praxe.

 S dìtmi do 7- 8 let se v ambulanci setkávám spoleènì s rodièi. Potom nabídnu
dítìti, �e si mù�eme alespoò èást náv�tìvy popovídat sami. Pokud se mnou rodièe
chtìjí mluvit o nìèem, co by neradi sdìlovali pøed dítìtem, poprosím je, aby pøi�li
poprvé sami. Vìt�inou s rodièi hovoøíme bez pøítomnosti dítìte o takových vìcech
jako je disciplína, sociální konflikty s vrstevníky, problémy ve �kole a podobnì.

Ke v�emu se vrátím samozøejmì pozdìji, kdy� jsem s dítìtem o samotì. Rozho-
vorem s rodièi získám trochu �ir�í souvislosti pro pozdìj�í diskusi a vedení pøípadu.
Nìkdy také zavedu na takové téma øeè spoleènì s rodièi i dítìtem. Mohu se tak hodnì
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dozvìdìt o vztazích v rodinì, o jazyce (zpùsobu vyjadøování), který je v rodinì bì�-
ný. Také se projeví schopnost zúèastnìných komunikovat a zvládat emocionální té-
mata, která se bìhem rozhovoru odhalí.

Kdy� ukonèuji odebírání pøípadu, mohou se objevit nìjaké nápady, týkající se
interakce mezi dítìtem a rodièi, které jsem byla pøi sezení svìdkem. Mohu øíci, �e
takové pozorování peèlivì støe�ím ve své mysli, proto�e se mù�e hodit pøi homeopa-
tické analýze. Napøíklad pozorování diktátorského dítìte, které matku poni�uje a od-
poruje v�emu, co navrhne, mì mù�e upozornit na Lycopodium nebo Anacardium,
podle toho, jaké jsou dal�í pøítomné symptomy. Pasivní, odevzdané dítì, které stále
hledá u rodièù podporu a pomoc, vyhýbá se oènímu kontaktu a bìhem dotazování se
dr�í pevnì matky se slovy �Já nevím, co myslí� ty, mami?� pravdìpodobnì bude
potøebovat lék, jako je Pulsatilla nebo Staphysagria, bez ohledu na to, jaký je hlavní
problém. Pouze v pøípadì zjevného problému v komunikaci souvisejícího s patologií
se odvá�ím poradit nebo nìco navrhnout.

A� je mùj osobní názor jakýkoli, musím si uvìdomit, �e je mnoho zpùsobù rodi-
èovství. Jako homeopati máme dozajista �iroké rozpìtí pro pojem �normalita�. Zrov-
na tak, jako je výbìr správného léku zalo�en na individuálních rysech dítìte, tak jsou
zapotøebí rùzné pøístupy k dìtem dokonce i v jedné rodinì. Jestli�e je problém jasný,
zhodnotím situaci, abych zjistila, je-li rodiè otevøený diskusi a pøípadným podnìtùm.
Pokud ano, moje návrhy se nejèastìji týkají rozsahu péèe o dítì, zmìny hranic, ovliv-
nìní chování, nebo jde o pouhou podporu rodièovské zodpovìdnosti. Nìkdy se ptám
rodièù, mají-li nìco na srdci, nìjaké specifické téma, kterému by se chtìli vìnovat
je�tì pøed tím, ne� s sebou vezmou dítì. Prostì nìco, týkajícího se jejich pøístupu
k dítìti. Rodièe èasto vyjadøují vdìènost, kdy� jim poskytnete prostor a trochu èasu
k tomu, aby mohli o nìkterých vìcech hovoøit.

Pokud je mùj pokus vstoupit na tuto køehkou pùdu odmítnut, nikdy nenaléhám.
A v�dy dìlám tento krok a� poté, co jsem kompletnì odebrala pøípad. Nìkdy nabídnu
léèbu i rodièùm, obzvlá�tì v pøípadì, �e dítì trpí nìjakou chronickou chorobou, nebo
se nemoc projevuje na psychické èi emocionální úrovni.

Jaké dal�í rady mohu rodièùm dát? Nìkdy jsou velmi specifické a týkají se konsti-
tuèního typu dítìte. Kdy� narazím na dítì Calcarea carbonica, které dává rodièùm
zabrat pøedev�ím pøi ka�dém pøechodu z místa na místo, sna�ím se rodièùm navrh-
nout, aby dítìti deset minut pøed odchodem dali najevo, �e se ji� má pøichystat. Po-
tom dal�í varování pìt minut pøed odchodem, pak dvì minuty a nakonec, v závislosti
na vìku dítìte, pøípadná pomoc pøi obouvání. Pokou�ím se rodièùm vysvìtlit, �e po-
pisování události, která se chystá, nebo vyprávìní, jako kdyby u� daná situace probí-
hala, mù�e podpoøit postupnou adaptaci dítìte na zmìnu. Ocenìní a pochvala (napø.
je skvìlé, �e ses tak rychle oblékl a my mohli vyrazit vèas) mù�e významnì posílit
budoucí spolupráci dítìte v bì�ných denních situacích, jako je tato.
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Dìti typu Calcarea carbonica mohou mít opravdu hrozný strach a úzkosti, nìkdy
dokonce noèní mùry, jestli�e vidìly v televizi nebo v kinì nìjaké dìsivé scény. Ne-
jsem si jistá, je-li to �patné, být citlivý na takové scény, zvlá�tì u velmi malých dìtí.
Proto spí�e podporuji rodièe v tom, aby se sna�ili dìti takovým vlivùm pøíli� nevysta-
vovat. Dìti se stejnì nauèí více bìhem nìjaké èinnosti a nikoliv sledováním televize.
Zdá se, �e televize je ve Spojených státech hlavní chùvou mnoha dìtí a to pro nì
nemusí být vùbec prospì�né.

