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Oznámení
Škola klasické homeopatie
Dr. John M. English
přednáší na Homolce 24. a 25.1. 1998, v kongresové hale, vždy od 9ti hod., v sobotu do 18ti
hod., v neděli do 17ti hod.. Provede analýzu svých nových případů. V seminární části bude spolupracovat s účastníky na kompletním rozboru případů i s repertorizací. Bude přednášet materii
mediku. Seznámí účastníky i se současným stavem a perspektivami homeopatie z hlediska centrálních orgánů Evropského společenství, kde reprezentuje Velkou Británii v komisi pro homeopatický výzkum. Je jedním z učitelů londýnské Faculty of Homoeopathy.

Dr. Tinus Smits
přednáší v kongesovém sále na Fakultě tělesné výchovy a sportu (J. Martího 31, Pha 6 Vokovice) 28. a 29.3. 1998. Je autorem Materie mediky pro homeopatickou praxi. Mezinárodně renomovaný holandský homeopatický lékař předvede své videopřípady, přednese
své nejnovější poznatky o materii medice.
Cena každého kurzu 1100,- Kč. Srdečně jsou zváni všichni přátelé homeopatie.
Informace na telefonu a adrese Alternativy.
V rámci Školy klasické homeopatie proběhne Letní škola, týdenní soustředění v hotelovém zařízení v malebném koutu Jižních Čech. Náplň: práce na konkrétních živých případech z řad účastníků či externích pacientů, podrobná a všestranná analýza, na jakou obvykle není dost času ve všedním spěchu, přednášky o homeopatických lécích, které nám
poskytuje naše přírodní prostředí. Týdenní seminář za účasti zkušených homeopatů. Vede
Mgr. Jiří Čehovský.
Ve volném čase (nebo dle individuálního programu) rekreace v blízkém okolí. Účast je možná
také pro rodinné příslušníky nebo přátele (ti si uhradí jen pobytové výdaje bez kurzovného).
Doba konání: začátek prázdnin. Cena: rozumná (dosud nestanovena). Zváni jsou všichni homeopaté. Zájemci o účast se předběžně písemně nebo telefonicky přihlásí na adrese Alternativy (uvedena níže). Budou včas vyrozuměni o všech podrobnostech individuálním dopisem.
Ti, kdo soukromě praktikují, mohou náklady na kurz zahrnout ve svém účetnictví do nákladů.
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Dvě stě let zkušeností homeopatie
na dvou tisících stran
Mgr. J. Čehovský
Indický homeopat Dr. Rjesh Shah na svých přednáškových turné často
navštěvuje Anglii, Belgii, Itálii, Německo a USA. Nedávno opakovaně
zdůraznil při analýzách svých případů v kongresovém sále na Homolce,
že nyní používá téměř výhradně syntetické repertorium, a to od autorů
Barthela a Klunkera a také dílo J. Kunzliho. Takže často užíval rubriky,
jaké v Kentově Repertoriu nemáme, nebo uváděl léky, které nebyly
v kentovských rubrikách ještě připojeny.
Jiní homeopaté zas raději pracují se syntetickým repertoriem Mc Repertory od D.K. Warkentina a opět jiní upřednostňují Complete Repertory
od Van Zandvoorta. Další, především indičtí homeopaté, si oblíbili Phatakovo Repertorium. Někteří jsou zcela spokojeni s tím, co jim dává Vithoulkasovo dílo Additions to Kent’s Repertory. Syntetická repertoria
dnes vládnou homeopatickému světu. Avšak najdou se i homeopaté pracující raději s repertorii od Lippeho, Heringa, Clarka, Bogera, Boericka,
Boenninghausena, Patela, Gentryho, Eizayagy. A samozřejmě většina
z nás používá Kenta, protože je ověřený a spolehlivý. Avšak zdaleka již
dnes není jednotícím referenčním dílem, k němuž se vztahuje většina kasuistik, jak tomu bylo donedávna.
Murphyho Syntetické repertorium je nejnovějším z moderních syntetických repertorií. Pochází z roku 93. Přesto se za krátkou dobu stalo nejrozšířenější diagnostickou pomůckou v anglosaských zemích a je nejvydávanějším repertoriem současnosti. Jedním z důvodů této obliby je fakt, že
jeho přehledný systém umožnil, aby do něj byla začleněna všechna výše
jmenovaná díla. Mimoto uvádí ještě dalších padesát zdrojů, především materií medik, od základních, čistých záznamů provingů, jako jsou Allenova
Encyclopaedia of Pure M.m. a Heringovy Guiding symtomps, přes ty nejznámější, jako je Clarke, Kent, až po současné, jako je Lathoud, Sheppardová nebo sám Murphy (jeho Lotus Materia medica má 1900 str.)

!! NEZAPOMEŇTE SI NYNÍ PŘEDPLATIT TENTO ČASOPIS
PRO ROK 1998 !!
Složenka na Kč 160 za 4 čísla Klasické homeopatie, roč. 98 je přiložena.
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Vedle toho, že obsahuje celého Kenta, má navíc ještě 39 000 rubrik
a přes 200 000 přídavků v lécích. Má také nové kapitoly.
Nabízím několik jen namátkou vybraných nových a zajímavých rubrik:
Kapitola Děti, jejich chování a vývoj: rubriky: Autistické, Kousání
nehtů, Obtížné chápání při učení
Kapitola Sny je 2,5 x rozsáhlejší než v Kentovi
Kapitola Prostředí, vliv: rubriky: Měsíc – ovlivnění jednotlivými fázemi měsíce, Vzduch, znečištěný, potíže z
Kapitola Mysl je velmi rozsáhlá s novými zajímavými rubrikami: Ambiciózní, Alzheimerova choroba, Anarchista, Bulimie, Strach – klaustrofobie (asi 30 léků), Strach před zkouškou a z objevení se před veřejností,
Sexuální chování, homosexualita muži a homosexualita ženy
Kapitola Plíce, rubriky: Asthma (se 164 podrubrikami, popisujícími
např. časy záchvatů, okolnosti, průběh, charakter, modality atp.)
Kapitola Horečky, infekční nemoci, rubriky: AIDS, Mononukleosa,
Chřipka... (s úplným seznamem infekčních nemocí)
Kapitola Krev: rubriky: Arteriosklerosa, Vysoký tlak, Nízký tlak
Kapitola Generálie: rubrika Diabetes s 12ti podrubrikami
Murphyho repertorium má moderní terminologii a index na konci knihy obsahuje úplný seznam odkazů k alopatickým názvům nemocí. Neboť
toto repertorium má, jediné ze všech syntetických repertoriií, zařazeny jako své rubriky také všechny současné existující choroby podle názvosloví
klasické školní medicíny.
Dva tisíce stran Murphyho Syntetického repertoria zahrnuje poznání
dvou set let homeopatie.

