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Prosíme, abyste pøiloenou sloenkou vèas pøedplatili roèník 2001. Vá èasopis
Homeopatie bude vycházet ji devátým rokem. Zùstává i nadále vìrný celostní
homeopatii. Cena 4 èísel je nyní 200 Kè. Zvýení ceny je dùsledkem nárùstu
potovních sazeb.
Homeopatická akademie  kurzy 1. ètvrtletí 2001:
13. + 14.1.  vechny roèníky + absolventi  kongres. sál nemocnice Na Homolce.
Dùleité téma, které dosud nebylo pøednáeno: Medicínské minimum pro homeopaty
è. 1. První èást pøednáek - nutné znalosti pro homeopaty nelékaøe. Vztahy s tradièní
medicínou. Terminologie, anatomie. Lékaøské výrazy v materiích medikách a repertoriích. První pomoc pøi nemocech a úrazech a rozpoznání váných èi nehomeopatických pøípadù. MUDr. Ryba, MUDr. Rychlovský, MUDr. Pudil a dalí lékaøi.
10. + 11. 2.  1. roè.  gymnázium Botièská
10. 2.  2. + 3. roè.  gymnázium Botièská  praktický semináø (9:00 - 16:00)
17. + 18. 3.  vechny roèníky, absolventi a dalí zájemci  kongres. sál Homolka.
Nìmecký homeopat Mike Keszler, studoval v osmdesátých letech u George Vithoulkase a praktikoval tøi roky s Rogerem Morrisonem v USA. Pøední nìmecký uèitel
homeopatie. První významný Heilpraktiker v Èechách.
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Otevøený dopis do Brna
Komoøe klasické homeopatie
Váení pøátelé, homeopaté,
je velmi zásluné, e se vìnujete klasické homeopatii a dìláte mnoho pro její rozvoj.
Kdy jsem v r. 1991 zakládal spoleènì s MUDr. Linhartem první homeopatický kurz
v Brnì a kdy jsem po dvou víkendech pøednáení v Janáèkovì síni pozval s Dr. Linhartem paní Anne Larkinovou, øeditelku London College of Classical Homoeopathy,
aby spolu s Peterem Chappelem uèila na tomto brnìnském kurzu, netuil jsem jetì,
jak pevnì se homeopatie v Brnì uchytí. Proto mì vae nadení naplòuje velkou radostí. To vám chci sdìlit úvodem, i kdy hlavní úèel tohoto dopisu je jiný.
Ilona Manolevská, éfredaktorka Regenerace, mi poskytla vai výzvu k petici,
abych se k ní vyjádøil. Tuto petici jste v rùzném znìní poslali na rùzná místa. Zabýval
se jí v odliném znìní i výbor naí Èeské homeopatické spoleènosti.Vae petice se
zakládá na mylných pøedpokladech.
Jak víte, øíjnová Regenerace otiskla mùj èlánek o tom, e léèitelství - a zejména
homeopatické léèitelství - je zcela legální. Doporuèuji vám pøeèíst si ho, stejnì jako
èlánek Léèitelství je legální profesí v è. 27 èasopisu Homeopatie. Oba jsou zaloeny na právní expertíze pøedního odborníka na zákony a spoluautora nìkterých zákonù, Doc. JUDr. Pavla Matese,CSc., kterou si u nìj objednala Èeská homeopatická
spoleènost. Nemá smysl íøit ve veøejnosti nepravdivou poplanou zprávu o tom, e
homeopatické léèitelství legální není. Mùe to mít spíe kodlivý dopad.
Podobnì lékaøská homeopatie je plnì legální. Jako dlouholetý èlen výborù dvou
lékaøských homeopatických spoleèností mám k dispozici fotokopii oficiálního dopisu lékaøské komory ze dne12.7.93, v nìm se mimo jiné praví, e VR ÈLK rozhodla
dne 30.6.1993 e: ÈLK povauje homeopatii za léèebnou metodu, kterou mùe vykonávat a homeopatické léky pøedpisovat kadý, kdo má oprávnìní léèit. Nebudu
z toho radìji dovozovat, e se vyjádøení vztahuje i na léèitele - pøestoe i oni mají
podle zákona oprávnìní léèit. Toto oficiální stanovisko ÈLK nebylo nikdy zmìnìno,
i kdy dobøe víme, e ve výboru ÈLK stejnì jako na ministerstvu a zejména na univerzitách je nyní nálada ostøe protihomeopatická. Nicménì zùstává skuteèností, e
lékaøi mohou homeopatii vykonávat. Není jim zakázána ádnou oficiální institucí,
nato pak státem, jak naznaèujete v prohláení.
Dalí základní omyl vaeho provolání spoèívá v pøedpokladu, e homeopatické
léky jsou podle nìjakého zákona na recept. Nikoliv. Víte sami dobøe, e t.zv. polykompozity a léky proti chøipce nebo zubní pasty s homeopatickými léky se prodávají
volnì. ádný zákon vak nerozliuje (viz zák. 26/1997 Sb. o léèivech) co je homeo3
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patický polykompozit nebo monokompozit. Jedná se zøejmì pøedevím o obchodní
politiku výrobcù homeopatik u nás, vzbuzující dojem, jakoby se dohodli, e znesnadní pøístup ke klasické homeopatii (monokompozitùm) tím, e si zaregistrovali na
svou vlastní ádost tyto preparáty na recept, zatímco polykompozity a jim podobné
léky na chøipky èi na rýmy si zaregistrovali jako volnì prodejné. Jedná se o
takzvané neregistrované recepty. Dùvodem mùe být napøíklad to, e - jak výrobci
neoficiálnì pøiznávají - asi 90% jejich zisku jim plyne za prodej polykompozitù a
lékù jim podobných. Stát èi zákon v tom mají patrnì jen malý podíl. Petice by musela
smìøovat hlavnì k výrobcùm, i kdy je moné, e stát (SÚKL) jejich taktiku vítá
nebo povzbuzuje a v kadém pøípadì zbyteènì toleruje praxi, která v jiné zemi na
svìtì nemá obdobu (vude jinde jsou homeopatika k dostání bez receptu).
Z výe uvedeného vyplývá, e problémy homeopatie u nás nespoèívají pøedevím
v legislativì a postoji státu nebo úøadù, ale pøevánì v postojích samotných homeopatù a výrobcù homeopatik. Nìkteøí lékaøi pøestávají homeopatii pouívat, nikoliv
vak proto, e by to bylo non lege artis. Homeopaté léèitelé se zase nemohou navzájem dohodnout (viz vztahy Praha-Brno) a ujasnit si nìkteré problémy, týkající se
napø. standardù vzdìlávání. Za této situace je tudí absolutnì nevhodné prosazovat
zavedení homeopatické léèby léèitelù (nelékaøù) jako vázané ivnosti (nebo ani léèitelství není ivností, by je zcela legální). Pøipomínám, e ani v Anglii není profesionální homeopatie vedena jako nìjaká ivnost (nato pak vázaná) a má úplnì stejný
právní status, jako nae souèasná homeopatie, co mi potvrdili mnozí mí pøátelé homeopaté z Anglie, kteøí jsou s tímto statutem zcela spokojeni. Doporuèuji neprosazovat v této vìci jakousi èeskou èi moravskou cestu (zcela odlinou od evropské) a
dokonce se pøi tom odvolávat nesprávnì a naprosto nepravdivì na ECCH (Evropskou
radu pro klasickou homeopatii).
Rád bych vás informoval, e se Èeská homeopatická spoleènost stane v nejblií
dobì èlenem ECCH a jejich stanovy a pomìry v jednotlivých zemích jsou nám dobøe
známy.
Pro zlepení postavení homeopatie v naí zemi navrhuji, abyste vyslali tøi nebo
ètyøi èleny vaeho výboru na zasedání pøítího výboru naí spoleènosti, které se koná
13.1.2001 v 18.00 v kongresovém sále nemocnice Na Homolce, Roentgenova 1, Praha 5. Je nutno tyto subtilní otázky probrat se znalostí vìci a zákonù a pokusit se
dohodnout na spoleèném postupu, který by byl k prospìchu naí homeopatie.
Za Èeskou homeopatickou spoleènost
Praha, 23. 11. 2000
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Jiøí Èehovský
pøedseda

Staré dobré Kali carbonicum
Mike Bridges, pøeklad Mgr. Lenka Nièková
Existuje rozpor mezi léky, které rádi uèíme a tìmi, které rádi pouíváme. Je skvìlé
uèit Phosphorus, lék, kterým chce kadý být, èi vykreslit nezapomenutelnou straidelnou atmosféru, která vyzaøuje z pøípadù Medorrhinum èi Anacardium. Mám pøípad Tarentula, je to lékaø na penzi, který se pravidelnì dostavuje na vechny církevní
dobroèinné akce. Tam nepozorovanì vklouzne do stanu a objeví se ve druhém, svíraje pod kabátem sklenièky jamu a rùzné kousky dortù, které ukradl. O takových lécích
se skvìle píí knihy, divadelní hry, èi toèí filmy. Vyzývám kteréhokoliv adepta spisovatelského umìní, aby napsal trhák o léku Kali carbonicum.
Lepí lektoøi ne já moná dokáí zhypnotizovat svoje posluchaèe úchvatným
výkladem pøípadu koliky s konkomitantními symptomy zad, aby pak tìm studentùm,
kteøí jetì neomdleli napìtím, dramaticky ohlásili, e lékem, který pøípad vyøeil, je
Kali carbonicum. Kdy tento lék pøednáím já, je to jako kdybych do atmosféry uèebny nechal kapat infúzi anestetik. Vidím, jak posluchaèi zaèínají zívat a hroutit se
v sedadlech a mnohaletá zkuenost a pozorování mi naznaèují, e se celá tøída chystá
usnout. Nìkdy mám pocit jako ten kapitán v Krutém moøi, který køièel na troseèníky
v záchranných èlunech: Vichni tleskejte a zpívejte! Nesmíme usnout! Zkouel jsem
vyprávìt vtipy, onglovat, a i kdy bych to nemìl o sobì øíkat, dokonce jsem i pomìrnì slunì stepoval. Ale zbyteènì.
Pokud nìkdo z vás hodlá pøedepisovat na meteorologický zpùsob, Kali carbonicum je jako takové ty edivé anglické dny v lednu, kdy se ani vítr neobtìuje zvednout. Ptáci jsou zamlklí a jediné, co uslyíte, je kolektivní chrápání celého národa.
Odpuste mou pøedpojatost, ale stejný pocit se dostaví, kdy odebíráte pøípad Kali
carbonicum. Jediné dalí léky, které jsou schopny mì tak spolehlivì uspat, jsou Sepia
a Graphites. Skrovné mnoství symptomù, které se u tohoto léku nalézají, je moná
zpùsobeno tím, e homeopat pøi odebírání pøípadu usnul.
