Editorial
Váení pøátelé, moná právì registrujete návrat naeho èasopisu k názvu, s ním zaèínal. Slovo klasická nám zaèlo pøipadat nadbyteèné asi tak, jako bychom øíkali
mraená zmrzlina nebo sladký cukr. Nae homeopatie je samozøejmì nadále klasická, ale proè to deklarovat v názvu? Domníváme se, e co opustilo klasické koøeny,
není u homeopatie. Podobnì jako slaný cukr by u asi nebyl cukrem.

Homeopatická akademie
 18. a 19. 11., vechny roèníky a absolventi. Mgr. Èehovský  rozbory videopøípadù váných chronických nemocí, MUDr. Ryba, MUDr. Pudil, Ing. Mojí a
MUDr. Rychlovský  rozbory pøípadù. kolení zamìøené na metodu práce a analýzu. ÈVUT  strojní fakulta, 1. p. uèebna 136, Technická 4, Praha 6
 6. 12., praktický semináø,17  20 h gymnázium Botièská (ivé pøípady)
 9. a 10. 12., 1. roèník, gymnasium Botièská, Praha 2
 3. 1. 2001, praktický semináø, 17  20 h gymnázium Botièská (ivé pøípady)
 13. a 14. 1. 2001, vechny roèníky a absolventi. Medicínské minimum pro
homeopaty è. 1. První èást pøednáek  nutné znalosti pro homeopaty nelékaøe. Vztahy s tradièní medicínou. Terminologie, anatomie, rozpoznání váných
èi nehomeopatických pøípadù, první pomoc. MUDr. Pudil, MUDr. Ryba a
dalí lékaøi. Kongresový sál Homolka.
 7. 2. 2001 praktický semináø, 17  20 h gymnázium Botièská (ivé pøípady)
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Léèitelství je legální profesí
Mgr. Jiøí Èehovský
Je zcela nepochybné, e vyøazení pøírodního léèitelství ze seznamu ivností tzv.
volných novelou ivnostenského zákona bylo pokusem zbavit se léèitelství a alternativní léèby. Lze jej patrnì pøièíst bývalému ministrovi zdravotnictví, který se
snail zakázat alternativní metody i lékaøùm. Protoe se vak tomuto mimoøádnému popletovi nepodaøilo prakticky nic dotáhnout do konce, nezdaøilo se ani toto. Je
vak nutné, aby èetí léèitelé a jejich klienti vìdìli, v jakých právních mantinelech
se mohou svobodnì a bez jakéhokoliv utajování pohybovat. Èeská homeopatická
spoleènost, v jejích øadách je kromì lékaøù také mnoho profesionálních homeopatù-léèitelù, proto poádala o expertízu právního stavu, v nìm se souèasné léèitelství nachází, nìkolik právníkù, mezi nimi té Doc. JUDr. Pavla Matese CSc., odborníka, který se na pøípravì nìkterých jiných zákonù pøímo autorsky podílel.
Na otázku, co je po právní stránce léèitelství, odpovídá JUDr. Mates:  Mohu
zde jen opakovat, co jsem ji øekl na dotaz televize (mínìno srpnové Obèanské
judo): vymezil bych je jako podnikání, vykazuje-li znaky, které jsou pro tuto èinnost zákonem stanoveny, tj. je provádìno samostatnì podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovìdnost za úèelem dosaení zisku.  /.../ platí pro nì zásada,
e to, co není zákonem zakázáno, je zákonem povoleno ( èl. 2, odst. 3 Ústavy).
Protoe tedy ádný zákon neøíká, e se léèitelství nesmí vykonávat, mùe být provozováno. /.../ podle mého soudu nepøichází v úvahu postih podle §22 èi 224
trestního zákona, tj. za neoprávnìné podnikání, co plyne ze shora uvedené úvahy
o právu èinit ve, co zákon nezakazuje.
Vzhledem k tomu, e léèitelství není ivností, není také podøízeno dozoru ze
strany ivnostenských úøadù, jako by tomu mohlo být v opaèném pøípadì, mùe
být vak podrobeno dozoru napø. ze strany orgánù hygienické sluby. Léèitel by
mohl být tudí kontrolován, co platilo i døíve, napø. po stránce dodrování vobecných hygienických pravidel, stejnì jako jakákoliv jiná profese.
Tento status je velmi podobný právnímu rámci, v jakém se pohybují napøíklad
léèitelé (profesionální homeopaté) v léèitelské velmoci Anglii. Vyøazení léèitelství
z ivností znamená paradoxnì dalí liberalizaci, kdy je léèitel vlastnì kontrolován
jen svými klienty, co já osobnì povauji za správné, nebo v této situaci hraje
renomé, jaké si léèitel vytvoøil svými znalostmi, výsledky a vytrvalou prací (a pøípadnì èlenstvím v renomované nestátní organizaci, která jeho odborné znalosti
provìøí, prvoøadou roli.
Léèitel je pøi výkonu léèitelství odpovìdný za své jednání pøed zákonem, stejnì
jako vichni ostatní obèané. JUDr. Mates ve své expertíze píe: Léèitel by ovem
mohl být postien napø. za ublíení na zdraví, zøejmì nejèastìji v nedbalostní for3
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mì /§222 èi 224 trestního zákona/, nelze vylouèit ani spáchání trestného èinu neposkytnutí pomoci podle § 207 trestního zákona /kdo osobì, která je v nebezpeèí smrti
nebo jeví váné poruchy na zdraví neposkytne potøebnou pomoc/, pøípadnì ohroování zdraví závadnými potravinami a jinými potøebami podle §194 trest. zákona
/kdo má na prodej nebo pro tento úèel vyrobí nebo jinému opatøí z nedbalosti potraviny nebo jiné pøedmìty, jejich pouití nebo uití k obvyklému úèelu je nebezpeèné lidskému zdraví/. Pøípadný postih podle tìchto èi jiných ustanovení trestního zákona, ovem nepøinesla a stávající úprava, jeho monost existovala i døíve.
Mám ovem za to, e zde nejde o nìjaké specifikum léèitelù, podle tìchto ustanovení mùe být postiena i øada dalích èinností a uvedený výèet pøipomíná pouze
nìkteré eventuality, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s léèitelstvím èastìji.
Povinností léèitele ji nyní zøejmì je registrovat se u Úøadu pro ochranu osobních údajù, tato povinnost se ovem týká vech profesí, zpracovávajících osobní
údaje (napø. i lékaøù, právníkù atp.). V pøípadì léèitelství jde o tzv. citlivé údaje
dotýkající se zdraví osob, atp. V tomto pøípadì musí mít léèitel od kadého klienta
písemné svolení, e mùe tyto jeho údaje zpracovávat k úèelu léèitelství. Obcházením tohoto nového zákona o ochranì osobních údajù kadý podnikatel, nevyjímaje
léèitele a lékaøe, riskuje pøípadné velmi vysoké finanèní postihy. Výjimky by zøejmì tvoøily ty pøípady, kdy by byl klient vyetøován a léèen jako anonym.
Je nutno také vzít v úvahu zákon è. 79/1997 o léèivech. Tento zákon vymezuje
kategorii léèivých pøípravkù, mezi nì patøí homeopatické léky, léèivé èaje
a dietetické pøípravky. Tyto léèivé pøípravky smí vydávat jen lékárníci a farmaceutiètí laboranti, nikoliv vak léèitelé. Snad je trochu utìí, e naprosto stejnì jsou
omezeni tímto zákonem i lékaøi. Léèitel tedy v souladu s tímto zákonem mùe fungovat jako poradce, mùe homeopatický lék nebo èaj doporuèit a poradit také klientovi, kde si ho má koupit, jak ho má uívat atd. Co napøíklad v pøípadì homeopatik není dnes ádný nepøekonatelný problém, protoe jsou na mnoha místech
k dostání a protoe je moné si homeopatika objednat i pro potovní zaslání napø.
z Anglie, a léky dojdou klientovi do schránky za nìkolik dní. V pøípadì èajù záleí
zejména na tom, zda je èaj registrovaný jako léèebný pøípravek a také na tom, jak
je jeho registrace formulována. Mùe být ovem povaován i jen za potravinu,
pokud vak není registrován jako léèebný pøípravek. Registrací léèebných pøípravkù se zabývá ministerstvo zdravotnictví, které má povinnost podat kadému
informaci o registraci kadého léèebného pøípravku.
Na váný legislativní problém nyní naráejí, jak lze vyvodit ze zprávy JUDr.
Matese, zejména léèitelé zabývající se masáí. Píe: Pokud jde o monost poskytování léèitelských masáí typu reflexní terapie atp., odkazuji zde na pøílohu
k ivnostenskému zákonu, skupina 214 Ostatní, kde se nerozliuje mezi jednotlivý-
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mi typy masáí, nýbr se zde hovoøí o masérských, rekondièních a regeneraèních
slubách vùbec. Z toho je tøeba dovodit, e tyto masáe lze provozovat pouze jako
vázanou ivnost. Èili, jinými slovy, je nutno nyní splnit (od 1.3.2001) vekeré (ne
zcela reálné) poadavky na vzdìlání a kvalifikaci, které ivnostenský zákon stanoví. Toto je vìc, která by bohuel mohla mnoha léèitelùm praktikujícím masáe zkomplikovat ivot, pokud ovem nedojde k novelizaci zákona.
Léèitelství je zákonem povoleno, a proto kadý léèitel mùe tuto profesi legálnì
vykonávat. Ministerstvo práce dokonce vytvoøilo oficiální, dosti irokou a podle
mého názoru zcela akceptovatelnou definici tohoto pracovního oboru. Léèitel tudí mùe za své sluby pøijímat od klientù dohodnutou sumu penìz a na konci roku
by mìl vyplnit jako kadý soukromý podnikatel v této zemi daòové pøiznání, kde
do kolonky odd. 3, §7 Druh podnikání nebo jiné samostatnì vedené èinnosti napíe
napø. Léèitelství. Z vyplnìní pøiznání vyplývají i vechny ostatní podnikatelské
náleitosti, jako povinnost vést úèetnictví, monost odeèíst náklady na léèitelství
od daòového základu, napøíklad i cestovní výdaje nebo náklady na odborné kurzy
a odbornou literaturu, fakt, e je léèitel pod penzí... atp, atp. Léèitel je také oprávnìn si vyvìsit zcela legitimnì firmu, inzerovat a pod.
Pùvodnì velmi chmurné prognózy o legislativní situaci èeského léèitelství je
tedy nutno po odborném prozkoumání vech faktù revidovat, i kdy pøekáky v rùzné
míøe (pro rùzné obory) pøetrvávají. Jak se zdá, témìø bezproblémovì vycházejí spirituální obory, s pomìrnì nezávanými omezeními se budou setkávat homeopaté
(jejich hlavním profesním posláním je poradenství), ponìkud vìtí, ale nikoliv
neøeitelné zákonné brzdy existují asi v pøípadì herbalismu, nejhùøe na tom jsou
masání obory.
Za této situace je stále velmi dùleité podporovat asociace, hájící práva obèanù
na tzv. alternativní léèbu i práva samotných léèitelù. V homeopatickém kontextu je
to Èeská homeopatická spoleènost. Je tøeba si uvìdomit, e pokus omezit léèitelství (tentokrát novelou ivnostenského zákona), by byl jen èásteènì efektivní,
nemusí být poslední.