Kroměříž – postgraduální kurzy homeopatické
medicíny.
Ve dnech 7.2. -11.2.1998 se konají v Kroměříži postgraduální kurzy
homeopatické medicíny. Kurzy jsou pod patronací IPVZ Praha a organizovány za pomoci rakouských lektorů z Rakouské společnosti pro
homeopatickou medicínu. Jako každoročně se konají paralelně 4 kurzy
(I.,II, III., IV)
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Informace a přihlášky můžete získat u MUDr. Josefa Kremla (063423717), MUDr. Pavla Běleše (02-6283573) nebo přímo na IPVZ u pí
Horové (O2-67311976, l. 233).

Mercurius,
syfilitické miasma a spirituální probuzení
Sally Cook
Převzato z časopisu The Homoeopath č.66, 1997
Přeložila Mgr. Lenka Ničková
Syfilitické miasma se všeobecně popisuje jako obraz zmaru a zoufalství.
Obsahuje antisociální násilí a hodně strachu. Jeho téma, dalo by se říci, je
zoufalá touha po kontrole, související s vnitřním pocitem naprostého zoufalství a marnosti. Proč je to tak? Je to všechno příšerný omyl? Nebo nezbytná součást systému, která má své opodstatnění?
Ian Watson navrhuje, že bychom měli miasmata seřadit progresivně:
psora by byla nahlížena jako zachování života. Boj proti živlům, počasí,
o potravu, vodu, hygienu – jako potřebu žít v souladu s přírodou, zachovat
si život odděleně od zdroje. Sykóza nastupuje, když je zachování života
zajištěno – jako kdyby ve chvíli, kdy je o naše základní životní funkce postaráno, začneme konečně zkoumat ten úžasný smyslový aparát, který nám
byl dán do vínku. Miasma syfilitické, kupodivu, není jen konečným stavem, ale také nezbytnou přípravou na spirituální úroveň po tom, co bylo
skončeno zkoumání úrovně fyzické.
Psora jsou základní potřeby, sykóza je vyjití ven ze sebe a pak nezbytně
následuje konec hry, miasma syfilitické – smrštění, rozklad a smrt.
Miasmata vlastně představují cyklus od narození k smrti a dávají existenci
harmonii a rovnováhu. Nebylo by rovnováhy, kdyby hmota existovala
věčně nezměněná – byli bychom například po kolena v troskách! Destrukce má své místo.
Syfilitické miasma má špatnou pověst. V naší kultuře si užíváme přemíru sykózy a popíráme smrt. Pravda je však ta, že každá fáze má svůj konec. Kolo se točí dál. Vše, co nashromáždíme, nám bude odebráno. My to
vidíme jako ztrátu, avšak materiální svět věcí a těl není naší pravou podstatou: „Smrt není sekyrou, která podetne strom života, je ovocem, které
na něm roste. Smrt je materií, z níž jsi stvořen. Nicota je tvou vlastní podstatou.“ (Osho: Hovory o sutře Pradžňápáramitá Hrdajam.) Vzpomeňme
na indickou bohyni Kálí, ničitelku. Existuje dokonce i křesťanská doktrína, která bývá většinou potlačována: Creatio ex nihilo: stvoření pochází
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z ničeho. Skrze lásku či meditaci dokážeme nicotu přijmout a začneme cítit nezbytnost a pravý smysl syfilitického miasmatu.
Měli bychom mít na paměti, že i když je syfilitik v extrémní situaci
a chová se ďábelsky, je docela izolován, nemilující a nemilován, uvnitř
něho je božská jiskra, která čeká na vysvobození, na svoje zjevení. Temnota není tím, čím se zdá.
Tato zjevná konečná hra syfilitického miasmatu je o pádech, koncích,
zmaru, smrti, destrukci. Sykotik expanduje a raduje se, toto je však opouštění, smrštění, obrat energie. Stahujeme se v našem zoufalství dovnitř,
abychom našli cosi jiného, abychom se vrátili ke zdroji. Najednou zjišťujeme, že nám materialismus nepomůže, že nemá ty správné odpovědi. Prozkoumali jsme své okolí (sykóza) nyní je čas začít zkoumat uvnitř nás samých. Abychom parafrázovali Ježíše v evangeliu sv. Tomáše: „Vyneseš-li
na povrch, co je uvnitř tebe, zachrání tě to, když nevyneseš na povrch, co
je uvnitř tebe, zabije tě to“.
Je třeba vynést to cosi na povrch, udělat v sobě spoustu práce. Obvykle
musíme být dotlačeni na pokraj zoufalství, podívat se smrti do tváře, než
na sobě začneme pracovat.
To dělá Mercurius, tlačí nás do krajností. Myslíme na něj jako na maniaka, posedlého svou myšlenkou, ustrašence, komunikátora – jeho obraz je
těžké zachytit (jako rtuť). Podle Vithoulkase je základní myšlenkou Mercuria nedostatek síly reagovat, společně s nestabilitou či neschopností
fungovat. Organismus je bez reakce, nemá sílu produkovat rovnováhu tváří v tvář vnějším stimulům. U Mercuria jsou všechny vnější podněty absorbovány a produkují jen patologii, není zde žádné obrany. Jednoznačným projevem syfilitického miasmatu je, když se organismus nedokáže
přizpůsobit, když nespolupracuje, když už zkrátka nedokáže žít. Je to patologie konce. Risk přírody.
V souladu s ideami smrti, hibernace, jsou zde i syfilitická zhoršení
tmou, v noci a chladem. Je zajímavé, že Mercurius má i zhoršení horkem
(lidský teploměr), čímž dokumentuje nedostatečnou reaktivitu léku. Je mu
dobře pouze v mírných teplotách, bez námahy. Je příliš daleko na cestě
k destrukci, aby se dokázal vyrovnat s teplotními extrémy.
U syfilitického miasmatu jsou ty nejtemnější, nejhlubší deprese, zoufalství, zuby nehty se držíme toho, co známe jako realitu, tváří v tvář realitě
skutečné, kterou je prázdnota. Musíme se prostě pustit, transformovat
svou zkušenost a začít nový cyklus, jenže miasma nás nutí bojovat s temnotou – je to vlastně náš mechanismus, nutí nás to obrátit se dovnitř. Mu7
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síme se odpoutat od toho, kdo si myslíme, že jsme, abychom mohli zemřít
a znovu se narodit.
Syfilitik se ocitá na hranici. Naprosté odevzdání se osudu („zemřít“, aby
se znovu narodil) by znamenalo absolutní ztrátu kontroly, odtud ono téma.
Vznikl by naprostý chaos – proto se snaží vynucovat si řád, strukturu (Arsenicum, Mercurius, Syphilinum, Aurum, Argentum nitricum). Potřeba
vzdát se svého ega plodí strach – ze šílenství, ze zhroucení, z toho, že se
rozplyne v nicotu. (To je ovšem cíl, i když to v tu chvíli nevidí – až když
se zhroucení stane vzkříšením.)
Mercurius má strach ze šílenství, že ztratí rozum (ztráta kontroly), ze
všech sil se ovládá, i když tu může být i to, čemu obvykle říkáme šílenství
– ale kdo ví, nastalo-li by pak „vzkříšení“ tím správným způsobem. (Viz
R.D. Laing: Rozdvojená osobnost a jiné práce a Stanislav a Christina Grofovi: Spirituální nouze, k dalšímu studiu.)
Mercurius ztratil schopnost soustředění, je obětí každé letmé myšlenky.
Jeho paměť je funkčně nedostačivá, nepamatuje si, co říkal, či co četl, lidi,
místa, čas ani to, co chtěl říct, a tak mu události a realita spirálovitě uniká
zpod kontroly. Kontrola je dalším tématem při usínání – a Mercuriu se
spánek a následná ztráta kontroly zdá velmi těžkým úkolem. Trpívá nespavostí, krev v něm vře, je rozrušený, mívá bolesti nebo jiné potíže. Usíná velmi pozdě a zmítá se mnoha úzkostmi.
Syfilitické miasma se vrací k základní pravdě, že pocházíme z ničeho,
že jsme ničím a v nicotu i zmizíme – což je učení Šunjaváda od Magarjuny, které je obsaženo i v Buddhově Avjakritopadéši. Když k tomuto poznání nedojdeme spirituálním učením anebo meditací, pak nám ho ukáže