Stramonium mívá také hrùzostra�né sny po shlédnutí stra�idelných výjevù, a� u�
v televizi nebo v knize. Nedávno jsem mìla v ordinaci malou holèièku Stramonium
s opakovanými infekcemi moèových cest a noèními mùrami. Zdánlivì nevinné filmy
ji vydìsily tak silnì, a� strachy køièela. Její otec popisoval dramatickou scénu pøi
sledování filmu Medvídek Pù, kdy Pù uvízne ve dveøích Králíèkova obydlí a zatímco
je uvìznìný, Králíèkovi se na tváøi objeví pokøivený a dìsivý ú�klebek. Tak to ales-
poò vnímala holèièka, kterou to k smrti vystra�ilo. Tento ne�kodný a milý animovaný
film zpùsobil holèièce takovou úzkost, �e otec musel tuto scénu pøi dal�ím sledování
na videu okam�itì pøetoèit, jakmile zpozoroval, �e se jeho dítì zaèíná o�ívat. Dal�í
neklidná noc byla na obzoru. Není podstatné, �e pro vìt�inu dìtí jde o nádherný a
roztomilý pøíbìh. Hlavní je v tomto pøípadì predispozice dítìte k reakci typu Stramo-
nia, která vedla k takovému strachu a úzkosti. Rodièe by mìli vìdìt, na co se jejich
dìti dívají, a kdy� mívají noèní mùry a intenzivní strachy, mìli by je u�etøit pohledu
na dìsivé scény, zvlá�� kdy� dostali lék, který jim mù�e pomoci zmírnit jejich vroze-
nou pøecitlivìlost.

U dítìte Tuberculinum, které pro rodièe není snadné zvládnout, doporuèuji ob-
vykle rodièùm nebo vychovatelùm, aby vzali dítì nìkolikrát za den ven bez ohledu na
to, jaké je poèasí. Tyto dìti mají silnou potøebu øíci �pápá� a nìkam prostì jít. Dokon-
ce u� jako kojenci a batolata mají silnou touhu cestovat. Vy�adují èastou zmìnu pro-
støedí a nezále�í na tom, jestli to bude knihovna, park nebo nákupní støedisko. Nìkteøí
rodièe se domnívají, �e tyto dìti potøebují jemné pohupování pøi jízdì v autì, ale je to
spí�e zmìna prostøedí, co tìmto dìtem dìlá opravdu dobøe.

U star�ího dítìte typu Pulsatilla, pro nìj� je tak typická neustálá potøeba pozornosti a
náklonnosti, navrhuji, aby dítì mìlo nìjaké zvíøátko, o které by se muselo samo starat.
Mù�e to být tøeba morèe, nebo køeèek (za pøedpokladu, �e matka sama nemá nadmìrný
strach z hlodavcù). Dítì se silnou potøebou náklonnosti zahrnuje domácího mazlíèka lás-
kou a to samo o sobì zpravidla pomù�e zlep�it rodinnou atmosféru.

Kdy� narazím na velmi stydlivé a ostýchavé dìcko, které zøejmì potøebuje Siliceu
nebo Staphysagrii, sna�ím se bìhem rozhovoru mluvit velmi potichu. Chci se tak
pøizpùsobit jeho chování. Tyto dìti vìt�inou nepotøebují pøíli�nou disciplinu a pokud
to rodièe s disciplinou pøehánìjí a èasto je napomínají pro drobné pøestupky (okuso-
vání nehtù, �kubání vlasù, sezení se shrbenými zády), sna�ím se jim vysvìtlit rysy
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dítìte v rámci konstituèního léku, pøedev�ím jejich velkou citlivost na nepatrné výtky
a hrubosti. Samozøejmì to dìlám a� v okam�iku, kdy jsem s rodièi v ordinaci sama a
pouze pokud jsou takovému rozhovoru naklonìni. Navíc dìtí tohoto typu je mnoho a
je velká pravdìpodobnost, �e se dostaly do stavu Staphysagrie právì v souvislosti
s drsným, hluèným a nìkdy i násilným pøístupem rodièù. Je tedy tøeba být nadmíru
opatrný, nebo� vstupujeme na velmi citlivou pùdu.

Mù�e v�echno, o èem zde hovoøím, vyøe�it samotný homeopatický lék? Pomoci
mù�e, ale bude to nìjaký èas trvat. Rodièe mohou urychlit pùsobení léku tím, �e sami
zmírní nebo odstraní nìkteré tlaky a neblahá pùsobení. Dítì mù�e vyu�ít mnohem
více energie na znovuobnovení rovnováhy, pokud není vystaveno nekoneèným kon-
fliktùm, pøíli�nému dùrazu na disciplínu nebo emocionálním zmatkùm. Je to nìco na
zpùsob prevence ze strany rodièù. Vìt�ina párù, které jsou obdaøeny vzteklým batole-
tem, dítìtem s potøebou nìhy nebo obtí�ným dospívajícím, ráda vìnuje nìjaké úsilí
tomu, aby se zbavila narùstajících problémù.

Nìkdy to mù�e dojít a� do opaèného extrému. Spousta rodièù s nároènými dìtmi
nejrùznìj�ího vìku vyvinula dùmyslné a rozsáhlé strategie vyhýbání. Øíkají si: � Co
bych mohla udìlat, abych se vyhnula situaci, kdy Sára zaène zase vyvádìt?� Nebo
�Jak mù�eme naplánovat den, aby Sára byla v dobré náladì?� Není nic �patného na
tom, kdy� chceme vytvoøit atmosféru plnou klidu a pokoje, ale je tøeba si uvìdomit,
�e neustálá snaha ovlivnit �ivot dítìte a vìdìt si v ka�dé situaci rady bude stát nesmír-
né mno�ství energie. A také to mù�e mít negativní vliv na zbytek rodiny. Na�tìstí
máme zku�enost s tím, �e správný lék spoleènì s podporou rodièù pomù�e nabýt rov-
nováhy dítìti a následnì poté i celé rodinì .

Èas od èasu radím i v otázkách stravy. Vìt�ina dìtí, pøedev�ím tìch hyperaktiv-
ních, bude lépe prospívat pøi stravì bohaté na cukr. Naproti tomu je lep�í vystøíhat se
rùzných pøísad, barviv a konzervaèních prostøedkù. Nìkolik minut strávím s rodièi
právì povídáním o stravì. Mnoho lidí, pøicházejících k homeopatovi, u� dodr�uje
zásady správné vý�ivy a já to jenom podporuji. Zrovna tak èasto v�ak pøicházejí lidé
jenom proto, �e jste pomohli jejich známému s podobným problémem a oni nemají
ani ponìtí, o jaký zpùsob léèby jde. Ani se o to nezajímají, proto�e chtìjí pøeci jenom,
abyste jim pomohli. Je úplnì zbyteèné hovoøit s nimi o stravì, i kdy� je dùraz na tyto
aspekty v naprostém souladu s Organonem. Pokud se v takové situaci necítíte dobøe,
je lep�í poslat pacienta k nìkomu jinému.