Semináøe holandské koly
A. Sneevliet, M. D., 24.  26. 11., A. Timmermans, M. D., 2.  4. 2., Dr. Konig,
23.  25. 4., H. van der Zee, M. D., 8.  10. 6. Vdy pátek 16 h a nedìle 14 h.
Cena pro èleny ÈLHS 1500 Kè, pro neèleny 1600 Kè. Koná se v kongresovém
centru ÚVN, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6.
Informace a potrvrzení uèasti na tel 02/ 20 20 82 82
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Interview s Ianem Watsonem
Natoèila Katherine Armitage, Pøeloila Mgr. Lenka Nièková
(pøevzato z èasopisu Homoeopath)
Ian Watson je spoluzakladatelem Lakeland College, která na pøání veøejnosti nyní
otevøela poboèku také v Regent´s College v Londýnì. Katherine Armitage Iana Watsona zastihla mezi pøednákami v bøeznu roku 2000.
Red.: Nedávno jste vydal svou revidovanou knihu Prùvodce homeopatickými metodami (èeské vydání vyjde v lednu 2001). Prvního vydání se prodalo deset tisích výtiskù. Tuil jste, e bude vae kniha tak populární?
Ne, to ne, ale ani jsem si nemyslel, e by nemìla mít úspìch. Je to pøíjemné pøekvapení a lidé mi øíkají, e je to dobrá kniha. Také mi povídají, e taková kniha tu jetì
nebyla. Myslím, e si nala své místo. Nìkde prý je dokonce mezi povinnou èetbou 
to je pìkné.
Red.: Je to svým zpùsobem filozofická kniha, e?
To je, ale radìji bych øekl, e jde o praktickou filozofii. Je to filozofická kniha, ale
hlavnì o praktickém vyuití filozofie. Má za úkol podpoøit mylenku, e neexistují
hranice toho, kolika zpùsoby mùeme filozofické zásady aplikovat v praxi.
Red.: Posunul jste se jinam, nazíráte nyní pøípady jiným zpùsobem?
Velmi. Dokonce do té míry, e kdy jsem teï revidoval knihu pro druhé vydání, dìlalo mi urèité potíe vrátit se zpátky tam, kde jsem se nacházel pøed jedenácti lety, kdy
jsem psal první vydání. Pochopil jsem, e to u nejsem já. U to dìlám jinak. Je to asi
jako s kadou dovedností  nìjakou dobu to dìláte vìdomì a dost se pøitom nadøete.
Já v souèasné dobì u tolik nepøemýlím o strategii a analýze. Mám sklon spí pracovat s tím, co se momentálnì prezentuje.
Red.: Myslíte, e tøeba napíete dalí knihu na základì svojí souèasné práce, nebo
stále jetì svoje nové mylenky zkoumáte?
Jetì poøád je zkoumám, ale to jsem dìlal i v dobì, kdy jsem napsal první knihu, take
bych øekl, e je to moné. Je tu jiná vìc, jakási moje oblíbená pøedstava, e bych rád
napsal knihu nejen pro homeopaty, takovou, která bude popisovat, jak principy homeopatie souvisejí s principy ivota vùbec. Tím zpùsobem bych se dostal k irí vrs6
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tvì ètenáøù. Zatím jsem jetì nepøiel na to, jak to pùsobivì podat, ale moná, e
najdu ten správný zpùsob.
Red.: Zní to trochu taoisticky.
Jo, trochu dost! Já jsem trochu taoista.
Red.: Ovlivòuje to vae uèení v souèasné dobì, nebo jste jím u dávno?
U dávno. A není to jen taoismus. Mám taoismus rád a vdycky se k nìmu vracím,
protoe je to filozofie, která je zaloena na pozorování pøírody, jak se sluí na kadý
léèebný systém. Podle mì musí být zakotven v jevech, které se spontánnì dìjí, pokud
jim to dovolíte, ale z tohoto hlediska vypadá homeopatie jako nováèek. Cítím, e
taoismus je spíe kosmologie, ne metodologie. Homeopatie je spíe v kategorii metodologie, aplikace základního porozumìní pøírodního zákona, zatímco taoismus je
mnohem, mnohem irí. Mohl bych nechat homeopatie, ale k taoismu se vdycky
vrátím!
Red.: Co si myslíte o klasických homeopatech, kteøí by chtìli najít jádro dilematu èi
centrum poruchy u pacienta, to, èemu Misha Norland øíká svatý grál homeopatie, èi
to, co Linda Johnston nazývá bodem bolesti. Myslíte si, e je to ideální forma homeopatie, na kterou aspirují?
Mám podezøení, e jde spí o idealismus, ne o ideál, v tom smyslu, e se ho nedá
vdy dosáhnout, dokonce ani ve vìtinì pøípadù ne. Slyel jsem o tom mluvit lidi jako
je Sankaran, dokonce i Linda øíkala v jednom interview, e je to nìco, po èem èlovìk
touí, ani by vlastnì èekal, e toho ve velké vìtinì pøípadù dosáhne. Já se pøedevím zajímám o to, co lze nauèit co nejvìtí skupinu lidí  to, co bude úèinné pro
vìtinu, ne to, co je specifické pro pár jedincù. A dalí mojí odpovìdí je, e se poslední dobou èím dál víc snaím hledat ne bod bolesti , ale  bod radosti. To je pomìrnì nedávný mùj objev, týkající se vztahu homeopatie k utrpení a nemoci, pochopil
jsem, e je to jen jedna strana mince. Mùj vlastní zájem jakoto léèitele a nyní i
uèitele je zjistit, zda v homeopatii lze jít pøes to, nìkam dál. Zda dokáeme spojit lidi
s jejich bodem radosti, bodem lásky.
Red.: Myslíte si, e my vichni dosáhneme svých cílù svými vlastními osobními metodami?
Myslím si, e tohle je pravda jen do urèité míry. Slyel jsem, e kadý z nás dostane
takového homeopata, jakého si zaslouí. Moná je to pravda, já nevím. Myslím si, e
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pro homeopaty je dùleité zjistit, co je za jejich praxí. Tím myslím toto: co pøináejí
ze sebe? Je to oblast osobního sebezpytování, která stojí za to, aby se jí èlovìk zabýval. Cítím, e schopný léèitel je ten, který má silnou motivaci léèit. Nemusí nutnì
tvrdit, e ví, co tento èlovìk právì potøebuje. A v tomhle je pro homeopaty zdroj
potíí. My si toti myslíme, e víme, jakou léèbu ten èi onen potøebuje právì v tomto
okamiku. Vím, e já sám jsem takhle uvaoval a mockrát se mi to nevyplatilo. Myslím si vak, e mùeme mít obecnou touhu pøinést co nejvìtí uitek, stejným zpùsobem jako mùeme upøímnì touit být uiteènými a dát ze sebe to nejlepí. Domnívám
se, e tato touha urèitì pozitivnì zabarvuje interakce, které máme. A navíc si musíme
uvìdomit, e léèení není v naich rukou, stejnì jako ivot a smrt není v naich rukou.
V momentì, kdy si zaèneme myslet, e je  tehdy, jak já to vidím, nastávají problémy,
pøicházejí obavy. Pokud si myslíme, e jsme osobnì odpovìdní nejen za to, zdali se
onen èlovìk uzdraví, ale i za to, zda bude ít èi zemøe, pak se nám v noci u nespí tak
dobøe, jako døív. Pak cítíme, e se musíme nìjak pojistit pro pøípad, e se stane nìco
patného. Pak se musíme ochránit pøed monými stranými následky. A v tom momentì pøestáváme být dobrými léèiteli. Pøestali jsme být aktivními léèiteli, protoe
jsme se ocitli v bodu strachu. Dovolujeme naí úzkosti pøekáet nám ve skuteènì
prospìné slubì. Pro mì je dùleité, abychom fungovali v dobré víøe, to je mnohem
dùleitìjí, ne co zamýlíme. Musíme vìøit tomu, e ivot nakonec sám pøinese uzdravení a e my vichni jsme na samoléèebné cestì ivotem. A také musíme vìøit tomu,
e smrt je souèástí ivota.
Vidíme malièký výsek ze ivota nìjakého èlovìka a dìláme z nìj dalekosáhlé závìry.
Cítím, e se musíme nauèit být pokornìjími, abychom si umìli pøiznat, e pravdu
neznáme. Skuteènost, e nìjaký èlovìk musel do nemocnice, nemusí nutnì znamenat
to, co my si myslíme. Tøeba si potøeboval v nemocnici odpoèinout!
Red.: Vidíte homeopatii jako holistickou formu medicíny, jak se tradiènì nazírá?
Ne, to ne. Zøejmì na to aspiruje, ale nevìøím, e v souèasné dobì a formì je tomu tak.
Nebo léèebný systém musí zahrnout celý ivot, aby byl holistickým a musí obsahovat doporuèení vhodné diety, zdravého ivotního stylu a i kdy o tom Hahnemann
v Organonu mluví, málokterý terapeut tyto vìci ve vìtí míøe zahrnuje do své praxe.
Mìli bychom mít vhodné cvièební programy a moná i spirituální discipliny, mùe
být potøebné i psychologické poradenství. Neøíkám, e homeopat má tohle vechno
poskytovat sám, ale mìli bychom mít dostateèný rozhled a uvìdomit si, e tyhle vìci
také patøí k léèení. Nìkdy si pøipadám spí jen jako pøekupník s pilulkami.
Jedna z vìcí, která mi na pøístupu k homeopatii ve stylu hledání Svatého grálu vadí je
ta, e obèas klade pøíli velký dùraz na vyhledání léku, jakoby nalezení léku bylo
vechno. Já osobnì si myslím, e je to jen malý kousek veliké skládaèky, která je
8
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ivotem onoho pacienta. Je tu také interakce, která se odehrává mezi homeopatem
a pacientem, také je tu ivot, který pacient vede v dobì, kdy není právì onu jednu
hodinu mìsíènì, èi jak èasto chodívá, u vás na konzultaci. Podle mnì holistická terapie musí zahrnout vechny tyto vìci.
Red.: Moná je homeopat pro pacienta pouze ukazatelem, jak dál?
Doufám. Myslím, e pro hodnì lidí je homeopatie prùchodem a je to prùchod do
svìta energie a energetického léèitelství, mùe být i vchodem do svìta zvýené odpovìdnosti za vlastní zdraví a zdraví své rodiny. Take se domnívám, e homeopatie je
právì teï velice potøebná. Lidé docházejí k hranicím alopatie a toho, co pro nì mùe
udìlat, a potøebují jít dál, potøebují jít jinam.
(...)
Red.: Co si myslíte o nalezení rovnováhy mezi intuitivním a teoretickým
v homeopatickém vzdìlání? Homeopaté, obzvlá ti, kteøí mají rozsáhlé teoretické