sám život. Máme potřebu připoutat se k „realitě“ a obklopit se jí. Mercurius se bojí být sám z tohoto důvodu. „Nicota“ je děsivá, ale místo toho,
aby se jí postavil tváří v tvář a poučil se, může se mu zdát, že jednodušším
východiskem by byla sebevražda. A taky se k ní může lehce uchýlit.
Syfilitik často boj vzdá a spáchá sebevraždu, nebude volat o pomoc,
pouze úspěšně dokoná, co si předsevzal. Mercurius toto předvádí společně
se svou touhou po smrti, předtuchou smrti a myšlenkami na smrt beze
strachu (i když tu může strach ze smrti být, i mnoho úzkostí).
Dalším ukazatelem k syfilitickému miasmatu je to, že Mercurius se často štítí. Je neustále nespokojený, nevrlý, nenaladěný, proto se stává tím
známým revolucionářem. Revoluce znamená smrt starého, neuspokojivého
systému a boj o nový. Je pro něj jednoduché být anarchistou, protože nemá co ztratit. Život je odporný a smrt je vždycky dostupnou cestou ven –
8
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tak co! I když se revolucionář může zdát být altruistou, je třeba si pamatovat, že Mercurius nemá smysl pro povinnost, situace je příliš zoufalá na
ohledy na pravidla hry či ostatní lidi. Je lhostejný ke svým milovaným,
k výčitkám, k okolí – k životu samotnému.
Nádavkem ke svému pocitu, že život nemá cenu, mívá také touhu zabít,
i pro nepatrnou urážku, dokonce i milovanou bytost, partnera atd. Zabije
dokonce navzdory následkům, které mu to přinese, tak výrazný je syfilitický nihilismus. Zaútočí i na silnějšího, než je on sám.
Sexuálně bude syfilitické miasma o sexu spíš přemýšlet, než ho praktikovat, možná upadne i do „nejhorší neřesti“. Mercurius má totální ztrátu
sexuální síly a pravděpodobně i velmi málo místa v životě na sex. Když
vezmeme v úvahu všechen ten syfilitický „zmar“ a „degeneraci“, které se
projevují rudými oteklými varlaty, tvrdým lesklým skrotem, zarudnutím
a otoky mízních cest podél penisu – ať už s ním chce dělat cokoliv, sex to
asi nebude!
Když vezmeme v úvahu jeho téma rozkladu, Mercurius má ulcerace,
pomalou nekrózu tkání, má sklon produkovat hnis, řídký, zelený, smrdutý
a protkaný krvavými nitkami. I jeho hojné slinění je korozivní a může barvit lůžkoviny a ošacení. Zubní korunky se kazí, dásně se hroutí a vznikají
v nich hnisavé váčky, zuby se uvolňují, jsou tu alveolární abscesy, zhoršené v noci. Všechny výtoky, dokonce i dech páchnou na důkaz rozkladu,
který zas projevuje nedostatek síly reagovat.
Degenerace a rozklad u Mercuria došly tak daleko, jak říká Vithoulkas,
že je citlivý na všechno, nemá žádnou sílu se přizpůsobit. Snadno se potí,
přehnaně reaguje na sebemenší změnu teploty – svět je pro něj skutečně
nepřátelským místem. Všichni jsou nepřátelé a zdálo by se, jak velí syfilitické miasma, že smrt či šílenství jsou jediným východiskem. Naneštěstí,
podle Vithoulkase, jejich neschopnost reagovat je tak extrémní, že nevyprodukují ani stav šílenství, jako by podněty byly absorbovány, ale nepochopeny, takže místo šílenství nastane stav imbecility. (V rubrice šílenství
jsou podrubriky: pojídá výkaly, bláznivost s rozpustilostí a neklidem atd.)
Pokud je syfilitické miasma způsob, jakým nás chce život obrátit dovnitř a odvrátit od zjevného, abychom rostli spirituálně, zdálo by se, že je tu
bod, za kterým je schopnost poučení miasmatu ztracena a pacient Mercurius může být zachráněn pouze aktem spasení. Což, samozřejmě, je podáním léku!
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STRAMONIUM
Dr. Tinus Smits
Smitsova materia medica pro denní praxi, která v nakladatelství Alternativa
vyjde v únoru 1998, obsahuje mnoho zajímavě zpracovaných homeopatických léků (například Carcinosinum), přehledně uspořádaných dle stupně
a pořadí důležitosti jednotlivých symptomů. Zde je další ukázka.
1. Typ: onemocnění mladých pletorických osob; obzvlášť dětí s choreou, mánií a horečkou (HA); ohryzek na krku se neustále pohybuje nahoru a dolů (Cl)
2. NÁSILÍ (3); zuřivost, snaží se někoho zabít (2); zuří při pohledu na vodu (2)
NEKONTROLOVANÉ VÝTRYSKY Z PODVĚDOMÍ (GV)
3. NOČNÍ DĚSY: snadno se poleká, budí se zděšený, nikoho nepoznává,
křičí, tiskne se k lidem okolo (2)[1]; strach ze tmy (4), touha po světle (3);
nespavost v temném pokoji (3); sklon k mdlobám na temných místech
(2)[1]; touha po společnosti v noci (3), zhorš. o samotě (2);
4. STRACH: z vody (3), když slyší tekoucí vodu (sprchu, splachování na
toaletě) (3); v tunelech (4), v uzavřených prostorách (1), strach ze psů (2), ze
zrcadel (2)
5. Strach pustit se do NOVÝCH VĚCÍ (TS); nerad mění své zvyky či dobře známé situace v životě (TS)
6. FOTOMÁNIE (3); strach z čehokoliv černého (3)
7. DELIRIUM: prudké (3), zuřivé (3), touha kousat (3), děsivé (3), maniakální (3), erotické (2), bláznivé (2), výřečnost (3), hlučnost (3) s výkřiky
(1)[1], s touhou uniknout (2); křečovitě rozevřené oči při deliriu (3,RK247)
8. BLUDY: o zvířatech (2), že ho napadají psi (3)[1], brouci, červi atd. (2);
myslí si, že je nahý (1)[1]; je dvojitý (2); vidí z rohu vycházet lidi (2)[1]; je
posedlý ďáblem (1); spáchal neodpustitelný zločin (Cl); že ho žerou zvířata
(2)[1]; že ho napadli psi (3)[1]; vidí černé přízraky (3)
9. ONEMOCNĚNÍ z: potlačených sekrecí (menstruace 2, očistků 2, pocení
3, erupcí 3)(Cl); zlost se strachem (3); z výčitek (2)
10. ZHORŠ.: tmou (3), samotou (2), pohledem na jasné či lesknoucí se
předměty (2), ve spánku (3), po spánku (3), sluncem (Cl), pitím (2), při pocení (2), duševní námahou (2)
11. ZLEPŠ.: společností (2), teplem (2), odpočinkem (2), kyselinou citrónovou (Cl)
12. ODPOR k: vodě (3), nápojům (2)
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13. CHCE: kyselé (2)
14. Extrémní žíznivost (3), na velká množství (2), v horku (2), při pocení (3)
15. KLEČENÍ a MODLENÍ SE (2); přemrštěné religiózní chování (4)
16. KOKTÁNÍ (3), namáhá se dlouho, než ze sebe vypraví jediné slovo
(3)[1]; po úleku (CH,=RK); vyšší hlas (3)
17. NEUSTÁLÝ HOVOR (3)
18. BEZBOLESTNOST potíží, obvykle bolestivých (3); lhostejnost k utrpení (3)
19. ŠÍLENSTVÍ (3), s modlením (2) a zbožnými činy (Cl); náboženské šílenství (3); šílenství po potlačených vyrážkách (1); rozhazuje peníze (1)
20. MÁNIE, BLÁZNIVOST (3), MANIA-A-POTU (3)
21. Žárlivost (2), obviňuje manželku z nevěry (2)[1], obviňuje manžela
z nezájmu (2)[1]; PODEZŘÍVAVÝ (3)
22. Trhá věci (4), sebe (3), polštář zuby (3)
23. Kousání (4)
24. KŘEČOVITÉ obtíže: konvulze (3), chorea (3) z úleku (2); křiví obličej (3) maniakální zuřivostí (3); epilepsie (2) z úleku (2), obnovená jasným
světlem (3), pohledem na lesknoucí se předměty (3), při pokusu polknout
(2); strabismus (2), koktání (3), hydrofóbie (3)
25. Nemůže jít za tmy, upadl by (2)[1]
26. Podivné představy o tvaru svého těla, že je špatně sestaven, prodloužený,
deformovaný; podivné pocity kolem svého fyzického stavu (JTK)(dd. BARC)