V rodinách s mnoha dìtmi, kde ka�dé trpí nedostatkem pozornosti, sna�ím se ro-
dièe podpoøit, aby jednou týdnì nebo mìsíènì vìnovali èas dítìti, které si to pøeje
(optimálnì ka�dému dítìti). Velmi oblíbené jsou napøíklad rùzné výlety. Dìti z nich
mají radost a nesmírnì se na nì tì�í.

Trvá to samozøejmì nìjakou dobu, ne� rodiè nahlédne do du�e vlastního dítìte,
zvlá�tì v okam�icích mimo ka�dodenní rodinný ruch a mimo bì�né rodièovské role.
Obvykle hluèné dítì se stane sladkým mazlíkem, který neustále o nìèem brebentí.
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Upovídaný kluèina, kterého je v�ude plno, se najednou uklidní a ztichne, jakmile je se
svým otcem nebo matkou. Takový druh aktivity není èastý, nestojí moc vydání a
pøedstavuje zpùsob, jak se mohou èlenové rodiny vìnovat sobì navzájem.

A co takové dítì, které pøehnanì lpí na rodièích a je kojeno a� do ètyø let? Rodina
svého potomka pøíli� hýèká a v�ichni èlenové obývají jednu postel. A pøece nikdo
není oprávnìn rodièe kritizovat. Dìlají to, co pova�ují za nejlep�í. Vidìla jsem mno-
ho podobných rodin a zdálo se, �e to ka�dému vyhovuje.

Na druhé stranì jsou rodiny, kterým se tolik nedaøí. Nejèastìj�í problémy, které je
pøivádìjí do mé ordinace, jsou: astma, poruchy chování, obtí�né toaletní návyky, pøed-
èasný zubní kaz, u�ní infekce a silná separaèní úzkost. Je na místì mít poznámky
k tomu, co se v rodinì dìje? Já si to netroufám.

Èasto ale zji��uji, �e po nasazení správného léku najednou dítì ztratí zájem o
kojení a chce svou vlastní postel. V�dycky jsem si myslela, �e a� bude èas a dítì se na
to bude cítit dost staré, pøestane vy�adovat mateøské mléko a bude se osamostatòovat.
Kromì toho jsem vidìla mnoho batolat a pøed�kolních dìtí, které byly dlouho kojeny
a mìly skvìlý vztah se svou matkou, tak�e zøídkakdy nìco komentuji. Je to konec-
koncù velmi citlivá oblast. Kdy� dochází ke zmírnìní fyzických potí�í, zlep�uje se
astma, sni�uje se horeèka, u�ní infekce se objevují zøídka, mizí i rùzné �mocenské
boje� v rodinì. V takovém pøípadì bývá u�iteèné léèit souèasnì matku dítìte.

Jak postupuji v pøípadì, kdy rodièe dítìte mají vá�né vztahové problémy, obtí�nì
spolu komunikují, dohadují se o pøíznacích nebo vhodném zpùsobu léèby? Dìlám
v�echno pro to, abych mohla odebrat pøípad. Pokud je vztah rodièù na pøeká�ku zís-
kání anamnézy, po�lu dítì, je-li dost staré, na chvíli do èekárny. Potom se sna�ím pøed
rodièi upøímnì zrcadlit, co v jejich rodinì pozoruji. Jde o dítì chycené v pasti bojují-
cích rodièù nebo pro�ívající úzkost kvùli jejich vá�nému konfliktu? V ka�dém pøípa-
dì se sna�ím obrátit pozornost na dítì; to je pøece mùj pacient. Spolupracuji i
s rodinnými terapeuty a na léky nahlí�ím jako na nepostradatelné partnery terapeutic-
ké práce.

Kdy� se objeví v mé ordinaci nezvladatelné, násilné dítì, zpoèátku nechám v�e
plynout a pozoruji, jak se dítì chová a jak ho rodièe zvládají. Získám mnoho informa-
cí o mo�ném léku jenom tím, �e sedím v koutku a v�e bedlivì sleduji. V urèitém
momentì dùraznì zasáhnu. �Hele, to jsou moje hraèky, nesmí� je házet na svého
brá�ku,� øeknu zvý�eným hlasem. Nìkteré dìti se okam�itì stáhnou a hledají úkryt v
matèinì klínì � to by mohl být nezbedný ulièník Sulphur. Jiní se nechají vyhecovat
mým napomenutím a s gustem pokraèují dál, co� je pøípad dítìte Medorrhinum. Ne-
mám zlé úmysly, jenom chci tímto zpùsobem zjistit, jaké podnìty budou mít na �pa-
cienta� vliv. Stanovím jasná pravidla a tìch se dr�ím. Nejdøíve vyèkávám, ale pokud
nestanoví hranice rodièe, udìlám to já.

Mám spousty neuvìøitelných zku�eností s malými pacienty. Jednou jsem �la pøiví-
tat ètyøleté dítì s diagnózou poruchy pozornosti. V�dy o takové diagnóze pochybuji,
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zvlá�tì u tak malého dítìte, a tak jsem byla zvìdavá, co se bude dít. Je�tì ne� jsem
staèila podat ruku matce, kluèina se mi zakousl pøímo do zadních partií. Nenechám se
snadno vyvést z míry a tak jsem jenom prohodila smìrem k matce: �Takhle vítá ka�-
dého?� Moje bezprostøední reakce nejvíce �okovala recepèní, která sedìla opodál a
nezmohla se na slovo. Já jsem se omluvila a �la se upravit na toaletu. (Dítìti se bìhem
následujících let velmi dobøe daøilo po Tuberculinu.)

Byla u� jsem po��uchovaná, po�típaná i poplivaná (ne v jednom dni, samozøej-
mì). Rodièe se v�dycky cítili hroznì, kdy� jejich ratolesti dìlali takové pøí�erné vìci.
Mnì také èasto nebylo do smíchu, ale v�dy jsem zdùrazòovala, �e je pro mì lep�í
vidìt dítì v akci a najít správný lék, který pomù�e taková období pøekonat. Kdy� se
objeví episodické choroby jako jsou tiky, záchvaty epilepsie, vzteku nebo jiné poru-
chy, poprosím rodièe, aby natoèili video takových událostí a poslali mi je. Takový
obraz nahradí tisíc slov.