vzdìlání, si, jak se zdá, pøejí, aby ostatní jím také museli projít.
Ano, myslím, e do urèité míry je to pravda. I kdy je zajímavé, kolik lidí, pracujících
v oboru homeopatického vzdìlávání, zaèínali vlastnì spí jako uèedníci, èi jak bych
to nazval. Mnozí lidé, kteøí jsou nyní v klíèových pozicích, takové vzdìlání nemají.
Dost o tom pøemýlím. Vím z vlastní zkuenosti, e alespoò pro mne ti nejschopnìjí
léèitelé, se kterými jsem se setkal, neproli soustavným vzdìláním, take odtud bych
zaèal. Jak se èlovìk stane dobrým léèitelem? Schopným léèitelem se stanete, jste-li
pravdiví sami k sobì. Musíte být pevnì zakotveni v tom, kým jste a co dìláte. Setkal
jsem se s velmi zajímavými léèiteli, kteøí pracovali rùznými zpùsoby a a pouívali
homeopatii, nebo ne, podle mì ti nejschopnìjí byli ti, kteøí mìli pøedevím jasné
vìdomí sebe sama. Dobøe vìdìli, kdo jsou, milovali lidstvo, mìli otevøené srdce a pøáli
si slouit, byli soucitní a láskyplní, sama jejich pøítomnost byla léèivá. To vechno si
vypìstovali bìhem svých ivotních zkueností a ne teoretickým vzdìláváním.
Take i kdy vidím, e homeopatie vyaduje, abychom vstøebali urèitý objem
znalostí, cítím, e pokud cenou za to bude, e se nebudeme vyvíjet jako lidské bytosti
a léèitelé v hlubím smyslu, je to cena pøíli vysoká. e zároveò cosi ztratíme. Dùkazy toho vidíme ve skuteènosti, e mnoho lidí podstoupí skuteènì perný vzdìlávací
program a pøesto na konci ètyø èi pìtiletého studia mají stále pocit, e jetì nejsou
pøipraveni. To je pro mì znamení, e výuka je nevyrovnaná. Neøíkám, e by mìla být
vyputìna teorie, tvrdím jen, e musí být vykompenzována jetì nìèím jiným, toti
prací na sobì.
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Arborivitální medicína
(Úryvek z knihy Prùvodce homeopatickými metodami)
Ian Watson, pøeloila Mgr. Lenka Nièková
Definice
Tato metoda byla pojmenována podle slova arbor (strom) a vita (ivot). Byla zavedena R. T. Cooperem (1844  1903) a spoèívá v podávání jednotlivých kapek rostlinných mateèních tinktur, pøipravených nejlépe z èerstvých rostlin.
Pokud vím, upadla tato metoda v zapomnìní a dnes se neuívá, avak nìkteré její
výsledky, kterých dosáhl Cooper a pozdìji jeho syn Dr. L. Hunte Cooper, naznaèují,
e stojí za to ji znovu prozkoumat.
Historie
Arborivitální metoda je zaloena na Cooperovì hypotéze, e léèebná síla je nedílnou
souèástí vech rostlin a e není tøeba triturace, tøepání èi øedìní, aby byla tato síla
uvolnìna. Ve své brource Rakovina a rakovinné symptomy píe: Zjistil jsem, e
v rostlinných lécích existuje síla, kterou Hahnemann z nepochopitelných dùvodù zanechal nepovimnutou. Tato síla pùsobí ve vech smìrech podobnì jako síla klíèícího
semene v lidském tìle.
Cooper poukázal na analogii mezi silou rùstu u rostlin a podobnou silou, manifestovanou rùstem tumoru v lidském tìle. Obì síly pro nìj pøedstavují latentní sílu, která
potøebuje vhodnou pùdu, na které mùe rùst. Jeho metoda léèení spoèívá v tom, e
v tìle spojí dvì odpovídající síly, co, jak zjistil, pøinese léèebné výsledky. Toto je
nepochybnì dùmyslné uplatnìní zákona podobnosti!
Pøíprava a pouití
Cooper sice napsal, e mohou být pouity obyèejné homeopatické mateèní tinktury,
ale podle jeho zkuenosti tinktury, vyrobené jiným zpùsobem, byly v jednotlivých
dávkách mnohem efektivnìjí.
Vynalezl jednoduchou metodu pøípravy, která spoèívá v pouití ivé rostliny, nejlépe v plném kvìtu. Tato se s kvìty a stonkem i s trochou listu lehce pomaèká v prstech
a ponoøí do èiré zkumavky plné èistého alkoholu. Zkumavka je pak, pokud mono,
vystavena pøímému sluneènímu svitu a ponechána na místì, dokud vechna barva
z rostliny nezmizí  obvykle staèí ne více ne hodina. A u byla vystavena slunci èi
ne, rostlina se potom vyjme, zkumavka se zazátkuje a lék je pøipraven k pouití.
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Cooper nìkdy pøipravoval své tinktury tak, e ponoøil vìtvièku èi výhonek do alkoholu dokud byla stále jetì souèástí rostliny èi stromu. Toto povaoval za vyí formu
extrakce jejích latentních léèebných vlastností. Léky, které tímto zpùsobem vyrobil
a pak vystavil slunci, nazýval heliostheny.
Cooper trval na tom, e léky je tøeba podávat v jediné dávce, která musí plnì vyznít
døív, ne bude opakována. Obvykle léky podával ve formì práku, medikovaného
jedinou kapkou tinktury, který byl vloen na jazyk pacienta, a to na laèný aludek. Po
podání léku peèlivì zaznamenával jakoukoliv reakci, a to byly vyléèené klinické
symptomy, zhorení, èi proving, vyvolaný u obzvlá citlivých jedincù. Takto nashromádìná data mu pomáhala zkonstruovat klinický obraz mnoha lékù, o nich se do té
doby vìdìlo jen málo, nebo vùbec nic. Mnohé z nich jsou zaneseny v Clarkovì tøídílném díle Dictionary of Practical Materia Medica pod oznaèením R. T. C.
Indikace pøedepsání
Odkud pøesnì Cooper èerpal svoje indikace je v mnoha pøípadech záhada, ale je známo,
e se znaènì spoléhal na pozorování pøírodních jevù a hodnì nápadù èerpal z Doktríny
signatur. Napøíklad je zaznamenáno, e dr. Skinner Cooperovi øekl, e Hydrangea je
dobrý lék na diabetes. Cooper prostudoval jistou botanickou publikaci, která popisuje
Hydrangeu jako nejíznivìjí keø, co potom tlumoèil dr. Skinnerovi jako potvrzení
jeho klinického návrhu. Pozorování, e mìsíèek zahradní pøi zataeném nebi zavírá své
kvìty, jej vedlo k úspìnému pøedepsání Calenduly v pøípadech hluchoty a jiných obtíí,
které se zhorovaly pøi oblaèném poèasí. Také si viml, e zhorení vlhkem je klíèových symptomem pro Lemna minor, co je rostlina, která ije v rybnících. Ti, kteøí jsou
uvyklí podobnému zpùsobu mylení, zjistí, e pøi takovém pøístupu materia medica nabízí studentùm bohaté pole pùsobnosti. Nicménì ti, kteøí jsou zvyklí uvaovat logiètìji,
mohou pøedepisovat léky v arborivitální formì na základì obvyklé podobnosti symptomù a dosáhnout stejnì dobrých výsledkù.
Kdy tuto metodu pouívat
Cooper tvrdil, e arborivitální medicína je nejvhodnìjí u pøípadù, které jsou jinými
zpùsoby nevyléèitelné, tradièní homeopatické metody nevyjímaje. Dvì kategorie
chorob, kterým pøikládal obzvlátní význam, byla rakovina a chronická hluchota. 
V obou oblastech dosahoval významných úspìchù.
Jeho poznámky o léèbì rakoviny jsou obzvlá pronikavé. Na základì svých zkueností píe: Ze vech forem chronických onemocnìní nejlépe funguje u tumorù, a to
vnitøních, a u jsou rakovinné èi jiné. Jde o kongeniální vztah: ivot shluku bunìk je
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podøízen stejným zákonùm jako ivot kteréhokoliv jiného materiálního tìla. Vznikl
klíèením a zanikne pomocí síly, která spustí podobný, ale opaèný proces.
Obtínost léèby spoèívá v objevení oné kongeniální síly. Avak stejnì jako zkuený
zahradník zná podmínky, které jsou nejlepí pro vývoj energie urèitého druhu semene, stejnì musí zkuený praktik znát podmínky, za kterých se v churavìjícím pacientovi probudí léèivé síly léku.
...Postaèí, kdy øeknu, e jsem se setkal jen s velmi nepatrnými obtíemi pøi vyhledávání indikovaných lékù právì u tìchto onemocnìní.
Arborivitální metodou jsem si sám pøipravil tinktury Bellis perenis, Agraphis nutans, Taraxacum, Hypericum perforatum a mnohé jiné. Ve vhodnou chvíli zveøejním
podrobné výsledky léèby tìmito pøípravky. Doufám, e zájem o arborivitální metodu
bude v budoucnu znovu rozdmýchán a ona zaujme své zaslouené místo ve výbavì
homeopata.
Pøípad
Následující pøípad je výòatek z èlánku, zaslaného Cooperem do èasopisu The Homoeopathic World v roce 1899.
Jistá ena pøivedla svou dvacetiletou dceru, která od dìtství trpìla hydrocefalem.
V posledním èase se jí pøitíilo. Obvod její hlavy mìøí 27,5 palcù (tj. cca 70 cm)
a v zátylku má dvì velké oteklé boule. V té dobì jsem se zabýval léèebným pùsobením bøeèanu a protoe jsem usoudil, e má zvlátní vztah k urèité fázi køivice, podal
jsem pacientce jednu kapku Hedera helix.
Výsledek byl ohromující. Pøítí ráno dívce zaèala z nosu odkapávat èirá tekutina a toto
trvalo tøi týdny. Zároveò se dva otoky v zátylku její hlavy zaèaly zmenovat a do
chvíle, kdy zmizely úplnì a výtok ustal. Výtok byl tak mohutný, e vyadoval pouití
dvaceti a tøiceti kapesníkù dennì. Zároveò se objem hlavy dívky zmenoval, a nakonec, po tøinácti mìsících, kdy dívka potøebovala nový klobouk, bylo zjitìno, e
obvod její hlavy mìøí 25 palcù (cca 64 cm).
Zopakoval jsem dávku Hedera jetì jednou, kdy se pøíznaky oprese mozku zaèaly
vracet. Tato druhá dávka zapùsobila dokonale a od té doby se celá povaha pacientky
zmìnila. Z nervózního, neastného a vzdorovitého stvoøení je veselá, ivá a aktivní
dívka. Obvod hlavy zùstává na 25 palcích, avak jinak pacientka nepociuje ádné
nepohodlí.
Literatura ke studiu
R.T.Cooper
Cancer and Cancer Symptoms
Jain Publishing Co., New Delhi, India
12