NOVOROZENCI
1. Upřený, fixní pohled (AZ)
2. Koupání zhorš. (Puls, Calc), obzvlášť vlasy (AZ)

DĚTI
DD. PHOS

1. NOČNÍ DĚSY: dítě se budí vyděšené, nikoho nepoznává, křičí, tiskne se
k osobám nablízku (2); bojí se být v noci sám (4); dítě odmítá usínat samo
(TS); usne pouze v náručí rodiče, budí se, když ho pokládají do postele
(TS); budí se jakoby úlekem (2); při probuzení vříská (1); nespavost v temném pokoji (3); pláče celou noc, směje se celý den (1)[1]
2. Pocit opuštěnosti (2,TS); nesnese být sám (2); extrémní strach ze tmy
(4); přeje si světlo a společnost; nespavost v temném pokoji (3)
3. Strach ze zvířat (2), psů (2)
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4. Kouše, kouše lidi (3)
5. Nesnese dát hlavu pod sprchu (GV)
6. Neklidný (3), pobíhá (3)
7. Kope (2), bije (2), křičí (1), nadává (1), mluví sprostě (2), rozbíjí věci (2)
8. NIČÍ (4) šaty (2)
9. GESTA: naznačuje svá přání gesty (2)[1]; tleská rukama (2); lomí rukama (2); uchopuje či natahuje se po něčem (3), rychle (2); bezděčné pohyby,
chytí se za hlavu (2); popotahuje pokrývky (3); dupe nohama (2); pohyby
hlavou (1): konvulzivní (1), tam a zpět (2), křečovitě se zdvíhá z polštáře
(1), koulení (2), zaklánění hlavy (2)
10. OPATRNÝ (3); strach, že se zraní (3)
11. Žízeň, noc, při probuzení (2)
12. Pobledlost kolem úst (3)
13. Sahá si na genitálie (2); při křečích uchopí genitálie (1)(RK50)
14. Průjem (3)
15. Nezájem o čistotu (AG)
16. Touha se schovat (2)
17. Konvulze s profúzním pocením, následované spánkem (Cl)