Je�tì poznámku k bydlení v komunitì, kde pracujete. Co dìlat, kdy� potkáte rodi-
nu, kterou léèíte? Já si jí vìt�inou nev�ímám, pokud se ke mnì sama nehlásí, obzvlá�-
tì jsou-li kolem jiní lidé. Kdoví, tøeba nechtìjí, aby se ostatní dozvìdìli, �e mají
zdravotní problémy a nav�tìvují homeopata. Kdy� mì osloví, tak jsem samozøejmì
vstøícná. Odmítám s nimi ale probírat jejich pøípad na ulici a po�ádám je, aby mi
zavolali do ordinace. Udr�ování jasných hranic je velmi dùle�ité.

Kdy� se vracím domù ke svým vlastním dìtem, obvykle se mì ptají, jaký jsem
mìla den. Sna�ím se mluvit obecnì, ale èasto vyslovuji jména lékù. Oni pak opakují
ty podivnì znìjící latinské názvy a chichotají se tomu, jak se nìco mù�e tak hloupì
jmenovat. I mnì to pøipadá úsmìvné. Tak drobné granule a tak ohromný, hluboký vliv
na lidské �ivoty. A pøece to vidíme den za dnem, rok po roce. Hlavní je sna�it se
porozumìt v�em dìtem v na�ich ordinacích a pøedepsat správný lék, který je podpoøí
na cestì smìrem ke zdravìj�ímu, vyrovnanìj�ímu �ivotu.

@Nav�tivte homeopatické stránky na internetu

www.homeopatie.cz
Seznam èeských homeopatù, diskusní forum, èlánky,

kasuistiky, literatura, software a mnoho dal�ího.
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Kam kráèí�, nosodo?... A my s tebou...
MUDr . Zuzana Hankeová
Zpracováno dle údajù Evropské homeopatické komise

Nosody se v homeopatii pou�ívají od jejího prvopoèátku a jsou nedílnou souèástí
léèebného repertoáru ka�dého homeopata. Je to velmi rùznorodá skupina substancí,
kdy jedna skupina pochází z organických derivátù bakterií, virù a plísní. Druhá skupi-
na pak pochází z materiálù, které jsou odebrané nemocným èi infikovaným lidským
jedincùm, zvíøatùm, jako napø. èásti patologicky zmìnìných orgánù, výpotkù èi tìles-
ných tekutin. Ve vìt�inì pøípadù se zdroje materiálù pro pøípravu �stejné� nosody li�í
u rùzných autorù, výrobci sami èasto mìní technologii pøípravy nosod, ani� by to
oznámili homeopatùm, a samozøejmì lze najít v�ité národní odli�nosti pøi pøípravì a
výrobì nosod. Napø. pøi výrobì Luesina nìkteøí výrobci pou�ívají krev syfilitických
pacientù, jiní stìr z tvrdého vøedu. Samozøejmì existují i nezaregistrované nosody
s málo specifikovanými zdroji pùvodu.

Jistì jsme v�ichni v loòském roce zaregistrovali problémy s dostupností nosod na
trhu. Jak k tomu do�lo?

Historie
Na poèátku stojí aféra z poèátku 80. let, kdy ve Francii do�lo k nejasným transak-

cím s transfúzní krví a po nìkolika letech k následné epidemii HIV u pøíjemcù této
krve. Aféra se øe�ila a tak vznikla otázka �virové bezpeènosti� preparátù pocházejí-
cích z lidských èi zvíøecích zdrojù. Samozøejmì s tím, jak postupuje legalizace home-
opatie, jsou homeopatické pøípravky zkoumány z mnoha aspektù a tak se pøi�lo na to,
�e výroba homeopatických nosod neodpovídá pøedpisùm o virové bezpeènosti. Ná-
sledkem toho byl vydán doèasný zákaz výroby a distribuce nosod ve Francii a pøes
nejvìt�ího na�eho dovozce homeopatických lékù, firmu Boiron, se tento problém
objevil i nás. A proto�e dnes u� problémy jedné evropské zemì souvisí s problémy
v�ech zemí, problematika homeopatických nosod se øe�í na Evropské úrovni.

Jaká je situace v nìkterých Evropských zemích?
V Nìmecku se vyrábí �iroká �kála nosod, které registruje oficiální Nìmecký ho-

meopatický lékopis (HAB 1978), jeho� dodatek z roku 1984 urèuje, �e ka�dý zdroj
pro výrobu nosod musí být pøedem sterilizován pøi 133°C po dobu 20 minut. Toto
opatøení je zamìøeno zejména proti �íøení viru Ebola. Navíc sterilizace je povinná
nejen pro materiálové zdroje, ale i pro mateèné tinktury, tekuté zvíøecí maceráty, te-
kutá øedìní pro injekèní pøípravky a oèní kapky. Také finální produkty v�ech injekè-
ních preparátù jsou znovu sterilizovány. Øada lékaøù pøedepisuje nosody, ani� by si
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byla vìdoma zmìn pøi jejich pøípravì a samozøejmì úèinnost sterilizovaných vs. ne-
sterilizovaných nosod nikdo nikdy nezkoumal.

Nicménì i v Nìmecku v souèasné dobì probíhá pøehodnocení výrobních postupù
kritických preparátù z hlediska virové bezpeènosti. Pokud budou výrobní procesy
shledány vyhovujícími, povolení k distribuci tìchto preparátù bude prodlou�eno.

Francouzský lékopis je detailnìj�í, kategorizuje nosody na nosody kodexované
(vakcíny, toxiny, anatoxiny a tuberkulozové preparáty z výpotkù, celkem 11 titulù,
napø. Diphterinum, Staphylotoxinum, Aviare a Tuberculinum), jednoduché (in-vitro
získané kultury mikroorganismùm napø. Enterococcinum, Streptococcinum) a kom-
plexní (5 nosod lidského pùvodu, napø. Luesinum, Morbillinum, 1 nosodu zvíøecí �
Pyrogenium, dále Serum anticolibactillare získané z imunizovaných ovcí a Tubercu-
linum získané z glycerinového roztoku Kochova bacila, pùvodce TBC).