Pavouci v homeopatii
MUDr J. Èupera, Popùvky
(dokonèení z è. 25)
Rozmnoování
Téma sexuality je u pavouèích lékù velice výrazné a v repertoriu nacházíme mnoho
odkazù na toto téma.
Samec dospívá po sedmi svléknutích ( døíve ne samice  ta po 8-9 ). Pøed páøením si upøede husté lùko, vleze pod nì a tam vylouèí sperma, to pak nasaje do zvlátních bulbù na koncích makadel. Za soumraku pak vyráí na námluvy.
Kadý druh má své specifické signály pro páøení  samec vyklepává makadly a konèetinami do podkladu urèitý signál, který zachytí samièka. Dalím moným signálem
je bzuèení.
Mysl, neklid, hudba, z
Kopulaèní rituály jsou u sklípkanù a bizardní  tomu odpovídá i hodnì rubrik
s tématem sexuality, v nich jsou pavouci zastoupeni:
Mysl, hysterie, smyslná
Mysl, chlípnost
Mysl, nepøíèetnost, erotická
Mysl, nestydatost, obnauje tìlo
Mysl, nymfománie
Muský genitál, sexuální vánì, prudké
Muský genitál, sexuání vánì, pøehnané
Muský genitál, semeno, výmìky kadou noc
enský genitál, touha, zvìtená ( ale i enský genitál, soulo, odpor k )
U nìkterých druhù pavoukù je známý kanibalismus, kdy samièka partnera po páøení
seere, take po skonèení kopulace se samec snaí rychle utéci ( bez rozlouèení ),
aby pøedeel svému serání. ( e by rubrika Generálie, soulo po, zhor.??)
Samota
Kadý pavouk ije na svou pìst a navzájem mohou být kdykoliv nepøátelé. Jediný
okamik, kdy ve svém okolí snese pavouk pøítomnost jiného pavouka, je pouze akt
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páøení. U nìkterých druhù jsou popisovány celé obrovské pavouèí kolonie, kde ijí
tisíce jedincù, ale i v nich kadý pavouk musí mít vlastní teritorium, pavuèinu, prostor, co charakterizuje i rubrika
Mysl, spoleènost, odpor, k
Tento odpor ke kontaktu najdeme i v rubrice Mysl, oslovení, odpor k
V ji zmínìných snových zkoukách pavouèích lékù se objevily u zkouejících sny
s pocitem, e je osamìlý, sám na celém svìtì, ale také øada snù s pocitem e je vyvrhel, odvrený spoleèností, kriminálník.
Teplota, poèasí
I kdy jsou pavouci rozíøeni po celé Zemi a tudí ijí ve vech podnebných pásech,
u vìtiny pavouèích lékù nacházíme zhorení v chladu a vlhku a naopak zlepení
teplým a suchým poèasím. Citlivost nìkterých druhù pavoukù k chladu je taková, e
mohou lovit pouze za sluneèných dnù.
Mysl, strach, voda z
Generálie, chlad, obecnì, zhor.
Generálie, chlad, vlhké poèasí, zhor.
Generálie, chlad, vzduch, zhor.
Je podivuhodné, e téma ohroení vodou se objevilo i ve snových zkoukách  plave
v øece s ledovou vodou, je v nebezpeèí, snadno mùe zahynout.
Léky
Aranea diadema
Aranea ixobola
Aranea scientia
Latrodectus mactans
Latrodectus kalipo
Latrodectus Haseltii
Mygale lasiodora
Tarantulla hispanica
Tarantulla cubensis
Theridion
Androctonus amureuxii Hebraeus
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Materia medica:
Aranea diadema
Charakteristikami léku jsou periodicita, chlad a velká citlivost k vlhku. V obraze léku
nacházíme neuralgie s vrtavou bolestí v konèetinách s doprovodnými pocity ledové
zimy v kostech a pocity zvìtení rùzných èástí tìla. Bolesti patních kostí. Zimnice se
vrací dennì ve stejnou hodinu, je doprovázena nespavostí, je bez horkosti nebo pocení. Pocity zimnice i v horkých letních dnech, mimoøádné zhorení za detivých dnù
(Nash). Charakteristické je zhorení vlhkostí, vodou, koupelí a zlepení suchým poèasím. Klíèovým symptomem je zlepení kouøením na èerstvém vzduchu.
Aranea scientia
edý pavouk, jen letmo zmínìn v Boerickovì MM, kde je u nìj uvedeno neustálé
kubání spodního víèka, spavost a zhorení v teplé místnosti.
Atrax robustus
Kousnutí tohoto australského pavouka vyvolává tzv. atraxismus, který je charakterizovaný fází vzruení, které pak vystøídá stupor se spavostí a hypotermií. Jed tohoto
pavouka zasahuje pøedevím srdce. Smrt nastane po prudkém deliriu s nadmìrnou
tvorbou slin a slz, v této fázi se objevují i zmìny na EKG a EEG.
Pøi zkouce (Nìmecko) se objevily sny, v nich se opakoval pocit ohroení, pocit, e
bude chycen a zabit, ve snu útìk pøed nìjakým nebezpeèím, ale pak byli chyceni do
pasti, nemonost uniknout, není kde se skrýt. Takté sny o boji.
Z fyzických symptomù se objevily do dvou dnù po léku modøiny ( na pravé pai a na
pravé noze ). Paralýza a bolesti malíèku levé ruky. Taky spavost, hluboký, tìký spánek.
Latrodectus Hasseltii
Letmo jej uvádí pouze Boericke. Èerný pavouk z Nového Jiního Walesu. Tlumí
silné bolesti pøi pyemii. Velký otok v blízkosti poranìní, paralýza konèetin s velkou
vyhublostí svalstva. Obrnì pøedchází prudké, vystøelující, pálivé bolesti. Septikemie.
Stálý pøelud e létá.
Latrodectus mactans
Jde o pavouka Latrodectus mactans (èerná vdova). V obraze léku nacházíme typický
obraz anginy pectoris  prudká bolest v prekordiu, která vyzaøuje do levé ruky a do
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prstù a je spojena s necitlivostí konèetiny a její slabostí. Levá pae je jako ochrnutá.
Kardiální bolesti jsou doprovázeny neklidem. V obraze léku je i zástava dechu, strach,
e pøestane dýchat. Strach ze smrti. Kùe ledovì chladná, jako mramor.
Latrodectus Kalipo
Opìt jen letmo uveden v Boerickovì MM, kde popisuje lymfangoitidu a nervové
zákuby, palèivá arlachová vyráka.
Mygale lasiodora
Jde o pavouka se jménem Aranea avicularia (nìkdy té Mygale avicularia), název
pochází od Linného, pøízvisko avicularia pochází z obrazu, který namalovala jedna
malíøka v roce 1705 v kolonii a kde je zachycen obrovský pavouk na mrtvole ptáka.
Pouívá se hlavnì pro léèbu chorey, dùleité jsou zde sexuální pøíznaky. Erotománie,
sny se sexuálním podtextem. Dalí charakteristikou jsou choreatické pohyby. Trhavé
pohyby hlavy, zákuby svalù oblièeje, zákuby hlavy k jedné stranì. Zákuby konèetin, nekontrolovatelné pohyby paí a bércù. Zlepení spánkem, zhorení ráno.
Tarentula cubensis
V materiích medikách je popis spíe patologický, èasto uvádìna spoleènì s Tarent-h,
obsáhleji opisuje pouze Boericke. Lék na toxemie a toxické stavy. Lék na pøedsmrtné
bolesti, zklidní poslední boj. Charakteristické jsou furunkly, abscesy, otoky, kdy kùe
je namodralá a je jsou doprovázeny ukrutnými pálivými bolestmi (Nash). Velké
postiení celkového stavu se støídáním vyèerpanosti a neklidu. Zhorení v noci, podobnì jako Aranea diadema zlepení kouøením tabáku.
Tarentula hispanica
Snad nejpodrobnìji popsaný pavouèí lék v Materia Medica. U tohoto léku nacházíme
extrémní neklid, nesmírnou energii, která jej nutí neustále nìco dìlat, neustále se
nìèím zamìstnávat, neustále spìchá. Ostatní mu pøipadají pomalí, nutí je neustále ke
spìchu. Neklid, zejména dolních konèetin. V extrémních pøípadech miluje prudký
tanec, Kent popisuje pøímo fantaskní tance. Je zde i znaèný podíl násilí  násilný,
destruktivní, bije sebe i okolí. V obraze léku nacházíme i výraznou sexuální touhu,
sexuální touha u mue, kterou se nesnaí ovládnout, u eny sexuální excitace, styky
pouze zvyují touhu, ani by jí ulevovaly. Zákuby a cukání konèetin, chorea, kde
hudba zlepuje. Výrazné zlepení hudbou a na èerstvém vzduchu. Naopak výrazné
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zhorení dotekem, chladným vlhkým poèasím, duevní pøíznaky jsou veèer lepí, tìlesné ale horí.
Theridion
Pozor, v Jouannyho MM je pod tímto jménem uveden Latrodectus mactans, ale ve
vech ostatních materiích medikách se tento název pouívá pro Theridion curassavicum, pomeranèovníkového pavouka. Extrémní pøecitlivìlost na hluk. Pøecitlivìlost
nervové soustavy. Silná citlivost na hudbu a hluk a to dokonce i kdy jej neslyí,
kadý zvuk jakoby pronikal celým tìlem, vyvolává nevolnost a závra. Bolesti se
zhorují i pouhým pohybem druhé osoby po místnosti. Mysl je slabá, odpor k duevní
námaze. Èas ubíhá pøíli rychle. Charakteristické je zavírání oèí, kdy je mu patnì
(Allen), zavírání oèí pøi moøské nemoci, oèi citlivé na svìtlo. Úzkost a bolest u srdce.
Bodavé bolesti v celém tìle. Zhorení dotekem, tlakem, zavøením oèí, otøesy, ale
zejména hlukem a ramotem.
Androctonus amurexii Hebraeus
Jde o korpiona, jeho zkouky provádìl Jeremy Sherr. Jak u jsem poznamenal na
zaèátku, jeho chování je velice podobné Tarent. V mysli je zde pocit, e je sám na
svìtì, obklopený nepøáteli, neustále pøipravený útoèit a pronikat obranou svých protivníkù bez jediného náznaku viny èi soucitu.
Literatura:
1. Kovaøík, F., Sklípkani, Koktejl, è. 11, 1997
2. Shore, J., Investigation into the psyche of the spider, Homeopathy Online, June/
July 1996
3. J.T.Kent, Repertorium homeopatické Materia medica, 2. vyd., Alternativa, Praha,
1997
4. J.T.Kent, Pøednáky na téma homeopatická Materia medica, Alternativa, Praha
1993
5. O. Boericke, W. Boericke, Homeopatická Materia medica s Repertoriem, Alternativa, Praha 1995
6. dr. T. Smits, Materia Medica pro homeopatickou praxi, Alternativa, Praha 1996
7. H.C.Allen, Klíèové symptomy homeopatické materia medica, Alternativa, Praha,
1996
8. J. Jouanny, Materia Medica homeopathica, Vodnáø, Praha 1993
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Massimo Mangialavori
 semináø ve Still River, Massachusetts, 1  5 bøezna 2000
Napsal Steve Hayes, pøeloila Mgr. Lenka Nièková
(pøevzato z èasopisu Homoeopath)
Pozn. red.: Na evropském homeopatickém nebi vyla nová hvìzda. Massimo je dnes
jednou z nejvìtích autorit ve svìtové homeopatii, proto jsme se rozhodli pøedstavit
vám jeho názory v koncentrované podobì slovy jeho áka.
Pøekrásné opatství Sv. Benediktina ve Still River v Massachusetts znovu poskytlo
útoèitì kadoroènímu setkání New England Homeopathic Academy s Massimem
Mangialavori. V pøedelých letech se semináøe týkaly moøských lékù a lékù s tématem
ztráty. Aèkoliv se tématem letoního semináøe ukázaly být léky z rodiny Arsenicum,
v nabídkovém letáku byl kurs nazván homeopatickou rekvalifikací. Dùvodem, jak
se mi zdá, byla snaha upozornit na zpùsob a pøístup, který Massimo pøináí do homeopatického studia a praxe. Stejnì jako minulý rok se Massimo bìhem celé konference
snail zdùraznit metodu, kterou praktikuje homeopatii a pøesvìdèení, které do své
praxe vnáí.
Základ Massimova pøístupu bude moná zakotven ve zkuenostech s jeho vlastními pacienty. Massimo trvá na tom, e uèí pouze podle vyléèených pøípadù a, stejnì
jako minulý rok, pøedvedl dva pøípady od kadého léku. Jeho kriteria vyléèeného
pøípadu jsou velmi vysoká a zahrnují dvouleté období, bìhem nìho pøedepsaný lék
pomáhá na vechny chronické i akutní potíe pacienta. Autenticita, kterou tato zásada
dodává jeho uèení, je velmi silná a cena, kterou pøikládá induktivní zkuenosti, èiní
jeho uèení vzruujícím, odváným i pokorným zároveò.
Pøíklady této zásady se objevovaly bìhem celé konference. Pokud Massimo nemìl
s nìjakým lékem vlastní zkuenost, odmítal se nechat zatáhnout do spekulací o jeho
vlastnostech  S lékem Arsenicum hyrogenisatum nemám ádné podstatné zkuenosti, take mi odpuste, ale nemohu o nìm hovoøit. Se svým typickým humorem
a pokorou také èasto tvrdil, e je docela dobøe moné, e nìkteré jeho názory jsou
chybné a e bude tøeba zkuenosti jiných homeopatù, aby byly odkryty skuteèné obrazy lékù.
Povzbuzoval úèastníky, aby se více spoléhali na vlastní zkuenosti a aby pouívali
svoje pacienty pøi studiu materie mediky. Pokud objevíte dobrý pøípad léku Arsenicum sulphuratum flavum, je lepí studovat pacienta, který pøedstavuje skuteènost,
spíe ne knihy o materii medice, které jsou èasto kopiemi kopií jiných knih. Massimova ostraitost v souvislosti s knihami jakoto zdrojem vìdìní ostøe kontrastuje s jeho
hodnocením zkuenosti, zakotvené v induktivní investigaci. Èasto svoje publikum
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ohromí jinou interpretací dobøe známého léku jako napøíklad v pøípadì Plumbum
metallicum, na které pøila øeè bìhem diferenciální rozpravy o léku Aurum arsenicum. Tehdy dolo k velmi pøíjemné diskusi, bìhem ní se Massimovi podaøilo pøiblíit standardní obraz Plumbum, soustøedìný kolem ivota na vysoké noze s jeho
vlastním obrazem léku Plumbum, jeho centrálním tématem je váný introspektivní
mnich.
Jeho nedùvìra ke knihám se také vztahuje na repertorium, které popisuje jako
jakýsi telefonní seznam  nekompletní a ne zcela pøesný vzhledem k rùzným subjektivním zkuenostem zkouejících a lékaøù pøi kategorizaci symptomù. Proto radìji
pracuje s tématy lékù. Jestlie urèitý lék ve vech svých symptomech (mentálních,
emocionálních a fyzických) vyjadøuje stejný pojem, pak jej mùeme povaovat za
skuteèný aspekt léku, za jeho téma (u léku Plumbum mùeme uvaovat napøíklad
téma kontrakce èi staení).
Pøi popisování nových obrazù lékù pomocí výsledkù své induktivní zkuenosti
s vyléèenými pøípady Massimo zároveò shromaïuje, dle svého názoru, ústøední témata lékù, které pak pouívá jako jakýsi seznam toho, co pacient musí mít pøi diferenciální diagnóze pøed pøedepsáním léku. Kompilace tìchto témat také umoòuje
Massimovi rozdìlovat léky do skupin, které jsou si navzájem podobné.
Zatímco snaha charakterizovat léky podle podobnosti do skupin je v souèasné
dobì jedním z nejvýraznìjích hnutí v homeopatii, Massimùv pøístup je typický tím,
e jednotlivé skupiny jsou definovány obecnými tématy, které léky charakterizují
homeopaticky. Pro Massima zde nemusí nutnì být souvislost mezi uskupeními chemickými, botanickými, zoologickými atd. Na tomto semináøi Massimo pøedloil pøípad Cuprum arsenicum a øekl, e jej povauje za èlena stejné homeopatické skupiny
lékù jako mnohé z èeledi Compositae jako napøíklad Arnica, Calendula a Millefolium, nebo mají (kromì jiného) spoleèné téma potøeby zachovat tìlesnou integritu
tváøí v tváø zranìní. Vrcholem studie kadého léku ze skupiny Arsenicum byla na této
konferenci prezentace esenciálních pojmù kadého léku a jak jednotlivé téma èi dvì
témata lék odliují od obecných témat skupiny Arsenicum.
Massimo se svìøil publiku s tím, jak pracoval s omezeními repertoria a jak jej
pouil jako nástroje pátrání po moných tématech ve skupinì Arsenicum. Za pomoci
Davida Warkentina, který zajistil technickou stránku celé konference, nám Massimo
ukázal, jak pouil vyhledávací zaøízení Mac-Repertory ke shromádìní obecných rysù
v tìch slouèeninách Arsenica, které jsou v repertoriu lépa zastoupeny, aby potom formuloval hypotézu moných charakteristických rysù, je by mohly být skuteènými
charakteristickými èrtami komponentu Arsenicum. Tak tedy dostanete hypotetické
charakteristické rysy, které se dají oèekávat i u ménì známých lékù skupiny Arsenicum.
Jedním ze základních filozofických názorù, které Massimo pøináí do homeopatie, je ten, e vechny léky v materii medice se nacházejí, tak øíkajíc, na stejné startov19
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ní èáøe. Jinými slovy tedy øíká, e není ádných zásadních rozdílù mezi polychresty
a malými léky. To, co je na lécích malé, je pouze to, jak jim rozumíme a ne jejich
léèebný potenciál. Zdá se mi jasné, e jeho teorie témat a skupin lékù je zároveò
výrazem tohoto jeho pøesvìdèení a strategie, pomocí ní bude lépe moné uvaovat
o pøedepsání meních lékù.
Massimo pouívá pøi pøednákách vyléèené pøípady, a proto je dùleitou souèástí
vyuèování rozbor kontrolních vyetøení, kterým se podrobnì vìnuje. Nikdy se vak
nedrel svého pøedem pøipraveného pøednákového plánu natolik, aby se nevìnoval
otázkám z publika, a u se týkaly rozdílù mezi léky nebo konkrétnì jeho stylu
a zpùsobu praktikování homeopatie.
Poznámka: Mylenky zde popsané jsou mojí interpretací idejí, které na konferenci pøednáel Massimo. Omlouvám se mu, pokud jsem nìkteré z nich nechtìnì
zkreslil.