STAŘÍ LIDÉ
1. Staří lidé, kteří ztratili vládu nad močovým měchýřem, proud volně odtéká, nedokáže ho uspíšit; retence moči, nevymočí se, když netlačí (JTK)
2. Parkinsonismus (WB)

MYSL
- koketní, flirtuje (GV)
- sedí ztuhle (2), ochromení (3), sedí nehybně (1), jakoby zabrán do hlubokých, smutných myšlenek a ničeho si nevšímá (2)
- puerperální konvulze a šílenství (JTK); pokusy uniknout při puerperální
mánii (2)[1]
- vyhrožuje (2)
- váhavost, nedostatek vůle (Cl)
- je tu i stádium bez úzkosti (DC)
- rozrušení se střídá s konvulzemi (3)[1]

GENERÁLIE
- intenzivní horkost hlavy s chladem těla (1), končetin (1); horkost obličeje
(3) s chladem těla (2), nohou (3), rukou (3), končetin (2)
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- chronické abscesy, karbunkly, vředy, abscesy na kloubech, levý kyčelní
kloub je zvláštní lokalita (JTK)
- konvulze se střídají s rozrušením mysli (3), střídají se se zuřivostí (3)
- v posteli poloha na kolenou (1)
- cukání jednotlivých svalů (Cl)

HLAVA
- návaly krve do hlavy se zuřivým mnohomluvným deliriem (Cl)
- basilární meningitida z potlačených ušních výtoků (JTK)
- bolest hlavy: z procházky na slunci a ze sluneční výhně (2)(JTK); pacient
si musí sednout, protože při ležení se bolest zvětšuje (JTK,-RK), zhorš. každý pohyb či otřes (JTK,=RK)

OČI
- potíže s očima a podráždění mozku z přílišného studia (JTK)

OBLIČEJ
- risus sardonicus (2), prázdný výraz (2), rozšířené zornice (3)
- vyvalené oči (3)
- boláky na rtech (3)
- horkost obličeje s chladem těla (2), s chladnýma nohama (3), chladnýma
rukama (3)
- vrásčité čelo (2) u symptomů mozku (3), u bolesti hlavy (3)

HRDLO
- potíže s polykáním (3), tekutin (3), tuhé potravy (1); polykání nemožné (3)

GENITÁLIE
- mužský genitál: časté erekce, sahá si na penis (2)[1]; pohrává si s genitáliemi (2); excesivní masturbace (2); excesivní sexuální touha (3)
- ženský genitál: zvýšená touha s extrémním vzrušením pohlavních orgánů
(2)[1]; hojná menstruace (3) s nymfománií (1)

KAŠEL
- u zastaralých případů supurace plic, kde se kašel zhoršuje pohledem do
světla (JTK)

ZÁDA
- coxalgie (vlevo)(Cl)
- chlad šířící se dolů páteří (3)

HOREČKA
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- tvář je zardělá, prudká horečka s horkou hlavou a chladnými končetinami,
divoké delirium (JTK)
- horečka z potlačených obtíží (3)
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Causticum
Dr. Tinus Smits
(Dokončení z minulého čísla)

ŽALUDEK
- pomyšlení, pohled na (1) nebo zápach (1) jídla mu bere chuť (JTK)
- pocit plnosti (3)[1], žaludeční obtíže (3), tlakové (3) bolesti (3) po
chlebu

BŘICHO
- řezavé (1), křečovité (2) bolesti, zlepš. ohnutím vejpůl (2), zhorš. sebemenším množstvím jídla či těsným ošacením (2)(Cl)
- menstruační kolika (2,Cl)

KONEČNÍK/STOLICE
- vytrvalá zácpa (3)(paralýza rekta); konečník je pasivní, plní se tvrdou stolicí, která vychází bezděčně, aniž by si pacient povšiml (JTK)
- zácpa, jde na stolici lépe vestoje (3)[1]
- stolice je pokryta lesklým hlenem (1,Cl)
- velké (3), tvrdé (3) hemoroidy (3), zhorš. chůzí (3), myšlením na ně (2)[1],
dotekem
- fisury v konečníku (2); fisury a hemoroidy pulzují a pálí jako oheň (JTK)
- eroze (3): mezi hýžděmi z chůze (3), perineum (2); tře konečník až ho odře
(3)
- svědění (3), zhorš. škrábáním (2); vlhkem (3)

MOČOVÉ CESTY
- retence moči (3): při přeplněném měchýři (JTK); postoperativní (3)[1];
z prochlazení (2); po porodu (3); bolestivá (3)
- bezděčné pomočování (3): pacient si neuvědomuje, že močí (3), při sezení
(2), za kašle (3), při smíchu (3), při smrkání (3), při kýchání (3), v chladu
(3); v noci, po usnutí (3), zhorš. v zimě, zlepš. v létě (Cl); retence při stání
(2)
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- necitlivost močové trubice (3), pasáže (3)

GENITÁLIE
- leukorea, v noci (2)
- menstruace: jen ve dne (2); při ulehnutí ustává (2)
- sex bez potěšení (3), snížená sexuální touha (3), zlepš. po menses (Cl); odpor k souloži (2)

HRTAN
- ZTRÁTA HLASU (3) ze zachlazení (2), u zpěváků (3), náhlá (3), z paralýzy hlasivek (3)
- OCHRAPTĚLOST (3): během rýmy (3), z hlasové námahy (3), z hlenu
v hrtanu (2), z mluvení (3), ze zpívání (2)
- hlen v dýchací trubici (3); odřeniny v hrtanu po kašli (3); pálení v dýchací
trubici z kašle (2)

KAŠEL
- jen při ležení (2)[1]
- s pálivými bolestmi v hrudníku (3), drží se za hruď, když kašle (GV)
- dutý (3), chraptivý (3), křečovitý (2), soustavný (3), obtížný (3), vyčerpávající (3), mučivý (3), prudký (3)
- obtížné vykašlávání (3)(způsobené ochrnutím), s viskózním hlenem (2) dole v průdušnici
- pocit, že nedokáže dost zhluboka odkašlat, aby vyšel hlen (3)
- suchý (2), velmi bolestivý (1) kašel, zhorš. teplem postele (3)
- zhorš. shýbáním (3), nakláněním kupředu (3), ležením (3)
- zlepš. chladným nápojem (3), pitím (2)

HRUDNÍK
- zhorš. oblečení (3)
- praskliny na bradavkách (3); exkoriující bradavky (3); herpes mammae
(3)[1]; píštěle v mammách (2)