Nejsem si jist, zdali veobecnì pøijatá esence léku Kali carbonicum, toti e je to
lék èerný nebo bílý, není trochu pøehnaná, èi docela matoucí. Barva, kterou bych
tomuto léku pøiøadil, je edá. Na zaèátku své praxe jsem to prostì nevidìl a domníval
jsem se, e jediní lidé, pro které se dá tento lék pøedepsat, jsou policisté. Z jedné
strany je to dobrá analogie, podle mé zkuenosti ne proto, e tito lidé jsou si tak velmi
vìdomi morálních a sociálních problémù, jako spí proto, e Kali carbonicum se objevuje v zamìstnáních, ve kterých jsou pracovníci nuceni vydret. Lidé Kali carbonicum èasto musí vydret popichování, stínosti a neschopnost jiných, ale nemohou
s tím nic dìlat. Vzpomínám si na jeden pøípad, byl to zamìstnanec londýnského metra, kterému si pasaéøi neustále stìovali a on to musel vydret. Po èase si na to
zvyknete,øekl mi. Kolem snadno rezignovaného Kali carbonica je atmosféra porae5
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nectví. Slova vojenské písnì z první svìtové války: Jsme tu, protoe jsme tu, protoe
jsme tu pravdìpodobnì vymyslel nìjaký pìák Kali carbonicum. Je to lék v zásadì
konzervativní, èasto s pocitem únavy. Tito pacienti dokáí být podrádìní jako Nux
vomica, ale toto podrádìní pramení z averze vùèi lidem. Mohou být misantropiètí.
Výe uvedený pacient mi øíkal: Nesnáím veøejnost.
Tato jejich rezignace je obzvlá patrná pøi potíích, kdy se zotavují z akutního onemocnìní. Mohou být pøíli slabí a vyèerpaní, aby se akutního stavu dokonale zbavili.
Jsou bez nadìje a depresívní. Nikdy se neuzdravím (Psorinum). Tento stav Kali
carbonicum èasto vidíme po chøipce, bronchitidì a zápalu plic.
Dalí pøípad Kali carbonicum, který jsem mìl, byl pracovník civilní sluby, který
se musel vyrovnávat s neschopnými éfy. Musel v tomto zamìstnání zùstat, protoe
mu bylo padesát a jaké jiné zamìstnání by nael? Kali carbonicum je notoricky majetnické i na vìci, které nemá rádo. (Visí na manelovi, kterého nesnáí). Mají starost o
peníze, strach z chudoby a z budoucnosti. Tento pacient byl Kali carbonicem vyléèen
z bolestí hlavy a nespavosti a nyní se chystá odejít z práce a chce zaèít podnikat.
Tohle vechno samosebou nemá nic spoleèného s pilulkami! Øekl mi, e je mu lépe
proto, e pøestal pouívat mentolovou pastu a od té doby se cítí o tolik líp! Urèitì na
ni mìl alergii!
U v tuto chvíli mùeme usoudit, e vlastností léku Kali carbonicum je stoicismus
tváøí v tváø obtíné situaci. Kali carbonicum se kontroluje a je dokonale rigidní ve své
averzi ke zmìnì, jakkoliv mu je stávající situace nepøíjemná. Pøedpokládám, e to
zpùsobuje jeho karbonická sloka. Skøípe zuby tváøí v tváø nepøízni osudu, protoe
ve se mùe jedinì zhorit. (Skøípe zuby v noci.) Vlastností Kali carbonicum je lhostejnost, a u hraná, nebo skuteèná. Ve druhém pøípadì prostì pøedstírá, e jej jeho
práce, rodina, zdraví atd. nevzruují, i kdy uvnitø je plný úzkostí. Jeho vystupování
je odmìøené, protoe se bojí, e ztratí emocionální kontrolu. Je-li si vìdom svého
citového ivota (a nemusí to tak být), pak kdyby vìdci objevili orgán, který zpùsobuje
emoce, vechny nemocnice by mìly pøed vraty fronty pacientù Kali carbonicum se
ádostí, aby jim byl onen orgán odstranìn. Emoce jsou pro Kali carbonicum zásadnì
negativní zkueností. V duchu vpravdì kentiánském, pro pacienta Kali carbonicum
ve øídí rozum.
Nejsem si jist, zda v pøípadì Kali carbonicum není formulace potlaèení emocí
pøíli silná. Spí o nìm radìji pøemýlím jako o èlovìku, který je svým pocitùm nesmírnì vzdálen a kterému to naprosto vyhovuje. Jeho city èas od èasu vybublají na
povrch. Pøed menstruací mívá prudké zmìny nálad. Mùe tu být veliké podrádìní,
strach (ze samoty, ze smrti, z budoucnosti atd.) a úzkost. Na této úrovni je lehko
zamìnitelný s Phosphorem a Arsenicem. Phosphorus bude o svých pocitech samozøejmì otevøenì hovoøit a nechá vás, abyste si s nimi nìjak poradili. I kdy si rady
vìdìt nebudete èi se v jeho pocitech nevyznáte, staèí sugestibilnímu Phosphoru øíct,
e je mu lépe a on se velmi rychle uzdraví. Arsenicum bude trvat na tom, e s ním
6
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máte nìco udìlat a k tomu úèelu pouije citové vydírání. Kdy se za dvì hodiny
nezlepím, budu si muset vzít antibiotika. Kali carbonicum mùe být ve stejném
stavu zoufalství podobné pøedelým lékùm, ale pamatujte na jeho sklon k rezignaci.
Nemyslí si, e ho nìkdo mùe uzdravit. Nedokáe vlastnì ani popsat, co je s ním
v nepoøádku a i kdyby to umìl, nenamáhal by se to udìlat, protoe k èemu to vlastnì
vechno je?
Vechny emoce vedou k pocitu zbyteènosti. Pacient Kali carbonicum je podrádìný stavem, ve kterém se nachází a dokáe být nesmírnì nepøíjemný. Pokud jej vak
konfrontujete, ztichne a nedokáe odpovìdìt. Nemùe najít slova a i kdyby je nael,
proè by je øíkal, vdy to stejnì nemá cenu.
Pokud, milý ètenáøi, na tom v této chvíli nejsi tak, jako mnozí pøed tebou, toti e
zaèíná zívat a natahuje se pro deku, moná sis poviml víc ne zdánlivé podobnosti
s lékem Natrum muriaticum. Toto je také lék, o kterém pøemýlíme u pacientù, kteøí
vypadají uzavøení, ovládají se a jsou pøíli rozumoví. Dovol mi rozptýlit tvé obavy
bez dalího odkladu. Na rozdíl od Kali carbonica Natrum muriaticum rádo se svými
pocity koketuje. Samozøejmì jen opatrnì a v soukromí, avak v temných zákoutích
svého dobøe chránìného hradu pacientka Natrum muriaticum zatáhne závìsy, pustí si
hudbu a vytáhne milostné dopisy, které dostala pøed mnoha lety. Nakonec se váhavì
objeví slza a Natrum muriaticum se prudce otøepe, zakáe si takové hlouposti a rozèílí se, e ten zatracený darebák jetì nevrátil jejího oblíbeného Leonarda Cohena.
Vìc je ta, e Natrum muriaticum si pocity alu dokáe uít. Cítíte, e uvnitø bublají emoce, co u Kali carbonicum není. Je pravda, e Kali carbonicum se vám mùe
bìhem konzultace zhroutit, ale jen v pøípadì extrémního zoufalství a beznadìje. Kdy
poloíte otázku na tìlo pacientu Natrum muriaticum, tak nanejvý párkrát zamrká a
sáhne po papírových kapesnících se slovy: Moc se omlouvám, koupím vám jiné.
Natrum muriaticum se mùe ovládat, má vak výrazný emocionální jazyk, který s vámi
nechce sdílet. Nechce, aby se na nì nìkdo díval, obzvlá je-li zranitelné. Kali carbonicum prostì nenachází slova. (Není schopná vyjádøit, co chce øíct). Poslednì jmenovaný symptom mùe vypadat jako Mercurius, ale Kali carbonicum nemá v sobì
zlomyslnost s nádechem násilí, který u Mercuria nejasnì cítíme.
Natrum muriaticum mùe být soucitné a vcítivé na emocionální úrovni, nebo ije
svùj citový ivot skrze ostatní. Kali carbonicum se bude v emocionální krizi s jinými
lidmi cítit nepøíjemnì a bude se trápit tak dlouho, dokud mu nìkdo nenabídne logické
øeení. V této souvislosti nás napadne slovo povinnost. Kali carbonicum je povaováno za lék plnící povinnost. Jeho smysl pro povinnost vak není stejný jako napøíklad u Carcinosinu. Ten plní svou povinnost proto, aby ostatní nebyli neastní èi
zranìní. Tady je to spí plnìní povinnosti proto, e se to musí udìlat. Jak je dobøe
známo, toto se vztahuje pøedevím na rodinné záleitosti. Má syndrom co kdy .
Co kdy ztratí zamìstnání? Co kdy poteèe do støechy? Atd.
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Na mentální a emocionální úrovni bych povaoval za vhodné porovnat Kali carbonicum jetì s Lycopodiem. Oba léky mají stejné pole pùsobnosti - dýchací ústrojí, trávicí trakt a játra - a z klinického hlediska se mohou zdát podobné. Lycopodium také
mùe mít zaedlý typ osobnosti se stejným nádechem podrádìnosti a defenzivnosti
jako Kali carbonicum. Je tu stejná majetnickost, pøíliná orientace na rozum a dokonce i skrblictví. Oba léky jsou vysoce citlivé, avak oba vzbuzují pocit, e se svými
emocemi nejsou v kontaktu.
Kali carbonicum se pøedevím soustøedí na to, aby ovládalo samo sebe, ne aby
mìlo navrch v rozhovoru s homeopatem a to je pro mì na této úrovni hlavním rozliovacím symptomem. Typické Lycopodium se bude snait uplatnit nad vámi svou
vrozenou nadøazenost. Pravdìpodobnì se ukáe, e je velký kamarád se slavným
specialistou právì na jeho chorobu. Zeptá se vás, jak dlouhou máte praxi a zdali víte,
co je to commotio cerebri. (Doporuèuji vám øíci ano, i kdy to nevíte, jinak vám to
Lycopodium vysvìtlí svým zdlouhavým a pøezíravým zpùsobem). Pøi rozhovoru s Kali
carbonicem se snate najít výe jmenovaný konkomitantní symptom nevysvìtlitelné
únavy, kdeto pøi konzultaci s Lycopodiem budete mít pocit mírného podrádìní ve
snaze udret si kontrolu nad situací.
Nyní nìco k fyzickým symptomùm, co je oblast, kde se vám lék zaène rýsovat
nejdøíve. V souladu s podobností s Lycopodiem je Kali carbonicum výborný jaterní
lék. Má bolesti míøící do zad a dá se o nìm uvaovat pøi luèníkové kolice, obzvlá
v pøípadech, kde Aconitum nezabralo. Symptomy trávicího traktu jsou zajímavé, i
kdy trochu znepokojující, protoe stejnì jako Lycopodium má Kali carbonicum rádo
sladké a horké nápoje. Ve kolní soutìi ve vypoutìní duchù budou dítì Lycopodium
a dítì Kali carbonicum na stejné pøíèce. Oba léky jsou velmi flatulentní a po jídle trpí
distenzí. Hlavním rozliovacím znakem je doba zhorení, co je pro Lycopodium 1620 a pro Kali carbonicum 14-16 h. Nádherný rozliovací symptom Kali carbonicum
jsou bolesti zad. Soustøeïují se v køíi a nutí pacienta si lehnout.
Kali carbonicum je lék na koliku par excellence. Jde-li o plynatost a prùjem a
zlepení ohnutím v pase pøi zlepení teplem a pøiloením lahve s horkou vodou, byli
byste blázni, kdybyste nepodali Colocynthis, ale budete na tom jetì hùø, kdy nezabere. V takové chvíli si vzpomeòte na Kali carbonicum, které má úplnì stejné modality.