* * *

Blahopøání
L. Nièková
4. srpna 2000 oslavilo Její Velièenstvo Albìta Anglická, královna matka, sté narozeniny. Patronkou Britské homeopatické asociace se stala roku 1982, homeopatii jako
takovou vak podporuje mnohem déle. V souèasné dobì je vlastnì ivoucí homeopatickou reklamou. Ona i její rodina se, jak známo, léèí homeopaticky. V jednom ze
starích èísel èasopisu Homoeopathy jsem nala podrobný popis plesu, poøádaného
na podporu Britské homeopatické spoleènosti, který se konal 5. listopadu 1936 pod
patronací anglického krále s chotí, nynìjí královnou matkou. Je zøejmé, e s takovou
podporou homeopatie v Anglii nezahyne.
Pøipojme se tedy i my a popøejme neuvìøitelnì vitální anglické královnì matce za
Èeskou homeopatickou spoleènost ve nejlepí a hodnì zdraví a spokojenosti do dalích let!
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Pøípad Angustura
Dr. Jayesh Shah, pøeloila Mgr. Alena kodová
Osmadvacetiletý pan S. V. ke mnì pøiel na konzultaci v èervnu 1990 a stìoval si na
silné bolesti hlavy. Bolesti ho zaèaly trápit poté, co byl zranìn a následnì onemocnìl
malárií. To se stalo pøed pùl rokem. Jeho potíe spoèívaly v tom, e ho náhle zaèala
bolet hlava tak silnì, e se mu dokonce zmenily oèi a otekl oblièej.
Tyto bolesti ho pøinutily uívat vysoké dávky analgetik. Byly dny, kdy si bral 4 a 6
paracetamolù, aby jej bolest pøela. Avak èasto se stalo, e ani silnìjí léky u nezabíraly.
Psychický stav, který bolest provázel, byl velmi podivný a intenzívní. Mu byl tak
citlivý, e pøehnanì reagoval i na sebenepatrnìjí výraz kritiky. Po nìjaké dobì u byl
tak rozcitlivìlý, e cítil a pøedstavoval si, e se k nìmu vichni lidé chovají krutì
a bezohlednì. Napøíklad zareagoval s velkou zlobou a vzruením doma u obìda, kdy
se jej manelka zeptala: Øekni mi rychle, co ti mám udìlat k veèeøi? Pochopil to
patnì a mìl dojem, e ho ena nutí, aby rychle jedl. Vyskoèil ze idle s oèima podlitýma krví a v návalu ohromné frustrace hodlal utéci od stolu.
Vyprávìl mi spoustu pøíhod, kdy jeho kadodenní ivot ovlivnila tato extrémní
vzruivost. Dolo ke dvìma pøípadùm, které stojí za zmínku, abychom lépe pochopili
i ty nejjemnìjí rozmìry jeho citlivosti.
Jednou doprovázel svého otce na sluební cestì, nabízeli tehdy jeden z produktù
své firmy. Zákazník tøeba nevinnì poznamenal: Vá výrobek neznáme. O téhle znaèce jsme u nás jetì neslyeli. Tato situace je pøi návtìvì nového zákazníka bìná.
Avak pacientova reakce byla velmi intenzívní. Bylo zajímavé si jí povimnout. Mìl
jsem sto chutí mu øíct, e v budoucnu u mu nedodáme ádný ná výrobek. Byl jsem
stralivì rozezlen  kdy neví nic o technologii, jak mùe takhle mluvit! Ruce se mi
tøásly a na tìle mi vyvstal ledový pot. Cítil jsem jako kdyby mi ivot vyprchával
z tìla. Celý výstup trval sotva deset minut. Mìl jsem chu okamitì opustit jeho kanceláø s pocitem, e jednou moná on navtíví moji kanceláø a já na nìj budu mluvit
stejnì hrubì jako mluvil on na mì. Ukáu mu, jak se mluví s lidmi. Byl skuteènì
hrubý. Jetì teï mám pocit, e se k nìmu musím alespoò jednou zachovat tak jako on
se zachoval ke mnì. Øekl jsem otci: Nemìli bychom si vybírat tenhle typ zákazníkù.
Mìl jsi odejít se mnou.
Ten èlovìk si také uvìdomil, e jsem rozzlobený, a zaèal být mírnìjí. Zklidnil se
a pak poslouchal, co mu øíkáme, podíval se na nae prospekty a vyádal si nìjaké
vzorky. Opustil jsem jeho kanceláø a okamitì mì pøepadla silná bolest hlavy. Jetì
dnes mám ten straný pocit.
Tento stav existoval jetì pøed pacientovým zranìním a pøedtím, ne onemocnìl
malárií. Zdálo se ovem, e malárie i zranìní jeho stav jetì zhorily. Kdy mi vyprá21

Homeopatie è. 27

vìl pøípad, ke kterému dolo dlouho pøed malárií, jetì v dobì, kdy studoval na vysoké kole, uvìdomil jsem si, e v takovémto stavu musel být u hodnì dlouho. Celá
pøíhoda se toèila kolem jakéhosi doporuèujícího dopisu èi potvrzení o jeho zásluhách, které mu mìl vydat jeden z profesorù. Vypadalo to, jako kdyby profesor souhlasil s tím, e dopis napíe, pøestoe se k tomu stavìl ponìkud váhavì. Profesor nemìl
o naem pacientovi pøíli vysoké mínìní. Pøedal mu proto potvrzení, ve kterém jej
popsal jako støednì inteligentního studenta. Protoe znal profesorovu povahu, ná
pacient dopis otevøel a pøeèetl si jej. Rozzlobil se natolik, e dopis roztrhal na kousky.
Mìl pocit, e mu ublíili a e s ním zacházejí velmi krutì. Popsal mi to tìmito slovy:
Jetì dnes, kdy ho vidím v knihovnì, se rozzlobím. Oèi se mi podlijí krví, jak moc
se zlobím. Stranì rád bych mu øekl: Zachoval jste se ke mnì nespravedlivì. Budu
vás pronásledovat, kdekoliv se setkáme tváøí v tváø. Znièím vás. Vidím sám sebe, jak
stoupám nahoru a cítím, e on je stále mení... e mu u nikdo nepøipisuje ádnou
dùleitost. Jednoho dne, a se setkáme tváøí v tváø nìkde ve spoleènosti, dokáu mu,
e jsem o tolik lepí, e na nìj se nikdo ani nepodívá. Uvidím, jak ztratil vechnu svou
dùleitost. Ubiju ho argumenty a kadý se na nìho bude dívat spatra. Zaøídím, e
bude mít pocit, e s ním nìco není v poøádku. Alespoò jednou. Pomstím se mu za to,
jak se ke mnì zachoval.
Od té doby se z mého pacienta stal témìø knihomol, s trvalým pøáním, aby získal
tolik znalostí, kolik je jen moné. Tráví vìtinu èasu v knihovnì, ète a studuje s cílem
být seètìlý a dobøe informovaný.
Teoretizuje a pøedstavuje si, jaký ivot povede, jaký èlovìk se z nìho stane. Jeho
slovy: Mám rùzné pøedstavy, jako napøíklad e vedu celý podnik. Budu velký podnikatel se spoustou zahranièních spolupracovníkù. Budu éf vech. Budu známý v prùmyslových kruzích jako technicky nadaný a dobøe informovaný mu. Lidi si ke mnì
budou chodit pro rady. Pøirovnávám se k velkým spoleènostem, takové mám nìkdy
mylenky. Budu konkurenceschopný a budu vyrábìt jetì lepí výrobky ne tyhle
spoleènosti. Nechci si dobré jméno koupit za peníze, tak si to pøedstavuju. Budu mít
kanceláø s exkluzivním nábytkem.
Vyfantazíroval si úplný obrázek svého image a svých úspìchù, a po detailní vzhled
nábytku ve své kanceláøi. Je velmi pracovitý a pøièinlivý a cítí se dobøe jen tehdy,
kdy tvrdì pracuje.
Druhá jeho stránka ukazuje jeho slabost, zbabìlost a bázlivost. Pohled na jednu
tìkou dopravní nehodu ho zasáhl tak silnì, e byl nìkolik dnù naprosto mimo sebe.
Dokonce i po uplynutí nìkolika mìsícù se místu nehody opatrnì vyhýbal. Kdy má
kolem tohoto místa projít, pociuje slabost. Cítí se slabý a podlamují se mu nohy, jako
kdyby mu mìly vypovìdìt slubu.
Bývá extrémnì napjatý, jako kdyby oèekával nìjakou patnou zprávu. Jakýkoliv
zádrhel v práci nebo nemoc v rodinì zpùsobí, e se cítí velmi slabý a nervózní. Bìhem tìchto fází rozruení, toku mylenek a bolestí hlavy se cítí lépe pouze tehdy, kdy
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si dá kávu. Je na kávu velmi citlivý, pití kávy zlepuje jeho stav, kdy je rozruen.
Pokud pije kávu kdy je klidný, nastane rozruení, horeènaté pøemýlení a nespavost.
Proto potøeboval kávu pouze ve stavu rozruení.
Vysvìtlení:
Výraz, který èasto pouíval, byl zatracenì rozzlobený. Byl jsem si jist, e tento
výraz musí mít mnoho do èinìní s jeho stavem. Slovo zatracenì má vazbu na proklínat, odsoudit, nenávist (hodný zatracení). Dùleité charakteristiky pacienta
byly tyto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zle pomstychtivý s pøehnanými mylenkami na pomstu
Vzruivý
Velmi citlivý, snadno se uráí
Nenávist
Pøehnané pøedstavy
Teoretizování, plánování
Pilný
Váný
Citlivý na kávu.