Ve Francii existují nejpøísnìj�í pøedpisy týkající se virové bezpeènosti. V roce
1998 francouzská státní Agentura pro léèiva (Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé) zru�ila licence na výrobu pìti nosod lidského pùvodu z bez-
peènostních dùvodù alespoò na jeden rok; jedná se o Luesinum/Syphilinum, Medo-
rrhinum, Morbillinum, Pertussinum a Psorinum. Výrobci byli pøizváni k jednání o
bezpeènosti jmenovaných preparátù, a výsledkem je, �e Pasteurùv ústav v Paøí�i pro-
vede otestování tìchto produktù a výrobních procesù, a to z tìchto hledisek : výbìr a
otestování materiálových zdrojù na pøítomnost detekovatelných virù, testování schop-
nosti výrobních postupù eliminovat èi inaktivovat viry, a testování meziproduktù
v jednotlivých výrobních fázích na pøítomnost detekovatelných virù. V podstatì se
tìmito pokusy sna�í prokázat, �e výrobní postupy úèinnì inaktivují èi eliminují viry,
které jsou souèástí výchozích surovin, a za druhé, �e výrobní postupy úèinnì inakti-
vují èi eliminují náhodnì èi nepøedvídatelnì kontaminující viry. To se testuje tak, �e
v rùzných stupních výroby se meziprodukty kontaminují známými viry a v následné
výrobní fázi se posuzuje jejich pøítomnost. Není jisté, zda francouzské orgány budou
s touto studií spokojeny èi budou po�adovat plnou sterilizaci.

V ostatních zemích Evropy je situace rùzná, napø. ve �panìlsku jsou nìmecké
nosody povoleny a francouzské zakázány. Nicménì, i kdy� budou výsledky studie
shledány uspokojujícími, pro zru�ení sterilizace v Nìmecku a k odvrácení zavedení
sterilizace pro celou Evropu bude potøeba velmi silného lobbyingu.

Problémy související s výrobou nosod
Pøi souèasném trendu zvy�ujících se po�adavkù na bezpeènost lékù, lékových

zdrojù, krevních produktù a krevních derivátù, mezi které jsou poèítány i homeopa-
tické nosody a nìkteré homeopatické léky zvíøecího pùvodu, je pro výrobce stále
obtí�nìj�í zajistit pøísun tìchto preparátù na trh. Napø. v Nìmecku v roce 1998 bylo
rozhodnuto, �e pøedpisy týkající se bezpeènosti krevních derivátù budou platit i pro
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výrobce nosod. Pro ilustraci mezi po�adavky patøí napø. zadokumentování zdroje
materiálu (dokumentace o dárci, tzv. �tracebility�), dokumentace o ka�dé zásilce pøi-
jaté lékárnou, speciální zaøízení na oddìlené skladování tìchto výrobkù, speciálnì
zodpovìdný odborník na dohled nad manipulací, napø. hematolog, pro�kolení za-
mìstnanci, atd.; je to podobné, jako jsme zvyklí u manipulace s transfuzemi. Jak si
snadno pøedstavíme, znamená to obrovskou administrativní i finanèní zátì� pro celý
systém.

Zaji�tìní definovatelného zdroje u øídce se vyskytujících onemocnìní bez pøídav-
ného záva�ného onemocnìní je velmi obtí�nou zále�itostí. Zástupci velkých firem
cestují po celém svìtì a hledají �spolehlivì nemocné� pacienty, pøièem� u ka�dého
pacienta se musí vylouèit dal�í onemocnìní, jako v�echny druhy �loutenky, AIDS a
mnoho dal�ích. Pacienti s pohlavními nemocemi mají èasto pøidru�ené dal�í nemoce,
kromì jmenovaných je�tì chlamydie a herpes. Øada dal�ích onemocnìní byla eradi-
kována, napø. variola a tak ani vakcína proti variole se dále nevyrábí (preparáty Vari-
olinum, Vaccininum). Dal�í nemoci jako antrax, vzteklina èi tuberkulóza domácích
zvíøat (preparát Bacillinum) se v Evropì bì�nì nevyskytují a exotické zdroje jsou
nespolehlivé, drahé a pøedstavují dal�í problémy s proclením pøi pøevozu pøes státní
hranice.

Objevují se i problémy technické a etické, napø. u preparátù z nádorù a u nìkte-
rých vzácnìj�ích dìtských onemocnìní. Nádorová tkán se získává z chirurgicky od-
òatých tkání, pøièem� diagnózu musí potvrdit histolog, ten v�ak vy�aduje tkáò fixovat
ve formalínu. U odbìru materiálu od nemocných dìtí je potøeba nejen souhlas rodièù,
ale je tøeba provést dal�í doplòující vy�etøení, tak�e dítì je vystaveno medicínsky
neopodstatnìným zákrokùm.

Z ekonomického hlediska výrobci homeopatických preparátù �ijí pøedev�ím
z prodeje komplexních preparátù a výroba monokompozit a nosod je okrajovou zále-
�itostí. Øada men�ích výrobcù ji� vyøadila nosody z krevních derivátù ze svého reper-
toáru. Bez nosod v�ak i nìkterá polykompozita mohou pozbýt na úèinnosti a co pak :
z výtì�ku prodeje polykompozit se financuje výroba monokompozit a nosod, jedinou
finanènì atraktivní nosodou je Influencinum.

Mo�ná øe�ení
Existují vùbec na souèasném stupni legalizace homeopatie? Teoreticky sterilizace

mù�e být odvrácena tím, �e se proká�e, �e proces potenciace zaji��uje kritéria virové
bezpeènosti. V souèasné dobì rovnì� provádí tyto studie Pasteurùv ústav. Pokusy
vypadají pøibli�nì takto: Vezme se infekèní substance (s obsahem bakterií èi virù,
které jsou pùvodci pøíslu�ných nemocí, dodáním tìchto substancí je povìøen Pasteu-
rùv ústav), z tìchto substancí se pøipraví homeopatické preparáty zhruba do potence
12C (to provádìjí Laboratoøe Boiron) a tyto potence se postupnì naoèkují na kulti-

Kam kráèí�, nosodo?.. A my s tebou...
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vaèní media a zkoumá se, zda vyrostou kultury odpovídajících mikroorganismù (toto
provádí opìt Pasteurùv ústav). Pokud vím, tak pokusy probíhaly v roce 1999 a letos
má dojít k jednání nad výsledky pokusù.

V Nìmecku navrhl Svaz farmaceutických výrobcù (Bundesverband der Pharma-
zeutischen Industrie) zalo�ení �nosodothéky�, tedy jakési spoleèné zásobárny ovìøe-
ných zdrojù pro v�echny výrobce. Ostatní evrop�tí výrobci se v zásadì pøipojili k této
my�lence a v�e závisí na dal�ích jednáních. Zajímavá se jeví i my�lenka zalo�ení
nezávislé Evropské instituce na pøípravu nosod � jako perspektivní se jeví spolupráce
se spoleènostmi, které mají dostateènou zku�enost s pøípravou vakcín èi sér, jako
Merieux Institut ve Francii èi Paul Erlich Institute (Bundesamt für Sera und Impfstof-
fe) v Nìmecku.