ZÁDA
- ZATUHLOST (3), bolestivá (3), při vstávání ze sedadla (3), cervikální oblast (3), sakrální oblast (2)
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KONČETINY
- kontrakce svalů a šlach (3): šlachy paží (3)[1], ohybů loktů (2), předlotkí
(2), šlachy zápěstí (2), šlachy rukou (2), flexory prstů (2), dolních končetin
(3), podkolenní šlachy (3), podkolenních jamek (3), kotníku (2), nohou (2);
indurace šlach prstů (3); tenze: ohyby loktů, při vztažení ruky (3), stehna
(3), podkolenní šlachy (3), podkolenních jamek (3), Achillovy šlachy (2),
chodidel (2)
- artróza (2) kloubů prstů (3)
- revmatismus: zhorš. horkem a chladem (JTK); velké deformity kloubů,
zvětšené, měkké a infiltrované, vždy horší při suchém počasí (JTK)
- praskání v koleni (3) při chůzi ze schodů (3), při chůzi (3)
- křeče, Achillova šlacha (2), nohy (3), chodidla (3), prsty u nohou (3)
- fisury v ohybech kloubů, v kůži kolem kloubů (JTK)
- deformované nehty u rukou (2), u nohou (2)
- svědění (3), mravenčení (3) v chodidlech
- nešikovnost, dolní končetiny (3), klopýtání při chůzí (3); chorea (3) ze
strachu (3)
- paralýza
- lokomoční ataxie, myopatie, skleróza multiplex, myastenia pozvolného nástupu (GV); ochrnutí jednotlivých částí těla (WB)
- necitlivost, levá polovina těla (2)[1]
- jednostranná (3), pravá (3), po mrtvici (2), po promočení (3)
- s chladem v ochrnuté části těla (2)

POCENÍ
- noc (3), vyčerpávající (3), dlouhotrvající (3), jednotlivých částí těla (3), po
stolici (3), při procházce na čerstvém vzduchu (3)
- příznaky se zhorš. při pocení (3)

POKOŽKA
- bolestivé SPÁLENINY (2), druhého a třetího stupně
- gangréna ze spálenin nebo gangrénózní rány (3)
- intertrigo (3)
- ulcerace křečových žil (3)
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Nehomeopatický lék
v homeopatické materii medice
Dr. Robin Murphy
Přeložila Mgr. Lenka Ničková
V dnešní době široce diskutovaný a nezanedbatelný problém drogové závislosti je
téma, kterému se nevyhnou ani homeopaté v denní praxi. Murphy ve své materii medice doporučuje lék Avena sativa na překonání abstinenčního šoku po vysazení heroinu, alkoholu či jiných drog. Američtí homeopaté tuto techniku postupného nahrazování drogy lékem používají před započetím vlastní konstituční léčby, která by při
současném užívání drog byla neúčinná. Nabízíme tedy i našim čtenářům popis tohoto léku, který není předepisován na základě similarity, ani není potencován.