Kdy jsem analyzoval a hodnotil pøípad, bral jsem v úvahu tyto charakteristiky a hledal
jsem lék, který by vyléèil takový stav výjimeèné citlivosti, vzruivosti a zlosti. Byl
jsem pøesvìdèen, e tím správným lékem bude Angustura vera, poté co jsem prostudoval rubriku Nenávist, má hoøké pocity ze zanedbatelných poznámek (C/f Zahoøklý  uráek z nepatrných). Pojïme se podívat na význam této kategorie.
A. Nenávist  Nenávist znamená mít silný odpor, nosit v sobì zlo a pøát druhému to
nejhorí
B. Hoøký  znamená velmi jedovatý, kousavý, s hrubým cítìním
C. Nedùleitý  znamená ponìkud povrchní, malé sebevìdomí, bezvýznamný, nicotný
D. Uráka  agresivní akce, èin
Take tato kategorie znamená chovat v sobì nenávist, mít v sobì zlo a velmi silnou
averzi, chovat zlé úmysly, mít velmi jedovaté, kousavé pocity jako výsledek nedùleitých, triviálních a zanedbatelných uráek. Bìhem urèité doby se z tìchto pocitù
vyvíjí blud, e nás lidé úmyslnì uráejí, poniují a pronásledují. Zdá se, jako kdyby
23

Homeopatie è. 27

takto nemocní reagovali na situaci, kdy je nìkdo nepøetritì a zcela pravidelnì poniuje. Také mají pocit, e se ve spoleènosti jiných zmenují. Za takovýchto okolností nemocný trpí neustálým pocitem poníení a díky své zbabìlosti a zranitelnému
statutu malosti se cítí naprosto bezmocný. Na malicherné poznámky reaguje s intenzivnì hoøkými pocity a zaène se v nìm rodit nenávist a následnì pøání zlovolnì své
poníení potrestat. Jediný zpùsob, jak se mu to daøí splnit, je to, e si pøedstavuje
vhodné a obrácené situace, kdy on sám je schopen poloit svého nepøítele na lopatky. Charakteristická ambicióznost a pracovitost tìchto pacientù Augustury pochází z
nadìje a pøání stát se velkým, aby u nebyl zranitelný vùèi takovým nespravedlnostem, nebo aby byl schopen za uráky se pomstít. Tento stav má pomìrnì mnoho spoleèného s pitím kávy. V tomto konkrétním pøípadì jsem zaznamenal zvýenou citlivost na kávu, spíe ne touhu se jí napít. Modalita nachlazení pøi malárii byla 15 h.
Clarke srovnával vzruivost Angustury s Nux Vomicou. Bylo zajímavé si povimnout
toho, e Angustura patøí do kmene Ruta a je tìsnì svázána se zranìními. Clarke popsal zbabìlost a touhu po sebevìdomí právì u Angustury.
Význam slova zbabìlost ve slovníku je: zlovolný, ale také bázlivý. Bylo zajímavé, e se na mùj pøípad dobøe hodily oba tyto výrazy.
Dùleité kategorie, které ukazují rùzné aspekty Angustury jsou tyto:
1.
2.
3.
4.

Nenávist, hoøké pocity i po nepatrných urákách
Zahoøklý, podrádìné pocity z malièkostí
Nervozita, uráka z (Complete repertory)
Snadno zranitelný (Navrhuji napsat k Angustuøe tuto charakteristiku velkými písmeny a zaznamenat k této chrakteristice Zahoøklý z malièkostí jako velmi dùleitý
odkaz)
5. ertování, vtip, není schopen pøijmout
Tyto rubriky nám osvìtlí problém pøecitlivìlosti a hoøkých pocitù u pacientù Angustura.
Rubriky poukazující na plachost a ustraenost jsou tyto:

•
•
•
•
•
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Úlek, spánek, bìhem
Strach ze smrti následkem infarktu pøi porue trávení
Strach, smrt, z, srdeèní symptomy, bìhem
Úzkost, návaly zlosti, záchvaty z
Úzkost se slabostí

Pøípad Angustura

•
•
•
•

Zbabìlost
Vylekán lehce, malièkosti, z
Úzkost v posteli, probudit se, jako kdyby se u nikdy nemìl
Bludy, pøedstavy, slabost, pocit na omdlení, z

Rubriky poukazující na èinnost mysli jsou:

•
•
•
•
•
•
•

Aktivita, zvýená pøehnanì
Bludy, pøedstavy
Aktivní pamì
Plány, dìlá mnoho
Mylenky, jasnost.
Mylenky, utkvìlé, rychlé, uspìchanost, návaly mylenek, toulavé mylenky
Teoretizování

Rubriky, do kterých navrhuji pøidat A.:

•
•
•
•
•

Mylenky, zlé
Nervozita, zranìní
Hlava, bolest, zlost, znepokojení z
Nervozita, pocit nespravedlnosti
Dotèen, èasto (Navrhuji, abyste u této rubriky napsali Augusturu tuèným písmem
a pøidali rozhoøèen z malièkostí jako velmi dùleitý odkaz).