Kali carbonicum mùe vypadat jako Nux vomica u problémù s trávením a moèovým mìchýøem, ale pokud jste na pochybách, oba léky po sobì dobøe následují. Kdy
hovoøíme o gastrickým obtíích, musíme se podívat na Carbo vegetabilis. Tento lék
obsahuje nepatrné mnoství Kali carbonica, take není divu, e se dìlí o mnoho symptomù. Oba léky mají nesmírnì distendované bøicho, zlepené vyputìním plynu.
Oba mají podobnou koliku, zlepenou ohnutím v pase. Oba také nesnáejí tìsné obleèení v pase, mají veobecný nedostatek reaktivity a obtíe, které pøicházejí po ztrátì
tekutin.
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Hlavním rozliovacím symptomem, který jsem objevil, je skuteènost, e Kali carbonicum je nesmírnì citlivé na prùvan, zatímco Carbo vegetabilis si pøeje èerstvý
vzduch. Dalím je nestálost symptomù Kali carbonicum. Symptomy cestují. Poloíte teplý obklad na bolestivé místo a bolest se pøesune jinam.
U respiraèních obtíí je Kali carbonicum na stejné úrovni jako léky Arsenicum, Phosphorus, Lycopodium, Bryonia a Antimonium tartaricum a je nutné je porovnat. Pokud
neúspìnì podáte Arsenicum u pøípadu astmatu, kde se pacient ohýbá v pase, aby se
mu ulevilo, uvate Kali carbonicum.
Je to výborný lék na bronchitidu a pneumonii u pøípadù, kdy zachlazení sestoupilo dolù do hrudníku a tam se usadilo. Je zde hodnì tekutiny v plicích, obzvlá v pravé
plíci, s málo produktivním kalem (Antimonium tartaricum a Lycopodium). Dalím
hlavním rysem Kali carbonicum jsou ostré, bodavé bolesti. (Mùe mít i stejné pálení
jako Arsenicum). To bývá èasté u pøípadù pleuritidy. Najdete-li takový typ bolesti u
respiraèních onemocnìní, pomyslíte na Bryonii. (U srdeèních obtíí na Spigelii).
Nìkolikrát jsem u pleuritidy podal Bryonii a zjistil, e pomohla jen èásteènì nebo
vùbec ne. Tehdy mi zachránily kùi léky Phosphorus nebo Kali carbonicum. Jedním rozliovacím symptomem je to, e Bryonia i Phosphorus budou chtít leet na
postiené èásti tìla, zatímto Kali carbonicum se to nebude líbit. Bryonia bude mít
bolesti pouze pøi nádechu, zatímco Kali carbonicum mùe mít bolesti i mezi nádechy.
Doufám, e teï u je zøejmé, proè mám rád Kali carbonicum. Je nesmírnì tìké tento
lék pochopit a jetì tìí jej objevit v ordinaci. Je jedním z tìch lékù, které se èasto
vynoøí, kdy indikovaný lék moc nefunguje. A je to jasný pøípad Arsenicum
s astmatem, èi Colocynthis s kolikou, nebo snad nepochybný pøípad pleuritidy u Bryonie a léky nefungují, zaènete si rvát vlasy, obzvlá jde- li o akutní stav. Mnohokrát
mi pøi podobných pøíleitostech pøilo na mysl Kali carbonicum a zachránilo mì pøed
nutností zakoupit paruku. Tento lék lze nejlépe pochopit ve srovnání s léky kolem
nìj.
Kali carbonicum mì párkrát zachránilo, ale mùe èlovìka dostat i do potíí. Lehce se splete s Natrem muriaticem, protoe mají mnoho spoleèných symptomù. U obou
je hojné zadrení tekutin a edémy. Oba léky jsou velmi hormonální s PMS a menstruálními bolestmi, podobnými porodním. Oba mají charakteristické bolesti v zádech,
hojné a prodlouené krvácení pøi menstruaci, èi amenorrheu. Pøedepsal jsem Natrum
muriaticum u poslednì jmenovaného problému po neskonale dlouhé a ostudné øadì
nesprávných pøedepsání. lo o známou modelku a já u propadal panice, kdy jsem
vidìl, jak moje ance stát se exkluzivním homeopatem pøedvádìcího mola se mìsíc
od mìsíce zmenuje. Pøedepsal jsem Kali carbonicum. Pacientka odjela na dovolenou a poslala mi pohled, kde stálo: Jistì rád uslyíte, e jsem dostala menstruaci.
Trvalo mi pár horkých chvil, ne jsem to vysvìtlil své tehdejí pøítelkyni.
A koneènì, èastokrát jsem pouil Kali carbonicum u artritidy, obzvlá byla-li
pøítomna bolest zad jako konkomitanta. Mnohokrát toto pøedepsání pøedelo operaci
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kyèelního kloubu (náhrada) èi alespoò prodlouilo dobu, ne dolo k nevyhnutelnému,
u pøípadù, kde byla pøítomna ostrá bolest, klesající nohou dolù, obzvlátì pravou.
A jetì jedna poznámka, opravdu poslední. Nepokouel jsem se podat soustavný obraz Kali carbonicum, spíe výèet pøíleitostí, pøi kterých jsem jej rozpoznal a podal.
Nezaøadil jsem sem známìjí symptomy jako napøíklad citlivost na hluk a dotek, gastrickou úzkost, oteklá horní víèka apod. Prostì jsem se jen chtìl zastat léku, který je,
podle mého názoru, silnì zanedbáván a èasto zamìòován s jinými. Pokusil jsem se
naèrtnout obraz léku Kali carbonicum, který se zámìrnì vyhýbá onomu pøísloveènému policistovi. Ovem, jeliko znám ivot, pøedpokládám, e a dnes pøijdu do ordinace, bude na mì èekat celý místní policejní sbor, abych jim vyléèil citlivá chodidla a
duevní rigiditu.

Adresy anglických lékáren,
které zasílají homeopatické léky v úplném sortimentu na základì písemné,
telefonické nebo e-mailové objednávky, samozøejmì zcela bez receptu. Pøi objednávání je vhodné uvést údaje vaí mezinárodní platební karty, kterou vydávají vechny nae banky na poádání. Léky vám dojdou pøímo do vaí schránky
(bez jakýchkoliv celních formalit) asi do týdne, a to v libovolné potenci (C6,
C12, C30, 200,1M, 10M 50M, CM). Ceny se obvykle pohybují kolem 2 - 3
liber za 100 tablet + potovné:
Ainsworths Pharmacy, 40-44 High Street, Caterham, Surrey CR3 5UB, GB
fax: 0044 1 883344602, e-mail: ainshom@msn.com, www.ainsworths.com
Nelsons Pharmacy, 15 Duke Street, Dublin 2, Ireland (poboèka londýnské
lékárny se stoletou tradicí), fax: 00353 1 6790457, tel.: 6790451
Helios Pharmacy, 97 Camden Road, Tunbridge, Wells, Kent TN1 2QR, GB
tel.: 0044 1 892 536363, fax: 546850, e-mail: pharmacy@helios.co.uk,
www.helios.co.uk (má také LM potence)
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Bambus
Ppøednáka pro Èeskou homeopatickou spoleènost v bøeznu 2000,
pøevzato z èasopisu The Homoeopath
Nick Churchill, pøeklad Mgr. L.Nièková
Podíváme se na proving léku Bambus  èi latinsky Bambusa arundinacea. Je to
velký nový proving, který vedl Bernd Schuster v Nìmecku a bambus bude velmi
uiteèným lékem. Ten proving byl velmi dobrý s mnoha provery, kteøí vytvoøili
souhrnný a dobøe pokrytý obraz léku. Kdy o nìm ètete, máte pocit, e víte pøesnì, co tento lék dokáe udìlat. Devìt z deseti provingù, které ètete, neobsahují
nic moc  jen pár vágních symptomù a moná jeden, dva charakteristické. Nic, co
by spolu souviselo èi drelo pohromadì. Èasto lék ani nemùete pouít, protoe
máte dojem, e ho neznáte dost dobøe.
Studuji-li plný proving, který správnì vykresluje podobu léku, hledám odpovìdi
na tyto otázky:
Které èásti lidského tìla  které orgány a systémy  postihuje tento lék (vèetnì
mysli a snù, pokud jsou silnì zasaeny)?
Jaké druhy symptomù se odehrávají v jednotlivých èástech tìla?
Jaké jsou fyzické a emocionální pocity, které tento lék produkuje?
Jaká jsou témata u mentálních symptomù?
Jaká jsou témata u snových symptomù?
Jaký mají sny vztah k mentálním symptomùm?
Zde vidíte, e první otázka zní: Které èásti tìla lék zasahuje? Vìtina lidí se u
provingu dívá rovnou na mentální symptomy, protoe jsou nejsnáze pochopitelné
a ihned zaujmou. A samozøejmì jsou velmi, velmi dùleité. Já ale cítím, e je to
chyba, èíst nejprve mentální symptomy, protoe jakmile si je pøeètete, je velmi
tìké se soustøedit na fyzické symptomy. Zjiuji, e je mnohem výhodnìjí pracovat opaèným zpùsobem. Zaènu proving èíst ne na stranì jedna, ale tam, kde je
tøeba kapitola Závra. A kdy se doètu ke spánku a snùm, pøeètu si jenom spánek
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a vynechám sny. Kdy zvládnu vechny fyzické symptomy, pak se teprve vrátím
a nastuduji mysl. Symptomy snù ètu a úplnì nakonec. Podle mì je to prostì
nejúèinnìjí metoda, jak do hloubky pochopit nový lék, a vlastnì jakýkoliv lék,
pokud studujete pùvodní proving.
Také si myslím, e je dùleité nenechat se pøíli rozptýlit tím, z èeho je lék vyroben, protoe pokud vidíte obrázek bambusu, hned si pomyslíte: Co bambus znamená, jaké jsou s ním spojeny asociace? Zaènete spekulovat zrovna ve chvíli,
kdy byste mìli mít hlavu chladnou. Právì se chystáte nahlédnout do nitra léku, ne
na jeho vzhled, jeho vlastnosti, pouití èi mytologii, která se k nìmu váe  to ve
je, jak se øíká, pouze vnìjí slupka. Nemùete poznat obsah, dokud nenastudujete
proving. Mohou vás napadnout velijaké asociace a mùete obdret uiteèné informace, ale nebude to staèit na pøedepsání. Take kdy zaènete se substancí,
èíhá na vás oidnost doktríny signatur. Zdá se, e hodnì lidí nanetìstí upadá do
této pasti. Já vdycky hledám vztah mezi substancí a lékem a naposled.
Dalí moment, u kterého není radno zaèínat, studujete-li nový lék, je jeho interpretace vedoucím provingu, i kdy u vìtiny publikovaných provingù je právì
ona hlavní atrakcí. Zjiuji, e nabízí-li se nám u nového provingu masivní interpretace, èasto má zakrýt skuteènost, e ze samotného provingu vzelo pøíli málo
uiteèných informací. A naopak. Nejlepí provingy bývají materia medica pura.
Hovoøí samy za sebe. Pøirozenì máme sklon oèekávat od vedoucího provingu ve
vìci nového léku jakési pouèení, avak z rùzných dùvodù nemusí být zrovna on
tou nejvhodnìjí osobou, která nám je mùe poskytnout. Urèitì si interpretaci
pøeètìte, ale navrhuji, abyste to udìlali a poté, co se lék pokusíte pochopit sami.