AVENA SATIVA
(Oves)
FARMACEUTICKY- Aven. Avena sativa. Oves obecný. Oves setý. N.O.
Gramineae. Stéblo ovsa. Tinktura z čerstvé rostliny v květu. Čerstvá zelená
rostlina se sbírá v srpnu, rozdrtí se a maceruje se dvěma díly alkoholu. Historická dávka: Tinktura a všechny potence, dávka tinktury 5 až 25 kapek.
Legenda – Avena sativa zlepšuje výživu mozku a nervového systému. Je
to jedno z nejlepších tonik na slabost po vyčerpávající chorobě. Avena sativa je nejcennější pro svou schopnost pomoci pacientovi překonat závislost
na heroinu či morfiu. Zdá se, že vyvolává zklidnění stejného druhu, aniž by
vytvářela závislost. Pokud pacient bral méně než čtyři grány morfia denně,
je možné jej vysadit najednou a podávat místo toho 15 kapek Aveny sativy
ve sklenici horké vody čtyřikrát denně.
Avena je indikována u nespavosti starých a slabých jedinců. Také u nervózních a slabých dětí. Na akutní rýmu berte každou hodinu 20 kapek v horké vodě v několika dávkách. Avena sativa byla použita v dávkách od 5 do 15
kapek tinktury u mnoha případů nervové slabosti. Jediný symptom, který
vyvolává, je bolest na bázi mozku, způsobená dvaceti kapkovými dávkami.
Konstituce – nervózní konstituce.
Planety – Měsíc, Merkur.
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Z lékařského hlediska – Avena sativa působí selektivně na mozkový
a nervový systém, přičemž pozitivně ovlivňuje jeho výživu. Hlavními indikacemi jsou: nervové vyčerpání, sexuální ochablost. Všeobecná slabost. Nespavost s nervovým vyčerpáním a slabostí. Chronická nespavost.
Závislost na drogách. Neblahé důsledky užívání morfia či heroinu. Závislost na kokainu, marihuaně, nervy tišících prostředcích, trankvilizérech či
sedativech. Alkoholismus. Nespavost z užívání alkoholu či drog. Postdifteriální paralýza. Revmatismus srdce.
Zachlazení a koryza. Nervové palpitace. Je užitečná u nervového vyčerpání, sexuální ochablosti, vyčerpání po těžkých nemocech. Na slabost mysli
po masturbaci či sexuálních výstřelcích. Nervový systém ženský a mužský.
Nervové třesy zastaralé Parkinsonovy choroby, chorea a epilepsie.
MYSL – mentální symptomy z duševního či fyzického přepracování. Závislost na morfiu či heroinu. Neschopnost udržet pozornost na jednom
předmětu, obzvlášť jako následek masturbace. Duševní námaha zhoršuje.
Prostrace mysli. Mozková únava s nespavostí.
KLINICKY – Závislosti. Alkoholismus. Cholera. Káva. Zachlazení. Koryza. Ochablost. Závislost na heroinu. Impotence. Chřipka. Neurastenie.
Opium. Závislost na morfiu. Palpitace. Sexuální excesy. Nespavost. Tabák. Tuberkulóza.
Ženské orgány – amenorrhea a dysmenorrhea s chabou cirkulací.
Hlava – nervové bolesti hlavy při menstruaci s pálením na temeni. Bolesti
v týle s fosfáty v moči. Bolesti hluboko v mozku.
Končetiny – necitlivost končetin, jako by byly ochrnuté. Zmenšená síla v rukou.
Mužské orgány – výron semene zhoršuje. Spermatorrhea, impotence po
nestřídmosti. Sklon k masturbaci.
Spánek – chronická nespavost, zhoršená během rekonvalescence. Nespavost po duševní námaze. Nespavost, vyčerpání zhoršuje.
KOMENTÁŘ – Avena sativa je především antineurotikum, které významným způsobem zklidňuje nervový systém. Nejvýznamněji pravděpodobně působí na mužské pohlavní orgány, jejichž funkční nepravidelnosti
upravuje.
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Je to velmi užitečný lék u všech případů nervového vyčerpání, všeobecné
ochablosti, srdečních palpitací nervového původu, nespavosti, neschopnosti
se soustředit atd., obzvlášť jsou-li potíže způsobeny nočními emisemi,
masturbací, přemírou sexuálních styků a podobně. Pro tyto obtíže je Avena
specifickým lékem.
Avena sativa je jedním z cenných léků na překonání závislosti na morfiu.
Ve většině případů, kdy pacient neužíval víc než čtyři grány denně, je
možné opiát rázně vysadit a nahradit bez závažných obtíží. Pokud pacient
užíval delší dobu vyšší dávky, je lepší vysazovat drogu postupně a zároveň
předepsat Avenu. Ta by měla být podávána stále ve stejném množství, bez
ohledu na to, kolik pacient bere morfia.
Jinými slovy, není třeba přidávat Aveny podle toho, jak se snižují dávky
opiátu. Když množství denní dávky nepřesáhne čtyři grány, je nutné drogu
ihned vysadit, jak již bylo řečeno, a dávat místo ní Avenu po patnácti kapkách ve sklenici horké vody čtyřikrát denně. Tímto způsobem se nepříjemné
příznaky zmírní, i když se bude morfium postupně vysazovat a pacient se
obyčejně do týdne začne cítit mnohem lépe.
Avena sativa by se měla vždy podávat v přesných dávkách tinktury. Patnáct kapek třikrát či čtyřikrát denně, dobře rozmíchaných, by mělo případ
vyřešit. Ve výjimečných případech může být podána dávka od pěti do šedesáti kapek. Lék by se však nikdy neměl podávat vícekrát, než ve dvaceti minimech, aby si pacient na lék nezvykl a nepřestal na něj reagovat.
Jinak je nebezpečí, že se objeví psychologické působení drogy, což je bolest na mozkové bázi. Pokud se tento symptom objeví, je třeba lék na den či
dva vysadit a pak jej podávat v redukovaných dávkách.
Zdá se, že zde nehrozí nebezpečí vytvoření závislosti na tento lék, protože
je možné ho naráz vysadit, aniž by se objevily nežádoucí následky, i když
byl podáván ve velkém množství.
V jednom případě byl podáván po šedesáti kapkách večer a ráno po dobu
jednoho roku a pak naráz vysazen.
Nic jiného nebylo předepsáno a nežádoucí příznaky se neobjevily. Kdykoliv chcete mít rychlé výsledky při léčbě závislosti na morfiu, vždy podávejte Avenu rozpuštěnou v horké vodě. Je také dobré ji tímto způsobem podávat, pokud případ komplikují žaludeční obtíže.
Autor používal tento lék ve své soukromé praxi řadu let s vynikajícími
výsledky. Málokdy se mu stalo, že by lék nezabral, byl-li indikován. Má
o tomto léku nejvyšší mínění a bylo mu ctí nabídnout jej pozornosti lékařské
veřejnosti.
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SROVNEJ – (1) – Alfalfa – tonikum podobné Aveně sativě. Alfalfa také
na nehojné a potlačené močení. (2) Mučenka, kozlík lékařský.
ZDROJE – Anshutz, Boericke, Clarke.
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Hadí léky: Přehled a diferenciální diagnóza
Ernest Roberts
Převzato z časopisu The Homeopath No. 65
Přeložil MUDr. David Skorunka
(Dokončení z minulého čísla)

Případ Crotalus cascavella /Annette Bond/
Čtyřicetiletá žena, která si stěžuje na drolení zubů, nosní polyp a děsivé
noční můry. Dostala Stramonium, ale to neúčinkovalo. V anamnéze má ledvinné infekce a kameny.
Má sny o smrti a mrtvých tělech. Zažila stav, při kterém byla mimo své
tělo a tato zkušenost byla strašná, protože cítila, že by mohla odejít a už se
nevrátit zpět. Necítila dostatečné hranice mezi sebou a rodiči, neboť narušovali její soukromí. Potřebuje ohraničení a respekt. Chce se naučit důvěřovat,
aniž by při tom ztratila své hranice. Je tak citlivá na okolní události, že si
připadá ztracená v proudu energie. Jako dítě měla svůj vlastní svět fantazie,
ve kterém byla izolovaná. Má strach ze samoty, že udělá věci špatně, že nebude přijatá taková, jaká je.
Nadpřirozené rysy. Citlivá na duchy, ale obvykle se nebojí. Poté, co jí
zemřel otec má z duchů větší strach. Strach ze záchodů; když sedí na záchodě, má pocit, že je někdo vespod. Už jako dítě měla zvláštní psychické
schopnosti. Věděla, co si lidé myslí. Někdy se bála, že zešílí. Velmi krátkozraká.
Proměnlivá nálada. K ostatním lidem je citlivá, štědrá a loajální. Mění své
chování podle toho s kým jedná, jako chameleon. Je pro ní důležitá upřímnost. Ráda vystupuje a baví ostatní. Dokáže být zábavná, ale i agresivní. Je
schopná se vyjádřit a komunikovat s lidmi.
Ví co lidé chtějí a co si přejí slyšet. Může být podlá a lhát jako děti. Časté
jsou zážitky mimo tělo. Sny o pohřbech, o hrobech, o tělech a vypadávajících zubech, o létání. Nesnáší déšť, ale miluje bouřky a horké slunce.
Cítí, že nikam nepatří. Všechny její vztahy jsou s muži odlišných kultur.
Chce někam patřit a být pochopena. Na šekové knížce není napsáno její
jméno, ale nějaká fráze obsahující slovní spojení "hadí kmen". Vykazovala
všechny obvyklé hadí rysy, ale žárlivost nebyla tak silná jako podezíravost.
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Cenchris contortrix (ploskolebec měďový, dolíčkovaná zmije)
Název je odvozen z přítomnosti malého dolíku mezi okem a nozdrou.
Cenchris hibernuje v době horkého léta a začíná být aktivní na jaře. Kent
publikoval proving tohoto léku ve svých Lectures of M.M. Je to pravostranný lék.
Pacient je roztržitý, zapomnětlivý, snadno se ztratí i v dobře známých ulicích. Roztržitý, jako by pořád o něčem snil. Unikátní a měnící se symptomy.
Zapomíná, kam jde. Ztráta paměti se silnou úzkostí a pocitem, že náhle zemře. Kouká do prázdna a neslyší, co mu kdo říká. Neuvědomuje si vůbec
ostatní lidi v místnosti.
Rychlé změny nálad, zádumčivost se střídá s rozjařeností. Smutek a ztráta
odvahy s pláčem a vzdychání.
Silná sexuální touha. Strach ze znásilnění. Sny o znásilnění; o tom, že je
pronásledován; že někoho znásilnil. Oplzlé a hrozné sny v nichž vystupují
lupiči, opilé a nahé osoby. Pohlavní styky mezi muži, ženami, zvířaty a mrtvými. Sny o hadech. Vidí mrtvé děti. Tyto hrozné a děsivé sny ho provázejí
druhý den.
Úzkost typicky prožívá na tělesné úrovni a to především v oblasti srdce.
Každého podezírá a převládají u něho melancholické nálady.
Neklid. Není schopen odpočívat v posteli a musí chodit, aby uklidnil svou
mysl. Nervozní, podrážděný a vzteklý, když ho někdo vyruší. Otálení, ale
čas mu utíká příliš pomalu, přímo se vleče.
Pocity sobectví, závisti a tvrdé povahy. Má pocit, že je podceňován a že je
opuštěn. Silná podezíravost a žárlivost.