Kontrola:
15. èervna 1990 jsem pacientovi podal jednu dávku Augustury 200. Na tuto dávku
reagoval okamitì a hlásil mi výrazné zlepení bolesti hlavy hned v prùbìhu prvního
týdne po podání léku. Ve druhém týdnu ulehl se záchvatem intermitentních horeèek,
které trvaly dva týdny, bylo mu podáno placebo. Ve vzorcích krve se neobjevily ádní
parazité malárie. Celá tato epizoda mìla mnohem mení intenzitu ne jeho pøedchozí
onemocnìní malárií, kdy trpìl témìø est mìsícù èastými horeèkami a výraznou ochablostí. Sledoval jsem ho od roku 1990 do r. 1995 a po této dobì mi hlásil naprosté
zlepení svého psychického i emocionálního stavu, bolesti hlavy a pøíznaky malárie
se ji neobjevily. Bylo velmi vzruující pozorovat, jak jediná dávka léku poskytla tak
dlouhodobé zlepení.
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Roztrouená skleróza
Mgr. Jiøí Èehovský
Mladí ena, alopaticky léèena od r. 91 s diagnosou sclerosis multiplex.
První ataka nemoci se objevila na levé noze, zakopávala, s poruchou hybnosti. Neurologický nález je v dobì první návtìvy také na pravé noze. Pøichází za mnou v lednu
95, poruchy hybnosti momentálnì nemá, ale obává se dalího vývoje. Je stále v péèi
lékaøù. Mívá zhorení nejrùznìjích potíí pøed menses a zlepení potíí po objevení
menstruace. Trpívala bolestmi v krku, s pohybem potíí zleva doprava. Bolesti za
krkem zaèínají ráno. Obèas potíe s levým kyèelním kloubem. Nohy jsou teplé a pálí
v posteli, od pùlnoci do rána, obèas. Èastìji jsou vak ledové a necitlivé. Mívala
opakované angíny, nemá mandle od 8mi let. Tyto a dalí symptomy vytváøely celkem
dobrý obraz Lachesis zejména v generáliích  levostrannost a pohyb symptomù zleva
doprava, menses zlepuje, ranní zhorení, léto zhoruje. O své psychice prozradila
málo, a jen ve veobecných termínech, napø. pøechodná deprese v létì v souvislosti
s rodinnou situací. Lachesis 1M, jedna dávka.
Na kontrole po jedenácti mìsících øíká, e se brzy po podání obnovily výtoky,
jaké mìla pøed vypuknutím sklerózy. Objevily se i staré známé bolesti v krku zleva
doprava, bolesti za krkem se výraznìji projevily pøed tøemi mìsíci a pak pøely. Mravenèení pod pr. lopatkou se stìhovalo do prstù ruky, pak pøelo, trvalo týden. Ve
byly staré symptomy. Nedávné vyetøení na neurologii mìlo dobré výsledky. Bere
vitamíny B a E ve vysokých dávkách.
Záhy nato otìhotnìla, tìhotenství bylo bezproblémové. Dítì zdravé.
V bøeznu 97 bylo cosi, èemu øíká chøipka. Hnis tekl nejdøíve z levého, pak z pravého
oka. Vzala si kortikoidy v kapkách a pøelo to. Vzpomíná si, e podobný zánìt spojivek mìla v 8mi letech (èili lo o starý, snad návratový symptom). Místo uzdravení
vak následovaly horeèky, které si léèila Gelsemiem, Kali bichromicem a antibiotiky.
Na mne se v té dobì neobrátila. Chøipka trvala 6 týdnù. Navtìvuje mne a v listopadu
97. V poslední dobì má velmi svízelné pøedmenstruaèní bolesti, nafouklé bøicho, ve
pomine po 1. dnu menses. Pøi sedu krátký pocit, jako by do ní nìkdo vrazil nù.
Mívala tento pocit pøi prvních menstruacích. Rozhodl jsem se opakovat stejnou potenci pro podezøení z antidotace pøedchozí dávky homeopatiky a antibiotiky. Lachesis 1M.
Dalí setkání následovalo a v dubnu 99. Mezitím prodìlala dalí porod. Pøedchozí rok na jaøe se objevilo krátkodobì èásteèné ochrnutí vlevo a zhorená koordinace pohybu a zase to pøelo. Toté se odehrálo i jaro pøed tím. Objevily se na levé
noze bradavice, které mívala jako dítì. Mazala je esenciálním olejem. Nyní se cítí
dost unavená, hlavnì mezi 13 a 14 hod a v 17 hod.
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Nedávno byla na vyetøení na roztrouenou sklerózu  pùvodnì byl nález na obou
zrakových drahách, pozdìji jen na pravé, ale pøi tomto posledním vyetøení byla bez
nálezu. Lékaøi uvaují o zmìnì diagnosy. Lachesis 10M.
Kontrola v èervnu 99: pøed menses u nemívá bolesti, zhorila se kùe  dìlají se
hnìdé flíèky na hrudi a bradavice na levé noze. Krátce se na hýdi objevila modøina i
s vpichem, jako po injekci, aèkoliv ádnou nedostala, nebere ádné léky. Vzpomnìla
si, e jako malá mívala po injekcích mnoho takových modøin. Sehnala si vhodné
zamìstnání a cítí se dobøe.
Kontrola záøí 99: objevil se znovu zánìt spojivek, tentokrát jej nièím neléèila,
trval 3 dny a pøeel.
V øíjnu mi volala, e musí kvùli zamìstnavateli na oèkování proti hepatitidì. Upozornil jsem ji na jistá rizika. I kdy se jí tam nechtìlo, øekla, e nic jiného nezbývá.
Oèkování bylo opakováno jetì v pùli listopadu.
Dalí kontrola (22.12.99) zoufalá: koncem listopadu a v prosinci se projevily poruchy citlivosti na ploskách nohou, stoupaly a k pasu a íøily se a do poloviny prsou.
Poruchy citlivosti jsou jako krunýø, který ji stahuje. Velký pocit zimy, musí ulehnout
do horké vody, aby se troku zahøála. Dnes jí na 30 vteøin ochrnula pravá pùlka oblièeje, nemohla mluvit. Bolest hlavy vpravo pak vlevo a jiskøení v hlavì jako pøi migrénì. Velmi nebezpeèná krize, kterou jsem v té dobì hodnotil jako relaps po antidotaci
oèkováním.
25. 12. 99. Volá, e má pocit chøipky a je velmi slabá, její doktorka jí chce dát
kortikoidy a poslat ji do nemocnice, ona to vak odmítá. Necitlivost rukou. Pocit
elektrických okù po páteøi smìrem dolù, mìla to ji kdysi, v roce 94. Lachesis 10 M.
11. 1. 2000. Poruchy citlivosti ustoupily na nohou, ale zùstaly na zádech a hrudníku  co je dùvod k zamylení, protoe to odporuje Heringovým zákonùm. Jakoby
elekrické oky podél páteøe, prudké a krátké, od hlavy dolù. Pocit vnitøního chvìní
v celém tìle. Píchání v nohách. Mrazení konèetin. Za této situace jsem usoudil, e
Lachesis není similimem pro tento pøípad (pøes pozoruhodné výsledky, jich bylo
pod jeho vlivem dosaeno) a provedl jsem repertorizaci, pøièem za nejpodstatnìjí
a klíèové jsem povaoval ony zvlátní elektrické oky. Repertorizace s Murphyho
repertoriem probìhla v programu MacRepertory. Protoe se mi neuloila, pøikládám
její rekonstrukci v èeském pøekladu v programu KENT.
Zároveò jsem porovnal pøípad s Morrisonovými Klíèovými symptomy. ádná
z materií medik pøeloených do èetiny neuvádí symptom elektrických okù v zádech.
V Morrisonovi jsou a nejen to. Je tam i mnoho dalí patologie tohoto pøípadu: roztrouená skleróza, nemotornost nohou, ochrnutí tváøe, bodavé pocity, chvìní, deprese. Agaricus muscarius 200.
Kontrola 24. 1. 2000: hned druhý den po podání se poruchy citlivosti na týden
zhorily a rozíøily se i na místa, kde døív nebyly. Noc pøed touto kontrolou se probrala s pocitem na omdlení  umìní a zaléhání v uích a mrazení po celém tìle, projevilo
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se to u kdysi pøed mdlobami, v mládí  èili starý symptom. Tøásla se, probudila
manela, jektala zuby, bylo jí na zvracení, øíhání, leela na zemi, mrazení se íøilo po
zádech na hýdì  pocit na prùjem, vnitønì se tøásla. Tlak 120/80 byl normální (mívá
spí nízký). Po 20ti minutách to pøelo. Má depresivní stavy, strach, e se z toho
nedostane.
30. 1. 2000  volá, e potíe se u nevracejí, cítí se mnohem lépe a odjídí na
hory.
10. 2. 2000 zlepil se výraznì stav, v noci má mrazení na zádech a pocit na zvracení a øíhání, co jsou vìci, které døív proívala oddìlenì. Poruchy citlivosti jsou na
rukách, sem tam, po únavì, ale ne na prsou, jako døív, má je obèas na ploskách nohou
 Hering by mìl radost, jde to zevnitø ven. Chodí u týden do práce.
21. 3. 2000 Potíe nejsou, je dosud mírnì unavená, pracuje na 70%.
Na konci bøezna mìla mírnou poruchu citlivosti ruky jen ráno po pøeleení.
17. 4. Agaricus muscarius 1M (lékárna Helios). Usoudil jsem toti, e tak hlubokou patologii je nutno zasáhnout hloubìji.
Kontrola 20.6. 2000: Po posledním podání nebylo ádné zhorení. 3 dny poté
bolest v krku, která pøela do uí (zevnitø ven). Týden po léku trochu unavená a øíhala
( starý symptom). Poruchy citlivosti ruky skoro nejsou. Necítí se zvlátì unavená,
pøestoe vstává do práce v 5.45 a chodí spát a pøed pùlnocí (vedle zamìstnání má na
starost 2 malé dìti). Nemá u bolesti pøed menses.
Naposledy telefonovala 22.9.2000. Jede k moøi a zrovna dnes ráno se objevil výtok, jakým trpívala pøed vypuknutím sklerózy. Co má dìlat? Øekl jsem, e nemá dìlat
nic. Hlásí, e v posledních mìsících nemá neurologické problémy. V létì mìla dvoudenní horeèku. Bývá obèas unavená, má na starosti dìti a babièku, ale dobøe to zvládá
vèetnì svého zamìstnání. Jinak je v poøádku.
Bylo by vhodné odpovìdìt si na nìkolik otázek. Asi ta nejpodstatnìjí je, zda
symptomy Agaricu byly pøítomny v pøípadu od zaèátku. Ano byly, ale já jsem je nevidìl (klientka mi o nìkolika z nich døíve neøekla). Proto jsem léèil Lachesisem, který
dobøe sedìl v generáliích a vykonal dobrou a dlouhodobou  leè paliativní  práci.
Mohl bych moná øíci, e jsem léèil rùzné úrovnì nebo loupal miasmatické slupky. Já
vak si myslím, e to byla a do oné krize v prosinci 99 jen sluná paliace.
Druhá podstatná otázka je, zda oèkování antidotovalo (a pøed tím v r. 97 Kali
bichromicum, Gelsemium a antibiotika) úèinek Lachesisu. Odpovídám sám sobì alamounsky ano i ne. Antidotace tu byla  ale jen proto, e se jednalo o èásteènì
podobný lék, nikoliv o similimum. Má zkuenost je, e pokud je podáno skuteèné
similimum, ádné antidotace nenastávají (ani po kamforu u kosmetièek, kávì ba ani
po antibiotikách a jiných lahùdkách, které nám nabízí farmaceutický prùmysl).
Tøetí otázka je, zda lze léèit témìø bez znalosti mentálních symptomù. Klientka
uvalila na tuto oblast jakési informaèní embargo. To nejintimnìjí, co mi na sebe
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prozradila, bylo, e miluje své dìti a svého manela. Myslím, e pøípad sám je odpovìdí. Záleí zkrátka na pøípadu.
Poslední otázka je, zda lze vyléèit roztrouenou sklerózu. Odpovìï na ni
v pøedchozím textu èásteènì zaznìla. Sclerosis multiplex je alopatický termín. Alopatiètí lékaøi u jednou, na podzim 99, jetì za éry Lachesisu, uvaovali vánì o zmìnì
diagnózy. Proè by o ní nemohli uvaovat i nyní, kdy podle mých homeopatických
pozorování ije ona dáma zdravým a plným ivotem? Bez kortikoidù a umìlých vitamínù.

Diagnostický software KENT
Poèítaèový repertorizaèní program je dnes základem pøesného pøedepisování
Poèítaèové zpracování pacientových symptomù pøevyuje výraznì jakékoliv ruèní èi  papírové postupy
rychlostí vyhledání, zpracování a zejména monostmi analýzy. Poèítaè nenahradí homeopata, ale dá mu
do ruky opravdu kvalitní a pøesný nástroj.
Kent je skvìle ovladatelný pro ty, kterým poèítaè k srdci pøíli nepøirostl a dává mnoho netuených
moností kadému, kdo ji propadl jeho kouzlu, pøedevím vak vaim pacientùm.
K DISPOZICI TØI MODULY:
a)
b)
c)

Základní modul obsahuje Kentovo Repertorium a Boerickovu Materii mediku. Cena 12 000 Kè.
Modul Materia medica obsahuje dalí 3 materie mediky od Kenta, Allena a Pulforda, celkem
1800 str. textu. Cena 5 000 Kè.
Modul Murphyho Repertorium pracuje stejným zpùsobem jako základní modul, ale navíc i s moderním, neobyèejnì rozsáhlým textem (viz informace o knize Hom. syntetické repert. str. 5). Cena
modulu Murphy 7000 Kè. Je moné jej snadno pøipojit k ji nainstalovanému programu.