Kdy si vezmu nový proving, abych ho prostudoval, ze veho nejdøív si øeknu:
zasahuje tento lék dýchací ústrojí? Je to lék, který pùsobí pøedevím v oblasti
enských reprodukèních orgánù, nebo má obzvlá silný vliv na aludek a trávení? Nebo má skuteènì primární vliv na mysl, více, ne na jiné systémy?  Jako
tøeba Cannabis indica, která má nepochybnì výrazný vliv na mysl. Vechny léky
pochopitelnì z velké èásti zasahují mysl, avak v této fázi stále zkoumám celé
tìlo a systémy, které jsou nejvíce postieny. Nebo v jistém smyslu je mysl pouze
dalím tìlovým orgánem. Kadý lék má afinitu ke specifické èásti tìla a u kadého léku je to jiná èást.
Kdy si odpovím na tyto otázky, zeptám se:
Vezmeme-li fyzické, mentální a snové symptomy dohromady, je tam téma, které
je vechny pokrývá a sjednocuje?
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To vede ke komplikovanìjím otázkám, jako tøeba: jaká je situace tohoto léku,
podle Rajana Sankarana? Èi jaká je jeho esence, pokud bychom byli Georgem
Vitoulkasem? Nebo jeho sloveso, jeho zamrzlý pohyb, co je zpùsob, kterým se rád vyjadøuje Jeremy Sherr. To ale pøijde a mnohem pozdìji, na to pøijdete, a dostateènì pochopíte symptomy léku. Abyste nìco skuteènì pochopili,
musíte vdycky postupovat zdola nahoru. Take vezmu-li proving Bambusu, vidím, e tento lék má nejvìtí vliv na krk, záda a konèetiny. To je jeho hlavní sféra
pùsobení. A budu chtít pøedepsat lék Bambus, budu hledat pøedevím pøípad,
který bude mít výrazný problém se zády, íjí a konèetinami. Od té doby, co znám
tento lék, tak kdykoliv ke mnì pøijde pacient s problémem v tìchto oblastech,
hned zaøadím Bambus do difereèní diagnózy, nebo na tyto partie pùsobí tak
silnì. Podívejme se na nìkteré z tìchto symptopù. Tak pøedevím je zde velké
zatuhnutí íje. Velká obtí pøi otáèení hlavy. Mnoho zkouejících to mìlo, a
velmi silnì. Je zde tenze a zatuhlost v zádech a v íji. Svaly se dostaly do køeèe a
tento stav se zhoruje vlhkem, chladným poèasím a pobytem venku. Problémy se
mohou íøit a zatuhlost a tenze mùe vyzaøovat do konèetin. Zatuhlost je velmi
intenzívní, jeden pacient ji popsal "jako tolverk.
Zároveò s pøevládající zatuhlostí jsou tu jetì dalí rùzné bolesti v zádech a v íji.
Tyto bolesti jsou pøedevím køeèovité, obtíné tahavé bolesti. Mají sklon vyzaøovat dolù do konèetin  dolù paí do rukou èi dolù nohama ke kolenùm. Jsou zde
také neuralgické a revmatické bolesti v ramenou. Vechny tyto bolesti jsou zlepeny odpoèinkem a teplem. To je silná modalita tohoto léku. Rhus tox. se hodnì
zlepuje teplem a pokraèujícím pohybem, zatímco Bambus, který je Rhus tox.
v nìèem podobný, se lepí teplem a odpoèinkem.
Je zde slabost rukou, potíe pøi psaní. Jsou tu problémy po celé délce zad a
k hydím, do lumbálnì sakrální oblasti. Zase je tu køeèovitá bolest, napìtí, pocit
zauzlení. Stejnì jako silné zlepení teplem, napøíklad horkou koupelí, a odpoèinkem, mají symptomy zad zlepení kalem a defekací, i kdy ne pøíli výrazné.
Take toto je hlavní obraz obtíí se zády a jetì bych rád dodal, e jeden zkouející popsal podivný pocit, jakoby mu kolem vnitøních orgánù plouchala voda.
Popsal jej jako vlny pøíjemných pocitù, stoupající z bøicha do hrdla. Dalí zkouející popsal pocit pálení podél páteøe a øekl: Horko pøichází ve vlnách. Tenhle
lék má nìjaká vztah k vodì, i kdy v tuto chvíli jetì nechápeme, jaký. Bìhem
studia se nám to postupnì vyjasní.
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Teï se budeme vìnovat konèetinám, doufám ale, e u je vám jasné, e jakmile
budete mít pacienta s potíemi se zády, mùete pomyslet na Bambus. Pak si ovìøíte, jestli vám sedí modality a jestli je podobná povaha bolesti. Bambus se zdá
mít tak silný vliv na záda a páteø, e jej mùete vzít v úvahu pøi kadém pøípadu
bolestivých zad.
Kdy se podíváme na symptomy konèetin, zdá se nám, e nìjakým zpùsobem
souvisejí se symptomy zad a íje, jakoby je symptomy zad zpùsobovaly. Vzhledem k tomu, e tento lék tolik zasahuje záda, urèitì bude mít vliv i na konèetiny.
Pøedevím jsou tu pocity necitlivosti a mravenèení, které zaèíná v zádech a íøí se
dolù do konèetin.
Jedna proverka popisovala pocit, e má pravou ruku tlustí ne levou. Je tu velký
pocit slabosti a tíhy. Kdosi øekl, e mìl: naprosto neznámý pocit tíhy
v konèetinách pøi probuzení. Mnoho symptomù je zhoreno ráno pøi probuzení.
Take zde máme velké zlepení horkou lázní a odpoèinkem a ménì výrazné zlepení kalem a defekací. Máme velké zhorení chladem a vlhkem a témìø stejné
zhorení ráno pøi probuzení.
Dalím souborem symptomù jsou ledovì chladné ruce a nohy. Extrémní pocit
chladu, poèínající v ramenou a vyzaøující dolù. V tomto léku je hodnì vyzaøování ze zad dolù konèetinami. Zároveò s ledovým chladem konèetin zde mùe
být i opaèný pocit  pálení chodidel. Jedna proverka mìla pocit horkosti
v chodidlech, aèkoliv jí vlastnì byla zima. Toto je nezvyklý symptom. Samozøejmì, e u provingu, kde jsou studené nohy budete pøedpokládat i nohy horké,
protoe se obyèejnì objeví i opaèná polarita. Avak obecnì bude mnohem výraznìjí jeden sklon a Bambus je, veobecnì vzato, lék zimomøivý.
Dalím symptomem, který najdeme u konèetin, je neobratnost a nemotornost.
Upoutí vìci a naráí do vìcí pøi chùzi. Máme zde cukání v konèetinách, otoky kotníkù. Jeden prover øekl, e má pocit cizího tìlesa v botì. Je tu svìdìní na
rùzných místech dolních konèetin, na ramenou a paích. Jsou tu køeèe a kontrakce v rukou. Nehty jsou zmìnìny, jsou na a nich drobné propadliny.
(pokraèování v pøítím èísle)
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Rozhovor s Jean-Pierrem Jansenem
Natoèila a pøeloila Mgr. Lenka Nièková
Pro mnohé z nás se jméno známého homeopata Jean Pierre Jansena, který nám pøednáel
na Homolce v listopadu 1999, váe pøedevím k jeho odhalení významu rostlinné èeledi
Umbeliferae pro homeopatii. Mne vak zajímalo vìdìt o nìm víc i jako o èlovìku, a
proto jsem se k nìmu pøi nìkolika pøíleitostech pøiblíila s diktafonem.
J. P. J.: Moje setkání s homeopatií nebyla náhoda. Od osmnácti let, tedy od prvního roèníku medicíny, jsem po ní poilhával. V té dobì jsme mìli nìjaké kurzy veho moného,
byla tam akupunktura, antroposofie, homeopatie, také jsem studoval teologii, ale poøád
to nebylo ono, takový ten pocit, kdy se vám rozsvítí a víte, e zrovna tohle chcete dìlat.
Pak, po nìjakých dalích kurzech jsem se stal respiraèním terapeutem
Red.: Co to je?
J. P. J.: To je taková terapie, kdy se jemnì dotýkáte klientova tìla a stimulujete respiraèní
pohyby. Mùete tak klientovi pomoci, aby se spojil se svým vnitøním ivotem  je to
dobré i na nìkteré fyzické obtíe. A pak se mi v Holandsku naskytla pøíleitost udìlat si
dobrý profesionální kurz homeopatie, bylo to osm víkendù v roce. Já tehdy nemìl jetì
hotovou medicínu, ale dovolili mi do kurzu nastoupit a o pùl roku pozdìji jsem byl teprve promován. Take jsem homeopatii studoval v dobì, kdy jsem pracoval jako alopat.
A pak v roce 1987 otevøel v Holandsku kurz George Vitoulkas a to byla moje hlavní
inspirace. Pøesnì si vzpomínám na jeden okamik, kdy jsem najednou vìdìl: tohle je
moje parketa, chci dìlat homeopatii. A od té doby jsem o tom ani na vteøinu nezapochyboval.
Red.: Take jste zanechal klasické medicíny?
J. P. J.: Pracoval jsem jako obvodní lékaø jen jeden rok a jsem tomu rád, protoe jsem se
z klasické medicíny nauèil dost na to, abych nezanedbal nìjakou závanou diagnózu.
Umím si u nìkterých onemocnìní udìlat prognózu, co se dá èekat, e se stane a co ne,
take z hlediska alopatie se cítím docela bezpeènì.
Red.: Ale vrame se k homeopatickému vzdìlávání u vás. Co mùe Holandsko v tomto
oboru svým studentùm nabídnout?
J. P. J.: Jsou to vesmìs víkendové kurzy, est a osm víkendù do roka s domácím úkolem,
studium trvá tøi roky a uèí se hlavnì Materia medica a základní filosofie. Jsou tam také
analýzy pøípadù, strategie podání Je to dobrý úvod do homepatie. Ale viml jsem si, a
frekventanti kurzù to také øíkají, e po tìch tøech letech teprve zaèíná skuteèné studium.
Red.: Pro vás to tedy po tìch tøech letech byl George Vitoulkas.
J. P. J.: Ano, pro mì to byl George Vitoulkas.
Red.: To jste mìl tìstí
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J. P. J.: To jsem mìl. Ale já jsem dost dlouho hledal, nezapomeòte, e jsem po homeopatii
zaèal poilhávat u za studií na medicínì. Take po tak dlouhé dobì jsem si snad zaslouil najít nìco, co stálo za to.
Red.: A to jste se jen tak sebral a rozjel se za ním?
J. P. J.: Ne, on pøijel do Holandska. Mnì lo o homeopatii a kdy si mùu opatøit informace jednodue, proè bych mìl cestovat po svìtì?
Red.: Vy nerad cestujete?
J. P. J.: No, není to mùj koníèek. Kdy to musí být, tak jedu, ale nelibuju si v tom.
Red.: Vy uèíte rùznì po svìtì?
J. P. J.: Spí bych øekl rùznì po Evropì. Uèil jsem ve Finsku, na Slovensku, v Irsku,
v Belgii, párkrát v Nìmecku a moná jsem na pár zemí zapomnìl.
Red.: Vy jste takový dùkladný èlovìk
J. P. J.: Hm
Red.: Byl jste takový vdycky, nebo vás tomu nauèila homeopatická praxe?