Nìkteøí specialisté také navrhují, aby potenciálnì �infekèní � nosody byly vyrábì-
ny pouze ve støedních a vysokých potencích, kdy øedìní samo vyluèuje vznik one-
mocnìní. Hovoøí se o hranici D6/CH3 nebo D12/CH6. Dùle�ité budou výsledky vý�e
popsaných pokusù v Pasteurovì institutu.

Jako krajní se jeví mo�nost nahradit tkánì a tkáòové sekrety èistými kulturami
mikroorganismù, co� by zas mìlo vliv na zmìny oproti souborùm symptomù uvádì-
ných v materiích medikách. Nìkteøí autoøi hovoøí o mo�nosti pou�ít pro pøípravu
nosod existující vakcíny, tkáòové kultury, subcelulární èásti mikroorganismù apod. �
nicménì jeden proving dnes stojí cca 25 000 Euro. U�ití vakcín jako náhradního
zdroje se jeví jako nejpravdìpodobnìj�í v pøípadì, �e souèasná zásoba nosod bude
vyèerpána a nebude mo�nost dal�í registrace.

Diagnostický software KENT
Murphyho syntetické repertorium jako doplnìk

Kent se stále vyvíjí a roz�iøuje na�e mo�nosti. Je skvìle ovladatelný pro ty, kterým poèítaè k srdci pøíli� nepøirostl a
dává mnoho nových mo�ností ka�dému, kdo ji� propadl jeho kouzlu, pøedev�ím v�ak va�im pacientùm.

K DISPOZICI 3 MODULY: Základní modul obsahuje Kentovo Repertorium a Boerickovu Materii mediku. Cena
12000 Kè. Modul Materia medica obsahuje dal�í 3 materie mediky. Cena 5000 Kè. Nový modul  Murphyho
Repertorium  pracuje stejným zpùsobem jako základní verze, ale s  moderním, neobyèejnì rozsáhlým  textem.
Cena 7000 Kè. Je mo�né jej snadno pøipojit k  ji� nainstalovanému programu. Pøichystána jsou i dal�í zlep�ení a
roz�íøení funkcí programu.

Demoverzi lze ziskat zdarma na Internetu na adrese http://www.ecn.cz/alternativa,
 nebo objednatna dobírku za 150 Kè.

Po tel. dohodì mo�no osobnì vyzkou�et v Alternativì.
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Komentáø k pøedchozímu èlánku
J. Èehovský

Z toho, co je øeèeno v dosti alarmující zprávì vycházející z aktuálního dìní
v homeopatické farmacii vyplývá:

1) V �ádném pøípadì nepou�ívat nosody nìmeckého pùvodu (nebo od firem, pøe-
jímajících potence z Nìmecka), proto�e pro�ly procesem, který mìní obraz léku -
jejich úèinek tedy s nejvìt�í pravdìpodobností neodpovídá obrazu v materii medi-
ce.V souèasné dobì ji� zaèínají být podezøelé ze stejného dùvodu i evropské léky
zvíøecího pùvodu (napø Lachesis, Sepia a stovky dal�ích), nebo� se oficiálnì hovoøí o
tom, �e mají být rovnì� sterilizovány a v budoucnosti nebude jisté, zda nepro�ly zpra-
cováním, které homeopatie nepøipou�tí a které mìní obraz úèinku.

2) Pøedzásobit se tìmito léky ve v�ech existujících potencích z anglických a ir-
ských lékáren jako je Nelsons nebo Ainsworths, které dosud tomuto bezprecedentní-
mu tlaku na vyhlazení homeopatie nepodlehly a stále prodávají odzkou�ené léky, je-
jich� obraz je zachycen v starých i nových materiích medikách a repertoriích. Zvlá�tì
citlivý je na tento vývoj napø. v souèasnosti èasto indikovaný polychrest Carcinosin.
Ten by mìl být zakoupen nejradìji v Nelsons Pharmacy, která distribuuje Carcinosin
n e z n á m é h o pùvodu (pozor, ji� to odporuje novým pravidlùm Evropského spole-
èenství, kde má být pùvod dolo�en!!), dovezený patrnì z Ameriky na zaèátku století.
Pouze úèinky tohoto Carcinosinu byly podrobeny klinickým zkou�kám Foubistera
atd. a pou�íval ho i Burnett (odtud napø. v Murphym název Carcinosinum Burnett).
Jestli�e bude jeho prodej v budoucnu zakázán (jako u� se stalo ve Francii) nebo bude
dokonce znièen, zanikne s tím i celý lék a lidi tohoto roz�íøeného konstituèního typu
nebude ji� mo�no léèit.

V kontextu s touto zprávou vyvstává stále naléhavìji otázka, zda by nemìlo být
homeopaty zdùraznìno, �e homeopatické léky neobsahují �ádnou hmotnou léèivou
substanci, zcela v duchu paragrafu 16 Organonu, který jasnì øíká, �e homeopatické
léky �...prostøednictvím duchovních (dynamických, virtuálních) sil skrývajících se
v lécích /.../ pùsobí na na�i duchovní �ivotní sílu...� Homeopatické léky je mo�no,
jak to vypadá, zachránit u� jen tak, �e budou vyòaty z lékopisù a budou podléhat
stejným obchodním pøedpisùm jako cukrové kulièky, kterými také v potencích od
C12 zcela nepochybnì z hlediska materialistické vìdy jsou, èím� se svou virovou èi
jinou nezávadností øadí vysoko nad potraviny prodávané v obchodech. To v�ak far-
maceutiètí lobbisté nepøipustí - nebo� jim jde právì o zru�ení homeopatie, jakkoliv se
stále tváøí, �e jsou ve høe jiné zájmy. Velmi jim v tom nahrávají nìkteøí velcí výrobci
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homeopatik, kteøí spolupracují s farmaceutickou lobby, jí� se cítí souèástí. Snadno
pøistupují na nová pravidla a docela nestydatì pøiznávají, �e jim jde jen o polykom-
pozity nebo «osvìdèené indikace », které jediné jim vydìlávají peníze. Tak tito novo-
dobí majitelé tradièních výroben homeopatik spolupracují pøímo na zkáze homeopa-
tických léèiv.