Je moné si vybrat, jakou kombinaci modulù zvolíte, vdy vak zároveò se základním modulem.
Program umí vyhledat vechny rubriky se zadaným lékem a vytvoøit tak pro vás podrobnou materii mediku
jakéhokoliv, i málo známého léku. Nalezne v textu jakékoliv slovo  symptom. Dává monost analyzovat
výsledek repertorizace se zvýením hodnoty malých lékù, s posílením výrazných symptomù nebo jen
podle malých rubrik. Monost editace rubrik i lékù, pøipisování nových rubrik i lékù. Klepnutím na odkaz se
dostáváte pøímo do spøíznìné rubriky.
Kent umoòuje vedení kartotéky pacientù s podrobnou dokumentací o jednotlivých pøípadech.
Demoverzi lze ziskat zdarma na Internetu na adrese http://www.ecn.cz/alternativa, nebo objednat na dobírku za 150 Kè. Po tel. dohodì mono osobnì vyzkouet v Alternativì.
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Agaricus muscarius
Roger Morrison, M.D., pøeklad Mgr. Lenka Nièková
Úryvek z knihy Klíèové a potvrzující symptomy homeopatické materie mediky, která
vyjde v pøítím roce v nakladatelství Alternativa.
(Pøeklad je poøízen z poèítaèové verze v programu MacRepetory, take jeho grafická
podoba i uspoøádání se ponìkud lií od knihy.)
Generálie
Cukání nebo spasmy témìø v kterékoliv svalové skupinì.
Veobecné zhorení pøed bouøkou.
Celkové zhorení koitem.
Symptomy se mohou objevit diagonálnì, napøíklad bývá postieno pravé koleno
a levé rameno.
Bolest neúmìrná patologii, nevysvìtlitelná objektivními mìøítky èi testy.
Generalizované èi lokalizované svalové napìtí.
Charakteristika
Agaricus je pøedevím neurologický lék s cukáním, spasmy a dokonce konvulzemi.
Mùe být indikován u sklerózy multiplex, neuromyopatie, epilepsie, chorey a mnoha
dalích meních neurologických poruch, napøíklad u Bellovy obrny. U vìtiny tìchto
onemocnìní existuje výrazný sklon k tikùm. Lék je také velmi uiteèný u bolestí v køíi,
ischiasu a alergických obtíí.
Duevní stav léku Agaricus je charakterizován úzkostí i vzruením. Pacient mùe být
závislý a bojácný. Èasto má morbidní mylenky o ivotì a zdraví, posilující intenzivní strach
z rakoviny, který se u tohoto léku èasto vyskytuje. Na druhé stranì byla pozorována i nemístná odvaha. Také zde mùe být velké vzruení, které se nìkdy stupòuje v noci (poetický
v noci), i stavy extáze. U léku Agaricus byly zaznamenány mnohé formy bludù.
Klinicky
Alergie. Neklid. Bellova obrna. Omrzliny. Chorea. Delirium. Deprese. Fascikulace.
Bolesti dolní èásti zad. Skleróza multiplex. Neuralgie. Neuromyopatie. Parestézie.
Fóbie. Zánìt sedacího nervu. Záchvaty. Tøes. Cukání.
Mysl
Extrémní strach z rakoviny.
Úzkost o zdraví, nepodstatné zdravotní problémy jsou pøehánìny, zpùsobují velké obavy a zoufalství.
Stavy vzruení a extáze. Smysly jsou témìø nadlidsky zbystøené.
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Poetický v noci.
Závislost a èasté volání lékaøi.
Støídání duevních a fyzických symptomù.
Tento lék vyléèil mnoho bizarních bludù.
Hlava
Spasmy a cukání víèek èi oblièeje.
Cukání v oblièeji èi víèek, zhorené pøed bouøkou.
Senná rýma, obzvlá je-li pøítomno svìdìní v uích a na patøe.
Grimasování ústy, obzvlá na zaèátku øeèi.
Ui jasnì rudé a èasto prudké svìdìní v nich.
Chladná místa na hlavì.
Záda a íje
Prudké bolesti v køíi a ischias.
Bolesti v zádech jsou výraznì zhorovány sezením a zlepeny leením (Am-m, Arg-m).
Pocity elektøiny v zádech.
Neobratnost rukou a nohou
Cukání, fascikulace a tøes vech svalù.
Muskulární tenze a spasmy svalù.
Pocit horkých èi chladných jehel.
Nervový systém
Neobratnost èi neikovnost extremit. Ataxie.
Chorea, zhorená koitem, zlepená spánkem.
Konvulze, spasmy a omdlévání po koitu.
Neuralgie. Ischias.
Neurologické degenerativní poruchy.
Tiky ve tváøi. Bellova obrna.
Genitálie
Uretritida
Zvýená sexuální touha èi masturbace ráno pøi probuzení.
Vztahy
Srovnání
Nit-ac  extrémní strach o zdraví, èasto volá lékaøi, nevìøí ádnému dùkazu zdraví.
Arg-a  úzkost o zdraví, závislost, neurologické symptomy, cukání
Zinc. Rhus-t. Ars. Cupr.
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Pøípad otitidy
MUDr. Ludìk Ryba
Chlapec pøichází v bøeznu roku 97, ve vìku 3 let, pro opakující se zánìty støedouí.
V prosinci 96 spontánní perforace bubínku, od té doby 3x paracenteza, opakovanì atb, unavený, polehává, zánìt vdycky vlevo, hnìdooranový hustí sekret, bolesti
ucha v noci, kolem 22 hod., T 39 st, poslední paracenteza pøed týdnem, nyní ji nebral atb, dnes v noci opìt výtok vlevo, malátný, zvýená teplota, unavený. Obtíe
zaènou vìtinou rýmou.
V lednu zaèal chodit do kolky.
Alergie  na slunci mu zarudnou oèi, vadí mu ostré svìtlo a sníh, sekrece z oèí ne,
stìoval si, e jej oèi bolí a pálí, byl na testech, bral Zyrtec, nyní asi mìsíc Zaditen,
nosí brýle, efekt malý, jiná alergie nezjitìna. Obtíe na slunci celý rok.
RA  sour. 0, otec  alergie na pyl, bratr matky také polinoza, matka zdráva
OA;- grav. vpoø., snáela velmi dobøe, porod vpoø., záhl., nekøíen, icterus  foto
+, kojen 9 mìs., prospíval, chodit v 13 mìs., øeè dobrá. Oèkování má  reakce 0.
Jídlo  maso, zelenina, okurky, papriky  ve kyselé, sladké nechce, odmítá èokoládu, jí dost málo, pije dost, i v noci, èaje. Zvracel po paracenteze. Ojedinìlé noèní
pomoèování.
Spánek  neklidný, budí se, chce napít, poloha na bøie, jetì nìkdy na kolenou,
do dvou let tak spal.
Pocení  pøi nemoci stále, mokrá hlava, ve vlasech, i na zádech.
Zimomøivý. Ve kolce nemùe usnout, má studené nohy, musí mu dát dvì deky
a ponoky. Koní obtíe nemá.
Strach  v cizím prostøedí zamlklý, nervozní, bouøky se bojí, zvíøat ne, bojí se
pavoukù.
Povaha  doma ivý, aktivní, veselý, skáèe, kde to nezná, tam se bojí, bojí se
cizích lidí. Ve kolce si hùø zvykal. Býval plný pohody. Samotu nemá rád.
Zájmy  bìhá, jezdí, pohyblivý, rád si ète, má rád auta, montuje. Asi levák.
Poøádný, snaí se, uklízí si. Upozoròuje druhé na nepoøádek.
Poslední dobou unavený, polehává, nechce jíst, únava dopoledne a kveèeru, spí
po obìdì. Ukòouraný. Bledý, zhubl.
Objektivní nález: drobný, køehký, hnìdé vlasy, rumìnec ve tváøi, falená pletora,
tichý, stydlivý, klopí oèi, neustálý mírný neklid. Ve zvukovodu lutý sekret, trochu
vìtí uzliny, zpocený, naznaèeny kruhy pod oèima, NH zarudlý, vìtí tonsily, èisté.
Charakteristika pøípadu: slabost, zimomøivost, únava, bojácnost, výrazné pocení.
Klíèový symptom  sekrece z levého ucha.
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Klasická homeopatie è. 27

Repertorizace: vysoko vychází Sulphur, ale ten se jeví celkovì nepravdìpodobný,
charakteristika odpovídá Psorinu!
Léèba: Psor. 30 CH jednorázovì.
Dalí prùbìh: Do týdne se objevuje hnisavá otitida i vpravo, po dalích 4 dnech
sekrece ustává, dále ji bez obtíí. Teploty ustaly 4. den po podání léku. Laboratornì
støednì zvýená sedimentace a leukocytoza. Pøi kontrole po 10 dnech ji ui suché,
chlapec bojácný, potí se. Bìhem 3 mìsícù se celkový obraz výraznì zlepil, ji nestonal, je jako døíve, úplnì promìnìný, aktivní, èilý, ménì bojácný. I nadále se dost
potí, v létì jetì pøekrvení spojivek, musí nosit brýle. Dále prakticky nestonal, pøi
rýmì dávají Hepar sulphur v nízké potenci. Po roce a ètvrt se objevila angína a mírné
bolesti ucha, které rychle ustoupily. Dostal podruhé dávku Psorina, dalí rok zcela
bez obtíí, ve výborném stavu.

* * *

Letní kola Homeopatické akademie
Ve spolupráci s Èeskou homeopatickou spoleèností

Léto skonèilo, a ije léto! Homeopatický workshop povede Nick Churchill,
RSHom, ve dnech 30. 6. - 7. 7. 2001 v pøíjemném prostøedí brdských lesù,
v zaøízení na samotì poblí rybníka. Hlavní náplní budou praktická cvièení
ve skupinách, analýzy pøípadù (cca 6 h dennì) pøi nich budou získávat studenti homeopatie tolik potøebnou a nenahraditelnou zkuenost v práci
s pacientem. Pøednáky a semináøe. Zváni jsou vichni pøíznivci homeopatie.
Cena: kolné 2200 Kè pro studenty a absolventy Homeopatické akademie,
2600 Kè pro ostatní. Plná penze 250 Kè/den.
Pøihláky telefonicky a písemnì ji nyní na adrese Alternativy. Informace
tamté.

34

HOMEOPATICKÁ LITERATURA
Prosíme, abyste objednávali vèas s pøedstihem, výe nákladu odborných publikací se øídí poètem objednávek. Objednávka a po vyjití mùe nìkdy prodlouit èekací dobu a do dalího dotisku.

Novinky:
Ian Watson

Prùvodce homeopatickými
metodami
Známý a velmi zkuený anglický homeopat popisuje
19 (!) rùzných základních metod a pøístupù, jak øeit
homeopatické pøípady. Naprostou vìtinu z nich lze
pøitom zaøadit do proudu t.zv. klasické homeopatie.
Nìkteré z nich, jako arborovitální léèba, ji upadly
nezaslouenì témìø v zapomnìní, jiné, jako isopatie,
konstituèní pøedpisování, nebo intuitivní pøedpisování, èi po vrstvách atp. jsou veobecnì známé, dovíme se vak o nich mnoho nového, a to uceleným, systematicky podaným a pøitom struèným výkladem,
vycházejícím z autorovy rozsáhlé celoivotní zkuenosti
i studia. Je tu popsána i øada osvìdèených
a vyzkouených metod, jejich popis se dostává èeským
homeopatùm do ruky poprvé. Vdy je uvedeno, pro jaký
typ pøípadù je daná metoda vhodná èi vhodnìjí ne
jiné. Kníka obsahuje také popisy pøípadù léèby pøevánì
z autorovy praxe, názornì metodu a její konkrétní
uplatnìní prezentující. Tato zcela nová kniha se setkala
v Anglii s velkým úspìchem nebo vyplòuje mezeru, existující dosud v odborné svìtové literatuøe. Kniha obohatí
odborníky, jim poskytne cenné vodítko pro praxi, ale
mùe nepochybnì zajímat i objekty tìchto metod 
pacienty. Cca 290 Kè. Vyjde v lednu 2001.
Roger Morrison, M. D.

Klíèové a potvrzující symptomy
homeopatické materie mediky
Snad nejrozíøenìjí moderní materie medika. Napsal
ji pøední americký homeopat, ák a spolupracovník
George Vithoulkase. Oblíbená pøedevím pro svou
pøehlednost a výstinost, podává souèasné poznatky o
290ti lécích. Popis kadého léku je organizován takto:
První je umístìna veobecná charakteristika léku,

následují jeho mentální symptomy, pak generální
symptomy a symptomy jednotlivých èástí tìla. Klinická
sekce obsahuje seznam nemocí, pøi nich je lék obvykle
pouíván. Sekce kombinovaných symptomù ukazuje
skupinu dvou nebo tøí symptomù, které, kdy se vyskytnou pohromadì, znamenají velmi silnou indikaci léku.
U jednotlivých symptomù jsou uvedeny také dalí pro
nì dùleité léky. Skuteèné klíèové symptomy jsou titìny
tuèným písmem a symptomy pro nì je lék
nejdùleitìjím jsou také graficky zvýraznìny. Pevná
vazba, cca 600 str., cca 690 Kè. Vyjde v øíjnu 2001.
Philip M. Bailey, M. D.

Carcinosinum

Nová kniha svìtovì proslulého australského homeopata
dává úplný popis tohoto moderního a dnes patrnì
nejèastìji indikovaného konstituèního léku (èi
miasmatického léku), jeho celostní obraz byl odhalen
teprve v posledních desetiletích a zejména v posledních
letech. Velmi podrobný popis mentálních, generálních i
patologických rysù a symptomù je doplnìn dvaceti esti
barevnými fotografiemi tváøí, dokumentujícími typický
vzhled tohoto typu. Jsou zde také tabulky srovnávající
charakteristické symptomy Carcinosinu s dalími léky,
s nimi je èasto nesprávnì zamìòován. Nepostradatelná souèást knihovny moderního homeopata. (Vzpomeòme na Dr. Smitse, který øekl, e Carc. je nejèastìjí
konstitucí samotných homeopatù a na francouzského
klasického homeopata Dr. Bon Hoa, který napsal, e
kdyby mìl existovat jen jediný homeopatický lék, vybral
by Carc.) Cca 240 Kè. Vyjde v kvìtnu 2001.
Dr. Rajan Sankaran

Due homeopatických lékù

Materie medika pøedního souèasného indického homeopata. Nejnovìjí dílo zaloené na popisu esencí lékù.
Souvisí se známou autorovou metodou pøedepisování
pøedevím podle základních symptomù mysli pacienta,
kterou tento indický homeopat proslul. 346 str., 570 Kè.