J. P. J.: Já jsem takový od pøírody, ale samozøejmì je to ta tìí cesta. I kdy k tomu máte
sklony, stejnì je to tìké. Jene kdy to chcete dìlat poctivì Samozøejmì jsem se nevyvaroval i povrchních pøedepsání, jako kadý. Jene kdy pak u pøípadu nemáte úspìch,
musíte se do toho pustit znovu. Víte, já jsem od pøírody spí líný, nerad tvrdì pracuju, ale
je to prostì nutné, jinak to nejde a mnì se to i líbí. Jen jde o to zaèít.
Red.: Máte také pacienty s rakovinou?
J. P. J.: Ne moc, za deset let jsem jich mìl asi patnáct.
Red.: Máte nìjakou zvlátní strategii, jak pro nì pøedepisovat?
J. P. J.: Ne, já spí experimentuji. Nemám dost zkueností, abych mìl jistotu. Peèlivì
jsem prostudoval literaturu a zjiuju, e rùzní terapeuté uívají rùzné strategie. Teï
zrovna pracuji podle metody dr. Ramakrishnana
Red.: Také jsme ji publikovali. A jaké máte výsledky?
J. P. J.: Zatím ne moc dobré, z hlediska kurativního. Ale to je moje osobní zkuenost.
Znám kolegy, kteøí jsou docela úspìní. A dr. Ramakrishnan má se svou metodou výsledky velmi dobré. Myslím, e nejsem jetì na takové pøípady pøipraven. Ale co se týèe
paliace, jsem pøesvìdèen, e pro nì mohu udìlat velmi mnoho.
Red.: Povíte nám o svém nejzajímavìjím pøípadu?
J. P. J.: Pøed nìjakou dobou jsem mìl pøípad motýla. A pøedepsal jsem ho bez provingu,
bez informací, jen tak. Bylo to jako blesk z èistého nebe, prostì inspirace. Ale nejen to,
byla tam i logika a rozumná úvaha, trocha tìstí a samosebou i intuice. To bylo velmi
zajímavé. Mìlo to tolik dùsledkù, tato zkuenost.
Red.: Co to bylo za lék? Jaký to byl motýl?
J. P. J.: Byla to mùra. Hodnì jsem na tom pøípadu pochopil, jak dùleitá je analýza. Je
dobré se uèit od jiných, ale dret se svého názoru. Kdy nevím, tak to øeknu. Jednou jsem
øekl pacientce, já nevím, jaký lék potøebujete, pøijïte za rok. A ona pøila a tehdy èas
uzrál a lék byl nalezen.
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Red.: Publikujete?
J. P. J.: Ano, píu hlavnì pro Homoeopathic Links a jiné odborné èasopisy. Tak tøi, ètyøi
èlánky roènì.
Red.: Léèíte homeopaticky svou rodinu?
J. P. J.: Nìkdy ano, nìkdy ne.
Red.: Myslíte, e to je moudré, léèit si sám svoje lidi?
J. P. J.: Pokud to není sloitá situace a nejsou ádné komplikace Ale ve chvíli, kdy
bych mìl pocit, e se musím prokopat a ke døeni osobnosti èlena svojí rodiny, pak bych
mu øekl: prosím tì, jdi radìji jinému homeopatovi.
Red.: Øeknìte mi, jak homeopatie zmìnila vá ivot?
J. P. J.: Na tohle se mi tìko odpovídá, homeopatie pro mì udìlala tolik, e se o tom ani
nedá mluvit. Struènì øeèeno: jsem astný, e jsem nael svoje místo v ivotì. A tohle o
svém ivotì nemùe øíct kadý. Pro mì je to homeopatie.
Red. Jenom ta? Nic jiného vás nezajímá?
J. P. J.: Homeopatie je pro mì vechno. Vechno, co dìlám, je homeopatie. Také mì
zajímá hudba, umìní, mytologie, filosofie, stavím hudební nástroje, take umím dìlat i
manuální práci
Red.: Uvolòujete se tak, e?
J. P. J.: Ano. Hudba pro mì v minulosti byla velkou útìchou.
Red.: Vy také na nìco hrajete?
J. P. J.: Ano. Na vechny moné klávesy. Hlavnì na spinet, obzvlá Bacha a také na
piano a pøíleitostnì na varhany. V mládí jsem byl varhaníkem v kostele. Mìl jsem to
tìstí hrát nìkteré lehèí Bachovy skladby na varhany  to byla zkuenost, která se nezapomíná.
Jetì o nìèem bych tu chtìl promluvit. Homeopatie je vlastnì disciplína, která obsahuje
kousek ode veho: homeopat je èásteènì doktor, ale i psycholog, psychiatr a tøeba i kouzelník V poèátcích homeopatie tohle mohlo staèit. Ale dnes, kdy homeopatie získává
na dùleitosti a lidé se o ni zajímají, se stále jetì stává, e mnoha pacientùm není pomoeno. Jedním z dùvodù mùe být, e nemáme dost lékù, e homeopaté získávají svoje
znalosti ad hoc, nahodile, nemají dobré zdroje, správný poèítaèový program, ale i proto,
e nejsou správnì prokoleni. A tím samosebou myslím i vzdìlání v oboru psychologie a
psychoterapie. Také by si nejdøív mìli vyèistit svoje vlastní problémy a citlivá místa,
mìli by umìt je nahlédnout a vyøeit a nepøenáet je do vztahu s pacientem.
Red.: Take vae rada zní  jdìte a studujte dále. A máte pro nae ètenáøe jetì nìjaké
poselství?
J. P. J.: Ano. Chtìl bych jim vzkázat: pokud se chcete dál rozvíjet, nauète se anglicky a
ètìte v angliètinì. Nejsem tu v Praze poprvé a vdycky mám pocit: tohle nebo tamto u
mohli dávno vìdìt, kdyby si to byli pøeèetli v anglických v knihách. Take do toho, drím vám palce!
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Carcinosin: Klinická a patogenetická studie
J. Hui Bon Hoa, M. D., D. F. H. O. M., pøeklad z angliètiny Mgr. Alena
kodová
(pøevzato z British Homoeopathic Journal)
Gibson Miller rád øíkával, e pokud by mìl být odkázán pouze na jeden jediný
lék, vybral by si Sepii. Jsem si jist, e kdyby tento velký homeopat il v dnení dobì,
vybral by si Carcinosin, který je nosodou, nebo bychom spíe mohli øíct sarkodou,
rakoviny. Budeme-li vycházet z prací dr. D. M. Foubistera a dr. W. Lee Templetona
z Homeopatické fakulty ve Velké Británii, tento lék pøeel do bìného pouívání na
stejné úrovni jako Sepia, Sulphur, Lycopodium, Phosphorus a ostatní konstituèní léky.
Pøedbìhl je ovem vechny v poètu indikovaných pøípadù.
Pøípravek pouívaný Foubisterem a Templetonem v klinické praxi a k vypracování jeho patogeneze je originální Carcinosin. Jeho pùvod je neznámý. Byl pøivezen ze
Spojených státù a byl pravdìpodobnì pøipraven z epiteliomu prsu. K dostání je nìkolik rùzných druhù v rùzných potencích, získaných na operaèním sále Královské londýnské homeopatické nemocnice. Tyto Carcinosiny pøipravil A.Nelson and Co. est
z nich je nyní v bìném pouití. Jsou to: Carcinoma adeno stom. - z epiteliomu aludku, Carcinoma adeno vesica - z epiteliomu moèového mìchýøe, Carcinoma in co. z epiteliomu støev a moèového mìchýøe, Carcinoma scir. mam. ze skirrhu prsu, Carcinoma squam. pulp. - z epiteliomu plic.
Pùvodní Carcinosin neznámého pùvodu je lékem první volby, protoe ten jediný
byl pøedmìtem dùkladného klinického a patogenního zkoumání. Podle Foubistera
jsou novìjí Carcinosiny neobyèejnì silné a mìly by být pouívány jen s nejvìtí
opatrností.
Fakta pocházejí z pera dr. D. M.Foubistera, který popsal generální a mentální
charakteristiku tohoto léku a vykreslil jeho obraz ve svém èlánku v èasopise The
British Homeopathic Journal v èervnu roku 1958. Tento èlánek byl pøeloen do francouztiny dr. E. Schepensem z Bruselu. Dalí fakta mají pùvod èlánku dr. W. Lee
Templetona, který publikoval velmi dobrou patogenezi tohoto léku v dubnovém èísle
tého èasopisu roku 1954.
A. Typologie
Fyziologie
Pohledem na Foubisterùv seznam pøíbuzných lékù a klasifikaci tìchto lékù podle
biochemických konstitucí Vanniera a Bernarda zjistíme, e Carcinosin patøí stejným
dílem do karbonických (Sulphur, Lycopodium), fosforických (Nat. mur., Ars. alb.,
Phos) a sulfurických (podle Bernarda) (Sulpur, Nat. sulph., Psorinum, Nat. Mur.)
18

Carcinosin: Klinická a patogenetická studie

konstitucí. ádný z lékù, popsaných Vannierem jako fluoroidní, se na Foubisterovì
seznamu neobjevuje.
Tváø
Barva kávy s mlékem, bledá ple, s èetnými mateøskými znaménky a modrými
bìlmi.
Mysl/mentální charakteristika
Templetonovy provingy poukazují na urèitou mylenkovou strnulost, mentální neteènost, která je jetì prohloubena pocitem mozkové konstrikce. Pacient mùe být
dokonce apatický a neochoten odpovídat na otázky. Je velmi zamìstnán, ale je zároveò na svou situaci rozezlen. Intelektuální práce je pro nìj muèením. Foubister poukazuje zejména na blahodárný vliv Carcinosinu, který se podobá pùsobení Medorrhina pøi léèbì mongoloidù a nìkdy i jiných pøípadù opodìných èi mentálnì defektních
dìtí. Dr. D.J.Clarke napsal, e Carcinosin byl pouit i pøi léèbì pychotických pacientù
s tendencí k sebevradì, kteøí mìli rakovinu v rodinné anamnéze.
Následující mentální symptomy, odvozené z mnoha klinických pozorování, zejména z prací Foubistera, jsou velmi dùleité. Pøedepsání homeopatického léku je
zaloeno na tomto typu symptomù, a bere v úvahu i symptomy, které byly získány
z provingù.
Základní strach  déle trvající strach a dlouho trvající smutek.
Pøedtuchy, které se vyskytují ve formì starostí, nìkdy vystupòovaných a k muèivé úzkosti, napøíklad kdy se dítì, manel èi manelka dlouho nevracejí domù, nebo
strach mladých lidí, e neudìlají zkouku ve kole. Je to èastý symptom Carcinosinu,
který nabyl velké dùleitosti v mé práci. Seznam lékù, ve kterých se objevují muka a
napìtí z pøedtuchy, obsahuje: Arg.nit., Ars., Carbo.Veg., CARC., Gels., Lyc., Med.,
Plumb., Phos.ac., Sil., Thuja.
Pozornost obrácená na detaily, pøehnaná pøesnost, úzkostlivost, jako ARS., Anac.,
Graph.
Tvrdoíjnost, jako u Tuberculina.
Silnì vyvinutý smysl pro rytmus, láska k tanci znamenají uiteèné potvrzení symptomù Sepie a Carcinosinu.