Vzpomeòme si v tomto kontextu na proces lipských lékárníkù proti Hanhneman-
novi. �alovali jej tehdy, �e si vyrábí homeopatické léky. On dokazoval, �e to nejsou
léky v jejich slova smyslu, oni se naopak sna�ili dokázat, �e jsou, a to právì proto,
aby mu zabránili léky vyrábìt, nebo� je chápali jako nebezpeènou konkurenci. Situa-
ce se tedy po dvou stech letech opakuje. Jednou na zaèátku homeopatie - podruhé
v�ak mo�ná na jejím konci. Zdá se, �e by se homeopaté mìli koneènì vzpamatovat
z tradièní vzájemné nespolupráce a øevnivosti a nìco udìlat jak v èeském tak
v mezinárodním mìøítku, ne� bude pozdì. Pozdì mù�e být u� za týden nebo za mì-
síc... A také by se mìli jasnì znovu pøihlásit k duchovním základùm homeopatie,
které polo�ili Hahnemnn, Hering a Kent a které homeopatii výraznì odli�ují od ji-
ných druhù léèby, pøedstavovaných materialistickou �kolní medicínou. Zámìna ho-
meopatie s klasickou �kolní medicínou èi vzájemné promíchání mù�e být pro home-
opatii zhoubné - co� zcela jasnì ukazuje zpráva Dr. Hankeové. Se slovem �duchovní�
v�ak souvisí slovo religiozita. Jestli�e alopaté tvrdí, �e homeopatie je vìcí víry, proè
na to nepøistoupit? A právì na této bázi se úèinnì bránit, nebo� nejen na�e ústava, ale
i nadøazené normy evropské i OSN jasnì zakotvují svobodu víry a jejího praktiková-
ní. Tak�e - je-li homeopatie vírou, a to vírou v duchovní principy, tedy vírou religioz-
ní, nesmí být (vèetnì svých léèebných prostøedkù) omezována zákony. Stejnì jako
není omezován zákony materializmus, víra posledního století, která se v�ak chová a�
pøíli� fundamentalisticky.
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Pøípad dítìte K.
s diagnózou Epidermolysis bulosa
MUDr J. Rychlovský, Praha

 V øíjnu roku 99 mì nav�tívila venkovská rodina s malou dvou a pùlletou holèiè-
kou, trpící tì�kou formou vzácného ko�ního onemocnìní - Epidermolysis bulosa.

 Dítì bylo v pomìrnì kritickém stavu, nebo� puchýøe, které jsou typickým pøízna-
kem onemocnìní, pokrývaly hustì celý povrch trupu vèetnì konèetin, hlavy a oblièe-
je a místy byly masivnì infikovány sekundární bakteriální infekcí. Pøi vy�etøení jsem
nalezl dal�í puchýøe v ústech a na jazyku.

 K. byla od narození sledována na dìtské klinice v Motole. Narodila se s puchýøi
a ko�ním defektem na lýtku a nártu levé dolní konèetiny. Od rodièù jsem se dozvìdìl,
�e lékaøi pøi endoskopii za�ívacího traktu objevili vezikuly i v jícnu, �aludku, koneè-
níku a v tlustém støevu.

 Dítì tedy neprospívalo, mìlo problémy s pøijímáním potravy, plakalo pøi bolesti-
vém vyprazdòování a ve stolici se objevovala i krev.

Matka v 16. týdnu tìhotenství onemocnìla virózou. Celé tìhotenství byla pod
velkým stressem pøi dokonèování stavby rodinného domu a jak sama pøiznala, èasto i
fyzicky nároènì pracovala. Výsledky genetického vy�etøení ukázaly, �e oba rodièe
jsou nositeli genu tohoto ko�ního onemocnìní. U nich samotných se v�ak klinicky
neprojevilo, nebo� se jedná o recesivní dominanci. K. má star�ího bratra, který je
zcela zdráv.

 O Epidermolysis bulosa jsem se uèil na fakultì, ale nikdy pøedtím jsem podobné-
ho pacienta nevidìl. V lékaøském Repertoriu jsem se doèetl, �e onemocnìní má auto-
zomálnì dominantní typ dìdiènosti a rozeznávají se ètyøi stupnì záva�nosti. První
stupeò s lehkou symptomatologií charakterizuje výskyt puchýøù v místech vystave-
ných tlaku èi tøení a není nijak zvlá�� nebezpeèný. Dítì, které jsem mìl pøed sebou,
mìlo posti�ení kù�e a sliznice a jednalo se tedy o 3.stupeò záva�nosti dle klasifikace.
V lékaøském Repertoriu je pro tento stupeò onemocnìní doslovnì uvedeno:

,,...posti�ené dìti obvykle umírají bìhem nìkolika mìsícù èi let po narození,
z dùvodu zánìtlivých komplikací, nejèastìji lokalizovaných v za�ívacím traktu...�.

 Popis nalezených zmìn na kù�i: rùznì velké puchýøe bílé barvy, pokrývající té-
mìø celou plochu tìla vèetnì vlasaté èásti hlavy, místy slité v buly pøipomínající opa-
øeninu, nìkteré z nich prokrvácené. Vyrá�ka svìdí a puchýøe po str�ení secernují �lu-
tou tekutinu èi krev a pokrývají se �lutavou krustou.

 K. je modrooké svìtlovlasé dítì. Sedìla na klínì matky a byla znaènì neklidná,
chvílemi plakala, kroutila se a nechtìla na sebe nechat sáhnout. Také na oslovení
reagovala pláèem.
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 Ko�ní potí�e se zhor�ují teplem (2) a v létì (2), kdy je výskyt puchýøù èetnìj�í a
mají sklon se rychle infikovat. Mytí kù�i zhor�uje. V zimì K. trpí hustou �lutozelenou
(1) rýmou a puchýøe jsou spí�e na sliznicích a konèetinách. Dítì �patnì usíná, �krábe
se (3), odkopává a potí (2). Pocení kù�i také zhor�uje. K. má ráda studená jídla (3),
zmrzlinu (3), hodnì pije (2), studené (3) a nechce jíst maso!!! (3). Jediné, co jí od
masa, je tlusté!!! (3)

Dále se dovídám, �e K. mìla pøi narození zji�tìný nevelký defekt komorového
septa srdce, který se bìhem dal�ích týdnù �ivota uzavøel.

Dítì vyrùstá ve velké rodinì, obklopeno péèí a pozorností v�ech.