Citlivý k hudbì, která jej obèas rozpláèe: Carc., Digitalis, GRAPH., Kreos, Kali.nit., NAT.C., Nat.sul., Nux v., Thuja. Povimnìte si, e Nux a Carc. jsou jediné dva
léky v materii medice, které mají oba úzkostlivost a citlivost na hudbu. Proto je uiteèné tyto dva symptomy pøi odebírání anamnézy spojit v zájmu rychlého pøedepsání
léku.
Stejnì jako Sepia, Carcinosin se rád dívá na bouøku.
Jako Phosphorus má velký soucit s ostatními.
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Jako Medorrhinum je velmi citlivý na výtky, co je podle dr.Twentymana sykotický symptom: nalezl jej v kapitole generálií, rubrika sykóza v Kentovì repertoriu.
A nakonec jsem si viml, e Carcinosin má velmi èasto bizarní tiky: jeden z mých
pacientù neustále poklepával prsty na hlavu svého bratra, jiný jemnì okusoval prstíky
svých dìtí - jeden po druhém, a tento zlozvyk mu vydrel a do 40 let. Carcinosin si
také nìkdy otrhává kùièku kolem nehtù. Dr.Templeton poukazuje na to, e mrkání
oèima, dalí rozíøená forma tiku, také poukazuje na Carcinosin. Má také vechny
moné grimasy.
Vechny tyto symptomy jsou na Carcinosinu zvlátní, a tedy velmi dùleité, a
Foubisterovi dluíme mnoho za to, e je takto popsal.
B. Modality a charakteristické reakce
Zhorení a zlepení
Zhorení nebo zlepení z tepla èi chladu, nebo pacient mùe být citlivý na horko i
na chlad
Velmi charakteristický je vliv moøského vzduchu, a pøi zlepení èi zhorení, jako
u Medorrhina a Nat.mur. Medorrhinum má lepí charakteristiku pro moøský vzduch,
zhorení pøi pobytu u moøe se vyskytuje jen velmi sporadicky, zatímco Nat.mur. má
zhruba 50% zlepení nebo zhorení. Ke zhorení mùe dojít na pobøeí Atlantiku, ke
zlepení na pobøeí Støedozemního moøe, nebo naopak. (Anglický ekvivalent je podle Foubistera zlepení na východním pobøeí a zhorení na západním, nebo naopak.)
Zhorení pøi svlékání (kael, kùe), jako u Rumexu
Zhorení pøi mluvení èi smíchu (kael), jako u Phos.
Zlepení po krátkém spánku
Pøíèinné souvislosti
Rodinná anamnéza rakoviny, diabetu, tuberkulózy, zhoubné anémie nebo modifikace tìchto chorob jsou zde zastoupeny mnohem èastìji ne u prùmìrné rodiny
(Foubister), dìdièná syfilis (Cooper), anamnéza èerného kale nebo jiných akutních
onemocnìní v raném vìku.
Pocity
Tluèení srdce, buení srdce (Templeton)
Sekrece
Lepkavá a hustá
Touhy a averze (jídlo)
Touha nebo averze k soli, mléku, vejcùm, tuku, ovoci.
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Nìkdy má dítì na tato jídla chu, tu vak náhle vystøídá averze k tìme jídlùm
Støídání
Støídání symptomù od jedné strany tìla k druhé, jako u Lac Canina a Sepie
Pravidelnost
Odpoledne, od 13 do 18 hod.
Prùvodní jevy
Èetné pigmentové skvrny, zejména mateøská znaménka. Jiné léky spojené s pigmentovými skvrnami jsou: Calc., Carb.v., Graph., Nitric.ac., Petroleum, Phos.acid.,
Silicea, Sulphur, Sulph.ac., Tarentula, Thuja.
Modré bìlmo, mrkání oèí
Spánek
Pøeruovaný spánek. Potíe s usínáním, nepokojný spánek, probouzení se s pocitem hrùzy, vzruené sny, velmi aktivní mylenky (Coffea), leí ve stavu bdìlém po
vìtinu noci, nespavost veobecnì (Foubister)
Polohy bìhem spánku
Dítì mùe spát v genu-pektorální poloze (poloha mohamedánù pøi modlení), jako
v pøípadì Medorrhina. Foubisterùv seznam lékù, spojených s touto polohou, zahrnuje: Carcinosin, Calc., Phos., Lycopodium, Medorrhinum, Sepie, Tuberculinum.
Poloha na zádech: s rukama zvednutýma nad hlavu (Puls.)
C. Urèující symptomy (W. L. Templeton)
Hlava
Bodavá bolest. Pulsující, hluboko poloená, pravostranná, podoènicová bolest
hlavy (Tub.). Pocit svírání mozku.
Oèi
Cukající víèka
Ui, nos a hrdlo
Pocit otoku v krku, bolest na patøe, zhorená horkými nápoji, zlepená studenými
nápoji. Horí ráno a veèer (Lach.). (Tato lokalizace na patøe je neobvyklá, a proto
podle Templetona velmi dùleitá.)
Ústa
Citlivé dásnì, bolest zubù, vøedovitost
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Hruï
Kael, aludeèní kael (Bry.) zpùsobený lechtáním v oblasti pod hrudní kostí,
zhorení pøi horku, v teplé místnosti nebo na studeném vzduchu (Rumex), pøi smíchu
nebo pøi mluvení (Phos., Rumex), pøi pøevlékání atù (Rumex), pøi zívání (Nat.sulph.).
Kardiovaskulární systém
Silné buení srdce, které pacient jasnì slyí i pociuje (Spigelia). Pocit stahù srdce. Tlak na hrudi, touha zhluboka se nadýchnout (Ignatia).
Trávicí trakt
Pocit sevøenosti, bolest se zmenuje pøi tlaku, pøi ohnutí èi po horkém nápoji
(Mag.Phos.). Zácpa bez nutkání (Opium). Stolice tvrdá a suchá.
Záda a nohy
Cukání svalù ve stehnech, paích a zádech. Bolest, slabost, únava a otoky na stehnech. Zlepení po krátkém spánku (zaznamenané symptomy). Bolest v nohou, zlepuje se v teple, pøi jemném pohybu (Puls). Zhorení pøi prudkém pohybu.
Kùe
Náhlý výskyt akné v oblièeji. Vyráka mezi lopatkami, zhoruje se pøi svlékání
(viz kael).
II. Klinické indikace
Mentální retardace
Artritida
Astma
Bolesti hlavy
Duevní zmatek
Zácpa
Neurovegetativní dystonie
Zraková únava
Nadýmání
Grimasy
Sexuální impotence
Nespavost
Nedostateèná èinnost jater
Masturbace
Migrény
Mongoloismus
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Jeèná zrna
Buení srdce
Køeèe v oblièeji
Støevní paraziti
Bolesti v køíi
Ischias
Tiky
Kael
Ulcerace sliznic
O léèbì, kdy je Carcinosin indikován v pøípadech rakoviny, dr. Foubister píe:
Musíme si být vìdomi toho, e podat Carcinosin pacientovi s podezøením na rakovinu není bez nebezpeèí. Byl k léèbì rakoviny pouit dosti èasto. V èlánku publikovaném v èasopise Homeopatic Recorder se tvrdí, e Carcinosin zmíròuje bolest pøi rakovinì prsu: neexistují vak záznamy o tom, e by pøípady rakoviny léèil Carcinosin
samotný, a existují pochybnosti o tom, jestli má velkou cenu pøi léèbì této choroby.
Avak Foubisterova práce se zabývá Carcinosinem coby konstituèním lékem, a on
sám øíká: Zdá se, e èím jste dále od rakoviny, tím hodnotnìjí je Carcinosin jako
konstituèní lék.
III. Základní poadavky pro pøedepsání Carcinosinu
Dr. Foubister dává tyto základní indikace pro pøedepsání Carcinosinu:
1. Rodinná anamnéza s tendencí k onemocnìní rakovinou, diabetem, tuberkulózou,
zhoubnou anémií nebo kombinací tìchto, osobní anamnéza èerného kale nebo jiné
váné akutní infekce v raném vìku.
2. Prokázané zlepení èi zhorení na moøském pobøeí.
3. Chu: touha po èi averze k soli, mléku, vejcím, tuku, ovoci.
4. Genupektorální pozice pøi spánku.
5. Pøíbuzné léky: pacient je èásteènì pokryt dvìma èi více léky, nebo zjevnì indikované léky nefungují, nebo mají jen velice krátkou dobu pùsobnosti.
6. Vzhled pacienta: mateøská znaménka, modré skléry nebo bledá ple barvy kávy
s mlékem.
Pøítomny mohou být vechny èi alespoò jedna z tìchto charakteristik.
IV. Pøíbuzné a doplòkové léky
Tuberculinum, Medorrhinum, Sepia, Syphillinum, Nat.mur., Calc.phos., Lycopodium, Phosphorus, Psorinum, Ars.alb., Ars.iod., Pulsatilla, Sulphur, Nat.sulph., Opi23
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um, Alumina, Staphysagria, Nux vomica, Dioscoria (Foubister). Pøidruené støevní
nosody: No growth, koky, kvasinky (W.L.Templeton a J.Paterson).
Auto-izoterapie
Nìkterým pacientùm, kteøí reagovali na Carcinosin, ale jejich zlepení trvalo
pouze krátce, byla ku prospìchu auto-izopatie. Podávám jedinou dávku Faryngální
hlen 30 CH.
Potence
K dostání u A.Nelsona and Co. Ltd. jsou následující potence:
C.adeno stom. 6, 12, 30, 200, 1M
C.adeno vesica. 6, 12, 30
C.intest.co. 6, 12, 30
C.scir.mam. 6, 12, 30, 200
C.squam.pulm. 6, 12, 30, 200
Starý Carcinosin (na kterém je zaloen tento referát) 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM
VI. Klinické pøípady
Pøípad è. 1 (Dr. Hui Bon Hoa)
Tento pøípad byl prezentován na zasedání Societe de Medecine Homeopathique
d°Aquitaine 11.bøezna r. 1962.
Paní F., 78 let, poslal její lékaø se loutenkou, která s pøihlédnutím k pacientèinì
vìku vyvolala podezøení na neoplasmus.
Historie pøípadu
Nemoc zaèala mírnou únavou, která se rychle zhorovala a zabraòovala pacientce
v bìných aktivitách, take ani by byla senilní, musela dodrovat nucený klid, pohybovala se pouze od jedné idle k druhé a nebyla schopna vykonávat ani ty nejlehèí
uiteèné práce. Navíc u ní vypukla angína. Tehdy poádala svého lékaøe, aby mohla
svùj stav konzultovat s nìkým dalím.
Její anamnéza odkryla následující:
Váná ataka panìlské chøipky v r.1917. Oèekávalo se, e zemøe, ale po tìkém
zápase se nakonec uzdravila. Vysoký krevní tlak - 230/110, proti kterému dostala
Sarpagnan, který ji destabilizoval. Následoval Anaprel, který snáela lépe. Manel
zemøel na nádor traèníku. Babièka také zemøela na rakovinu. Kdy pøila na lékaø-
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skou prohlídku, byla unavená, její ple mìla zcela jasnou barvu kávy s mlékem, ale
nebyla to loutenka. Játra ani slezina nebyly zvìtené. Stolice mìla normální barvu,
moè byla normální a èirá. Vyetøení poslechem odhalilo èastìjí srdeèní stahy. Hrudník znìl normálnì. Reflexy normální. ádná lymfadenopatie.
Laboratorní vyetøení
Ukázala na slabý nárùst sérového albuminu. Také divertikl traèníku. Jinak ve
v normálu.
Individuální charakteristika
Typický vzhled Carcinosinu: ple barvy kávy s mlékem, nesmírnì velké mateøské
znaménko na èele, mnoho dalích mateøských znamének, modré skléry. Pociuje horko. Úzkostlivá a puntièkáøská. Úzkostné pøedtuchy.
Závìr
Astenická pacientka, její typická barva pleti vyvolala podezøení na loutenku.
Pøedrakovinný stav. Typický Carcinosin z morfologického i psychologického hlediska.
Léèba
Jedna dávka Carcinosinu 200.
Výsledek
Znaèné zlepení od 7. dne po podání léku. Astenická bolest a bolest v krajinì
srdeèní zmizely a pacientka obnovila vechny své aktivity. Nedolo k ádnému zhorení.
23.února 1962 se pacientka stále cítila dobøe. Její vzhled se nezmìnil. Krevní tlak
190/100. ádné dalí léky.
Pøípad è.2
Paní B., 42 let, vychovatelka, trpìla osm dnù bolestí støední intenzity v pravé
hýdi, která jí nedovolovala spát.
Zhorení pøi klopýtnutí
Zhorení pøi delím sezení v tée pozici
Zhorení, kdy si lehla
Zlepení, kdy se postavila
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Vyetøení
Fibrózní pruh dva centimetry dlouhý a silný asi jako tuka na pravé pùlce køíové
kosti, který bolel a vystøeloval bolest a do oblasti koneèníku. Modré skléry. Nìkolik
mateøských znamének.
Carcinosin 200 CH, 1 dávka.
Bolest se výraznì ztlumila hned první den po podání léku a naèisto zmizela následující den. Zároveò pacientka zaznamenala pocit veobecné pohody, silnou euforii a
zvýenou vitalitu. Nedolo k ádnému zhorení.
Ostatní symptomy byly tyto:
Citlivá na horko
Touha po sladkostech
Touha po silnì koøenìném jídle
Citlivá na hudbu
Citlivá na hluk
Citlivá na výtky
Koní hyperastenie
Anticipaèní úzkost
Anamnéza:
Dìtské nemoci
Závaný difterický krup ve vìku 5 let
Chronická leukorrhea v dìtském vìku
Otec i jeho dva bratøi zemøeli na rakovinu
V rodinì nikdy nebyla tuberkulóza
Pøípad è.3
Paní B, 38 let, v domácnosti, trpí na astma. Záchvaty pøicházejí veèer pøed spaním, nikdy ne bìhem dne. Nejsou silné, ale dunost ji donutí, aby vstala. Reaguje na
theophylinové èípky. Astma se zlepuje po extraktech z jater, zhoruje se po smaených jídlech, portském nebo po moøských korýích.
Historie pøípadu
Dìtské astma a do puberty (do 12 let vìku), poté znovu od 30 let a dodnes.
Èerný kael. Mohl zapøíèinit souèasnou chorobu. Dìdiènost. Babièka z matèiny strany zemøela na rakovinu. Pøíbuzní - sestøenice a synovec té astmatiètí.
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Vyetøení
Dýchání naprosto normální (záchvaty se objevují pouze v noci), ale výrazná bøiní plynatost. Játra nezvìtena, ne mìkká. Dolní konèetiny velmi slabé v porovnání s
ostatními proporcemi tìla. Èetná a velká mateøská znaménka. ádné jiné nálezy. Cholesterol 1.30 g.
Prodìlala rozsáhlou homeopatickou léèbu v jiném mìstì. Èasto se mùeme setkat
s pøípady jako je tento, kdy Pertussin, Carbo veg., Nux vomica a Streptococcin jsou
podávány s pomìrnì dobrými výsledky. Dále byly pøítomny tyto veobecné a mentální symptomy:
Zhorení v horku
Zlepení na volném prostranství
Zhorení pøi vìtru
Zhorení po úplòku
Bouøky, pobyt na pobøeí nemají ádný vliv
Hlad lehce zahnatelný
Touha po cukru
Touha po teplých nápojích
Nemá ráda tuk
Nepravidelný, neklidný spánek
Nervózní a duchem nepøítomná, snadno se rozzlobí, kdy jí nìkdo odporuje
Bojí se, e bude mít rakovinu jako její matka
Upravená, ale nijak pøehnanì
Nepøíli citlivá na hudbu
Mnoho velkých mateøských znamének
Vechny symptomy velice výrazné
Zjevnì bylo indikováno Lycopodium 30 CH, ale nepøineslo ádné výsledky z tìchto
dùvodù:
1. Zjevnì dobøe indikovaný pøíbuzný lék nefungoval
2. Rodinná anamnéza rakoviny
3. Pøítomnost velkých mateøských znamének
4. Lycopodium nepokrývá strach z nemoci a je doplòkem k Carcinosinu.
Byla podána jedna dávka Carcinosinu 200 a pacientka se zotavila bìhem devíti dnù
(vèetnì plynatosti a leukoragie, o kterých se pøedtím nezmínila). Nedolo k ádnému
zhorení.
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Modelový Lachesis
Ing. Petr Mojí, RSHom.
Vysoký, tíhlý, èernovlasý mu, narozen 1962. Hlavní obtíe: øadu let jej trápí
bronchiální astma. Potíe se silnì zhorí na podzim nebo i zjara. Velmi mu vadí mlhy.
Nejhorí je dýchání naveèer, v noci jej potíe èasto budí. Alergický je prý skoro na
vechno. Uívá Berotec spray, Ventolin tbl., Eufilin 250, Zyrtec. Èasté svìdivé zarudlé plochy se suchými strupy na hlavì, v podkolení, pod lokty. Boláky na hlavì zhnisají, prasknou a zhojí se, pak se ve vrátí. Kdy se zhorí kùe, je lepí dunost a naopak. Tyto potíe mìl i jeho dìd.
V dìtství byl ivé a zlobivé dítì. Je velmi árlivý. Bytostnì nesnáel svoji sestru.
Dunost mìl u jako dítì asi 1,5 roku, pak do 11 let nic a pak zaèaly popsané potíe.
Je spíe zimomøivý, ale doma hodnì vìtrá, prùvan mu nevadí. Slunce ale nesnáí, bojí se
horka. Vstává ráno v 03 h, spí od 20 h. Poloha na zádech. Má velice rád studené mléko,
hodnì jí. K teplému mléku má odpor. Není moc spoleèenský, spíe jej zajímá jen rodina.
V práci ale dìlal i éfa, umí táhnout lidi. Døíve se pro své názory i popral. Má rád poøádek. Je velmi spoøivý. Je zvídavý. Zajímají ho obchody. Miluje koupání a rybolov.
V TV rád krimi, váleèné i akèní filmy, ale i pohádky. Nesnese kravatu, chce volné
i kalhoty. Je dosti upovídaný, je i dost zvìdavý. Od jeho pøátel jsem se dozvìdìl, e
hodnì vìcí slíbí, ale èasto je nesplní.
Po repertorizaci pøípadu (KENT) byl podán 30. 10. 1997 lék Lach 30CH, jednorázovì.
Kontrola 18. 9. 1998:
Velmi zlepen stav dunosti. Bez problému vyjde kopec, kde døíve musel nìkolikrát odpoèívat a støíknout si sprej. Teï uije sprej jen asi 1  2x do mìsíce, døíve
nìkolikrát dennì.
21. 9. 1998 Lach 200 CH
Kontrola 26. 3. 1999
Po podání Lach 200 CH se cítil asi 1 mìsíc mizernì a pak se zase ve zlepilo. Je
dobrý.
Kontrola 12. 10. 2000
Dýchání je skvìlé, pøibral 12 kg váhy. Neví, co je sprej. Nikdo mu nechce vìøit, e
je to po homeopatické léèbì. Znovu se objevila vyráka na DK, kterou mìl v dìtství.
Doporuèeno èekat, pøi event. návratu potíí podat Lach 1M.
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Repertorizace:
Mysl, Hovornost
Mysl, árlivost
Generálie, Jaro, na
Generálie, Podzim, zhor, v
Generálie, Slunce, z vystavení se
Generálie, aty, uvolnìní zlep.
Zevní hrdlo aty zhor.
Dýchání, Astmatické  støídá se s  vyráky
Výsledek: Lach, Calc, Nux.v., Puls, Bell, Sulph, Apis, Rhus t., Cench
*

*

*

V letoním podzimu probíhaly jako kadoroènì ústní zkouky studentù 3. roèníku Homeopatické akademie. Písemnou zkouku, zaloenou hlavnì na rozboru videozáznamu vyetøení,
absolvovali ji na jaøe. Vìtina ze studentù prokázala výborné znalosti, take si oznaèení RSHom.
(homeopat registrovaný Èeskou homeopatickou spoleèností) na absolventském diplomu jistì
zaslouí. Na snímku MUDr. Ryba a Mgr. Èehovský pøi zkouce.
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Obyèejný pøípad  neobyèejný lék
Ing. Petr Mojí, RSHom.
ena, 28 let. K homeopatii ji pøivádí neúspìnì léèené gynekologické a urologické problémy  zánìty moèového mìchýøe, jednou i s krvácením. Potíe má nejménì
5 let. U zmìnila nìkolikrát gynekologa. Podle jejího sdìlení nikdy nic nezjistili a
øíkají, e její potíe jsou psychického pùvodu. Pøesto brala rùzné poevní globule,
které jí pøedepsali.
Pacientka uvádí svìdìní a pálení zevního genitálu, èasto spojené s výtokem.
Výtok je spíe hustý, bílý, nezapáchá, tvoøí vrstvu. Obèas má souèasnì i urologické
problémy.
Po nìkolikaletém manelství se rozela s manelem a teï ije s pøítelem. Se svým
muem mìla problém sexuálnì ít. S pøítelem tento probém nemá a její sexuální touha je velká.
Vzhledem ke svým potíím se pouze sprchuje, nekoupe se ani v øece, ani jinde.
Nepouívá mýdlo. Potíe bývají èastìji v létì. Nìkdy je a dva mìsíce bez potíí.
Dìtství mìla astné, byla veselá, vechno chtìla vdycky zkusit, kdy jí po úrazu
tekla krev, smála se. V kolektivu dìtí dominantní, byla pøedsedkyní tøídy. Dobøe se
uèila. V dìtství trpìla na hnisavé angíny (nakonec tonsilektomie) a zánìty støedouí.
Bìhem pohovoru v dobøe vytopené místnosti ( nejménì 24 stupòù Celsia) ena náhle
øekla, e je jí velká zima a e si musí jít pro kabát. Ten si oblékla a dále sedìla v nìm.
Øekla mi, e to je u ní bìné, e musí být v místnosti, kde jiní chodí v krátkém rukávu,
ve svetru a v bundì. V noci ale nechce mít v místnosti pøetopeno, radìji se teple pøikryje.
Spánek neklidný, stále ve snech øeí problém s muem, zdá se jí i o milence jejího
pøítele, aè ji nikdy nevidìla. Sny teï jsou o válce, o krvi, o násilí, zcela ivé, jako
skuteènost  tøeba utíkají s muem pøed bombardováním. Budívá se pøesnì ve 2 a ve
4 h. v noci (ale a poslední dva mìsíce). Je velký spáè, chodí spát ji okolo 22 h. a
patnì se jí vstává.