Analýza:
 Syfylitické miasma tohoto stavu je zøejmé - puchýøe, vøedy, defekt septa.
 Patologie je hluboce ulo�ená, nebo� je geneticky podmínìná a proto bude léèba

dlouhodobá a nároèná.

Symptomy:

Lokální
(1.st) Kù�e, vyrá�ka, vesikuly bílé
Kù�e, vyrá�ka, vesikuly, hnìdé
Kù�e, vyrá�ka, �krábání po
Kù�e, vyrá�ka, vymì�ující sekret, �krábání po
(2.st)
Kù�e, vyrá�ka, vesikulární
Kù�e, vyrá�ka, vesikulární, svìdìní
Kù�e, vyrá�ka, krustovitá, krvácející
Kù�e, vyrá�ka, krustovitá, �lutobíle
(3.st)
Kù�e, vøedy, puchýøky obklopeny

Generálie
(2.st) Zima
Teplo, zhor�.
Teplo postele zhor�.

�aludek
(2.st) Chce, tuènou �unku
Odpor k, maso
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Terapie
Výsledkem repertorizace je lék Mezereum, pokrývající dobøe syfylitické miasma.

K identifikaci léku mi zvlá�tì pomohly symptomy týkající se chutì na tuèné a averze
k masu samotnému. Zvolil jsem nejprve nízkou potenci 9CH, podávanou 3x dennì po
3 dny, abych nevyvolal prudké zhor�ení ko�ních pøíznakù.

Kontrola po mìsíci
Výsev puchýøù se první týden zvýraznil, horeènatá reakce se neobjevila, dítì pøe-

chodnì více mrzuté, ale zaèalo lépe jíst.V dal�ích týdnech se nové puchýøe na trupu
skoro netvoøí, pøetrvává výsev drobných vesikulù na konèetinách, zvlá�tì na dlaních
a ploskách nohou, pravdìpodobnì v místech vystavených zvý�enému tøení a tlaku. Ve
tøetím týdnu se objevuje masivní �lutozelená sekrece z nosu. Pøi vy�etøení v ordinaci
zaznamenávám, �e pùchýøe trup nepokrývají tak difùznì, ale jsou lokalizované v ur-
èitých oblastech - kolem pupku, na zádech v pase a nad ním a v podpa�í. Ménì puchýøkù
nalézám v dutinì ústní. Stolice pravidelná, bez krve.

Terapie
Mezereum 200 CH ka�dý týden, nebo� jsem si jistý, �e výbìr léku byl správný.

Vzhledem ke geneticky podmínìnému stavu nechci èekat na zhor�ení ko�ních potí�í
a zvolil jsem postup doporuèovaný holandským kolegou Tinusem Smitsem - opako-
vanou stimulaci, dokud lék bude fungovat.

Kontrola po 3 mìsících
K. prodìlala v lednu horeènatou reakci, mìla teplotu a� 39o C, doprovázenou mo-

hutnou hnisavou rýmou, praskl jí pravý bubínek v uchu. Celkovì v�ak pøibrala na
váze a vyrostla o nìkolik centimetrù. Velmi dobøe jí - i maso, spí klidnìji, nepotí se
tolik a rodièe tvrdí, �e je spokojenìj�í. Kù�e se postupnì zklidòuje a zóny s puchýøi se
zmen�ují. Nedochází také k hnisání lo�isek. Mimo vý�e uvedené lokality se puchýøe
objevily také v místì defektu kù�e na levém lýtku. Pøi vy�etøení dutiny ústní ji� nena-
lézám �ádné puchýøe!!!

Okrskù zdravé kù�e celkovì pøibývá.

Terapie
Mezereum 200CH nadále.

Diskuse
Jedná se o velmi zajímavý pøípad geneticky podmínìného onemocnìní, se kterým

pravdìpodobnì nemá mnoho homeopatù zku�enosti. Alopatická medicína pro tuto
chorobu nezná adekvátní léèbu. Jediný odkaz v homepatické literatuøe jsem na�el

Pøípad dítìte K s diagnózou Epidermolysis bulosa
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v èasopise Homeopatic Links 1/97, kde pí�e rakouský kolega Peter Konig o dítìti,
shodou okolností také holèièce, se stejným onemocnìním, kde vystøídal nìkolik lékù
ve snaze najít lék konstituèní, ale nemìl úspìch. Nakonec podal nosodu Leprominia
dle doporuèení indických homeopatù s dobrým efektem. Léèba K. Mezereem se za-
tím jeví jako uspokojivá a proto o pou�ití nosody neuva�uji. Mo�ná èasem, pokud by
Mezereum pøestalo úèinkovat.

Celý pøípad jsem od zaèátku zaznamenal na video a poøizuji prùbì�nì obrazovou
dokumentaci z ka�dé kontroly. O dal�ím prùbìhu léèby vás rád budu informovat.

Homeopatické skupiny
Renata Hladíková, Praha

Vznik èehokoliv nového s sebou v�dy nese riziko netu�ených problémù èi pøeká-
�ek. Proto kdy� se po výzvì ÈHS ozvali první zájemci o setkávání a spolupráci s jinými
kolegy, mìli jsme na stranì jedné radost z odezvy, ale na stranì druhé se v nás pøece
jenom ozvaly pochybnosti, zda se na�e snaha a pøedstavy nezvrtnou jen ve spoleèné
tlachání o v�em mo�ném, jen o homeopatii ne. Také jsme si uvìdomovali, �e náhodnì
se�lí lidé si nemusejí u� ze své konstituèní podstaty vzájemnì vyhovovat. Proto mne
velmi potì�ilo, kdy� jsem se byla podívat na schùzce tìch, je� se scházejí v�dy dru-
hou støedu v mìsíci v Praze 5. Zápisníky, repertoria a kazuistiky. Rozbor jednotlivých
pøípadù. Dlouhé repertorizace, je� by zabraly pøíli� èasu, se dodateènì provádìjí doma
a na dal�í schùzce se porovnávají. Nejen díky paní Fajfrové, která diskusi vede, jsem
mìla pocit, �e tohle je forma spolupráce, která je pøítomným potøebná i pøíjemná.

Nebojte se svých kolegù. Ka�dému z nás jsou bli��í jiné léky a jiný zpùsob práce,
poznat metody jiných je�tì neznamená je beze zbytku pøijmout.

Èinnost takových skupin je mo�ná tím základním èlánkem spolupráce v homeo-
patii a dává nám pocit sounále�itosti ve spoleèném úsilí.

*   *   *
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Materia medika pøedního souèasného indického home-
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