Mezi neznámými lidmi není spoleèenská, dlouho jí trvá, ne se seznámí a velmi
dlouho, ne ukáe, jaká je. K cizím se asi chová nepøirozenì. Její manel ji stále nutil
se s nìkým seznamovat.
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Aè nemá ráda výky, vyzkouela létání na padáku, nemiluje létání v letadle.
Je poøádkumilovná. íznivá není, ale kdy je jí zima, dá si pití s ledem. Od 19 let
je vegetariánka (kvùli mui), obèas má velkou chu na salám. Hodnì jí ovoce a zeleninu, obèas i kuøecí maso. Má alergii na vlaské oøechy, tøenì, vestky, meruòky,
broskve, jablka.
Je ráda na slunci, ale i hodnì vìtrá. Horké podnebí v ní vzbuzuje lenost.
Má velmi citlivý èich na pachy a vùnì, vùnì ji i vzruuje.
Øeení pøípadu:
Zaujala mì pacientèina velmi neobvyklá zimomøivost. Zimomøivých lékù je více,
ale vzpomnìl jsem si na lék s extrémní zimomøivostí, který uvádí dr. R.Sankaran v knize
Duch homeopatie, jeho popis (velmi struèný) je v Boerickovì MM. Je to lék, u
nìj se uvádí symptom arktický chlad. Tímto lékem je Helloderma horridus (korovec).
ena si lék vzala v potenci 200C, v jediné dávce.
Asi tøi dny po uití poádala pacientka o naléhavou konzultaci. Ve zprávì uvádìla:
Lék jsem si vzala v pátek ráno, od sobotního rána se zaèaly vracet vekeré problémy,
které mì døíve trápily. (Gynekologické svìdìní, pálení, výtok  poslední dva mìsíce
byla bez potíí).
Pøesto, e byla upozornìna na moné zhorení, potíe byly silné a zdálo se, e se
situace spíe zhoruje. V telefonní konzultaci øekla, e vnìjí èást genitálu byla velmi
citivá (pøi chùzi, sezení, atd.). Po 4 dnech se na zevním genitálu objevily tøi jakoby
øezné rány. Doporuèeno èekat.
Kontrola po roce  pacientka napsala a na mé vyzvání:
Nejprve se chci omluvit za tak pozdní zprávu o léèbì. Celková situace se zaèala
pomalu zlepovat asi 10 dní po podání. Postupnì bìhem 3 týdnù dolo k úplnému
vymizení potíí. Od té doby jsem nemìla vùbec ádné mykózy, výtoky ani svìdìní.
Dìkuji za Vai pomoc.
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Pøípad Crotalus cascavella
Jindra Weinlichová, RSHom.
V roce 1997 mì navtívil pacient. Byl hubený s èernýma uhranèivýma oèima,
èernými kudrnatými vlasy a plnovousem pùsobil velmi démonickým dojmem. Kdybych neznala jeho rodièe, velice bych se rozmýlela vzít si ho do ordinace. Sedl si
a zaèal povídat a povídat. Bìhem jeho vyprávìní mi chvílemi hrùzou naskakovala
husí kùe. Kdy dovyprávìl, øekl: To je na blázinec, e? Ujistila jsem ho, e snad
jetì ne, ale mìla jsem stejný pocit.
Souèasné obtíe: poslední 3 roky nemá zájem o dìní kolem sebe, citovì prázdný, unavený, o víkendu spí do 6 hod odpoledne, nechce se mu nic dìlat - jen sedìt
a koukat. Pracuje v umìleckém øemesle, je soukromník a tento stav má finanèní
dùsledky. Má epileptické záchvaty od 14 let. Jednou dopoledne se sehnul a dostal
první záchvat. Záchvaty nejsou pravidelné, ale vdy ráno nebo dopoledne. Zaèátkem øíjna dostal chøipku, mìl pálivé bolesti kostí, potíe pozvolna ustupovaly.
Objektivní nález: dopoledne unavený - èilý pozdì odpoledne a do 24 hod 
nìkdy pracuje i déle. Potøebuje se zklidnit, aby usnul, léto je nejlepí - døíve se rád
vyhøíval na sluníèku. Øekl, e se cítí jako had. Vadí mu zmìny poèasí. Trpí rýmou pracovní, která zaène v 10 hod a ve 24 hod konèí. Hodnì smrká, rýma je
vodová, výtok nepálí. Rád pije horkou kávu, která ho zlepuje. Pocení ulevuje musí si ale pøikrýt i hlavu. Øíká, e není íznivý, pøi práci ízeò nemá, pak vypije
najednou i 1 litr studené minerálky, rád pije i COLU. Ráno nesnídá, jen veèeøí, pøes
den pije hodnì kávy. Je absolutnì bez chuti k jídlu. Døíve jedl hodnì saláty - mléko
- peèivo  sýry. Nejí rýi, tìstoviny a tuèné jídlo. Sladké má rád - koláèe - dorty i
s krémem. Lutìniny mu nevadí.
Má velkou obrazotvornost, kterou ve svém øemesle dobøe uplatòuje, protoe
èasto opravuje starý nábytek. Øíkal mi, e ne práci dokonèí, má pocit, e ije v té
dobì, s tìmi lidmi, jsou kolem nìj, v duchu si s nimi povídá. Práci si plánuje a
nemá rád, kdy mu nevychází jeho úmysly, kdy mu je nìkdo ruí.
Sny si teï nepamatuje  má pocit prázdna - je vdìèný za sny - celý den pak o
nich pøemýlí. Jsou vìtinou sadistické - jede na koni, seká avlí kolem sebe, zabíjí
lidi, vidí kolem sebe, jak se válejí hlavy a cítí velkou úlevu. Ráno se podíval do
zrcadla a vidìl se jako holohlavý, bez vousù a mìl avli, nemohl se vrátit do svého
tìla. Jindy stahoval za iva chlapa z kùe a cítil se pøitom velmi dobøe. Èastokrát
je ve snu pronásledován, utíká po suché krajinì  snaí se ukrýt, ale nemá kam.
Probudí se hrùzou. Má strach, e se zblázní.
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Pøipadá mu, e tady ije jen jednou polovinou tìla a to ve dne. V noci je nìkdo
jiný a ije jinde. Èasto ije v pøedstavách, nìkam pøijde a vidí dùm a lidi z minulého
století, mluví s nimi, seká tam trávu, pak obraz zmizí a on objeví na místì zbytky
základù domu.
Je jasnozøivý, kdy jde za prací k zákazníkovi, dovede si ho pøedstavit, je rád,
e je takto pøipravený na lidi. Vykládá si karty, ne jde k zákazníkovi, zajímá se
o okultizmus, telepatii, dovede vùlí pohybovat vìcmi na stole. Chce mít vìci vyjasnìné.
Velice rád má soukromí, samotu - i dlouho, nevadí mu to, je rád sám - mùe být
ve svém svìtì. Je nejistý v cizím prostøedí, má pocit odstupu  skla mezi sebou a druhou osobou. Nedùvìøuje lidem  je opatrný pøi jednání s nimi. Nerad
chodí mezi lidi. Má problémy s kontaktem, radìji odejde, stálý pocit ohroení vude vidí nepøátele. Døíve pracoval v Praze, v dílnì a v té dobì mìl pravidelnì
epileptické záchvaty. Øíkal, e to bylo proto, e musel ráno vstát a jít mezi lidi.
Kdy si udìlal dílnu doma  bydlí na venkovì - a zaèal pracovat od 10 hod, záchvaty jsou zøídka. Jsou vlastnì jen tehdy, musí-li zmìnit svùj program a nìkam jet brzo
ráno. Po záchvatu je pak celý den velmi unavený a má bolesti hlavy. Nástup potíí
je pozvolný, napøed jako by ztuhne, není schopen chodit.
Pøesto, e je hubený, je duný pøi bìhu - do schodù ne. Pohyb zlepuje, ale ze
zaèátku ne, rád jezdí rychle na kole. Výky ho teï lákají - jako malý z nich mìl
hrùzu, má ale strach o druhé.
Problémy øeí tak, e musí odejít, chodit, nemùe se soustøedit na práci.
Je enatý, tolerantní, má dvì dìti  volný zpùsob výchovy. Rád by leel u vody,
v blízkosti lesa, sám nebo s rodinou. Má rád poøádek, vìci na svém místì, ale není
pedant.
Oacení má rád volné.
Po repertorizaci mysli a bludù, vyly vysoko léky Stram., Cann-i., Hyos., Lach.,
Op., Bell., Merc., Plat., Nit-ac., Puls. Kdy jsem pøidala jetì dalí symptomy, vyly tyto léky: Lach., Sulph., Lyc., Phos., Sep., Nat-m., Puls., Bar-c., Nat-c., Con.
Terapie: LACH 5 CH 2x dennì 2 kul. 5 dní
Kontroly :
Za 6 týdnù  cítí se lépe, lépe spí, bolely ho 2 dny klouby, 1 den bolest hlavy,
byl jako opilý, vrátila se jako chøipka, kterou mìl pøed podáním léku.
Za 14 dní po podání  bolesti svalù, napìtí  zvìtil se objem svalù  po 3 dnech to
pøestalo.
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Za 3 týdny po podání dostal venku odpoledne epileptický záchvat. Byl tìký
vzduch, upadl do bezvìdomí, pak se probral  bìhal do koleèka, museli ho odvést
domù a tam se plnì probral. Záchvat trval velmi krátkou dobu a nemìl po nìm
bolesti hlavy jako døíve. Byl v jinou dobu ne døíve, mìl pøi nìm více energie, po
záchvatu se cítil dobøe. Ji nemá takové pøedstavy, vidiny jsou ploché.
Za 4 mìsíce  cítí se dobøe, pøibral na váze, hlavnì v pase, záchvaty nemá, není
unavený. Sny  dva dny po sobì se mu zdálo, e sedí u stolu v kavárnì na ulici.
Pøila k nìmu enská, e mu za veèeøi seene keft  mìl zabít enu a dítì.
Probudil se a nevìdìl, co by si v té situaci poèal. Èerná barva  smuteèní - s ním
lomcuje, vidìl v televizi gondoly v Benátkách, pøipomínalo mu to pohøeb a rakve. Kdy je sám, má mylenky na smrt. Má odpor ke vemu, co souvisí se smrtí 
høbitov, rakev, vìnce, voskové kvìtiny.
Zaèalo mu vadit ostré svìtlo, záøivé, umìlé. Je hypersenzitivní. Mìl pocit, e
slyí nìkoho sténat. Slyel za sebou kroky, ale nikdo tam nebyl.
Znovu jsem ve probírala. Uvìdomila jsem si, e je sice hodnì povídavý, ale
mluví tìce, jako po obrnì, stále musí odkalávat. Pokoku má suchou. Kdy prvnì pøiel, byl velmi pasivní a bez energie. To Lachesis nemá. Byla jsem ale pøesvìdèena, e to bude hadí lék. Vzala jsem hadí léky a srovnávala. Vyel Crotalus
cascavella. Je velmi pracovitý, touí po fyzické aktivitì, mìl sny o bojích, pocit
zvýené osobní síly, mìl pocit, e slyí nìkoho sténat.
Terapie: Crotalus cascavella  CH 30 jednorázovì.
Pacient je dodnes bez potíí a cítí se dobøe.
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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.