JEDINEČNÉ SYMPTOMY
Zapomnětlivý; zapomíná, kam jde
Vztek, večer, odpoledne v 6-8 hodin
Smrt, předpovídá náhlou
Blud, blázinec, dají ho do blázince
Podezíravý, nedůvěřivý, odpoledne ve 3-8 hodin

Případ Cenchris contortrix
Sudhir Baldota publikoval v časopise The Homoeopath No. 59 případ, vyléčený lékem Cenchris. Pozoruhodným rysem byla roztržitost; pacient se
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ztratil v ulicích, jež dobře znal. Přítomné byly další symptomy tohoto léku.
Sny o hadech a o nahých lidech. Strach z vody a ze smrti. Podezíravost vůči
vlastní rodině. Pacient vykazoval i nové symptomy. Vášeň pro horory, lhostejnost ke svým povinnostem a touha se toulat. Sudhir si všiml, že v hororových filmech pacienta nejvíce fascinovaly náhlé a neočekávané efekty.

Bothrops lanceolatus (žlutá zmije, dolíková zmije)
Pravostranný. Studenokrevný.
Hlavním symptomem je denní slepota, která je tak výrazná, že pacient
sotva vidí po východu slunce. Zamlžené vidění, zhoršené slunečním světlem. Ztráta zraku.
Zmatenost. Když mluví, zapomíná nebo používá nesprávná slova. Neschopný správně vyslovovat, bez přítomné patologie jazyka. Afázie. Hemipareza. Zemdlenost, vyčerpání a deprese. Bezvědomí, koma, stupor. Strach,
že srdce přestane bít.
Hemorhagie s modřinami a podlitinami. Krev se nesráží, volně odtéká
a vede k vlhké gangréně, která proniká až na kost. Krev je tmavá a řídká.
Kůže a tkáně odpadávají po kouscích. Edematosní otok postižené končetiny
s velkými modrými skrvnami. Pronikavý a hnilobný zápach.
Bolesti jsou pravostranné a diagonální. Bodavé bolesti se šíří od přední
stěny hrudníku k zadní. Závratě se sklonem k pádu. Studený pot. Srdeční bolesti píchavého charakteru. Zhoršení námahou, hlubokým dýcháním
a chůzí. Ostré bolesti při každém nádechu.

Vipera
Studenokrevný. Levostranný. Noční tvor.
Lék Vipera je tvořen směsí jedů Vipera aspis, Vipera redi a Vipera berus /
německá zmije /. Zmije zabíjí svou kořist bleskovou rychlostí. Je zde podrážděnost, ječení, křik a vřískání. Delirium se střídá se zvracením.
Ohromná vitalita, jež není správně využitá. Touží po všem, co je zakázané
a je náchylná k drogové závislosti, především k užívání intravenozně aplikovaných drog což způsobuje záněty žil. Blud, pronásleduje jí Satan. Pocit, že
je otrávena. Touží po smrti a má předtuchu smrti.
Pocity praskání v postižených částech, které se objevují nebo zhoršují
když má část těla svěšenou. Sedí s nohama nahoře a musí mít části těla
zvednuté.
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Vzestupná paralýza s pocity praskání. Matky, které kojí, jsou velmi citlivé
na dotek a mívají pocity praskání v prsech.
Zvětšení, nafouknutí a otok částí těla včetně lymfatických uzlin, jazyka
a jater, s bolestí a žloutenkou. Namodralé a oteklé rty. Vypouklé a oteklé
oči. Oční víčka jsou nafouklá a pokleslá únavou. Krvácení pokračuje
i v klimakteriu. Rudá krev se sraženinami. Krvácení není tak profuzní, ale je
vytrvalé.
Hemorhagie z mnoha řezných ran způsobených střepinami skla při bombardování během druhé světové války.
Varixy a záněty žil /diabetické vředy/. Kůže se olupuje ve velkých cárech
/nejvíce u Vipera torva/. Žilní kongesce. Pocity, jako kdyby končetiny byly
ze dřeva. Všeobecná neohrabanost končetin, především nohou. Pocity, že
zuby jsou příliš dlouhé. Pocit, jako kdyby kůže na rukou odumřela a odpadávala jako rukavice.
JEDINEČNÉ SYMPTOMY
Myšlenky, bojácné, v noci, když se probudí

Hydrophis cyanocintus (mořský had)
Levostranný a teplokrevný.
Pocity, jako kdyby chodil ve vzduchu, či klouzal ve vzduchu /Asarum/.
Zhoršení v noci a poté, co měl noční můry. Deprese, tíha, zachmuřenost.
Špatná paměť a soustředění.
Probouzí se s pocitem tlaku na hrudi. Proměnlivá nálada. Nejdříve euforie, potom smutek s pláčem, zlepšený útěchou. Nedostatek iniciativy. Úzkost
s jasnovidectvím. Znechucený životem. Smutek především v menopauze.
Lekavost a pláč.
Poliomyelitida a jiné neuromuskulární choroby. Svalové dystrofie. Ztráta
zraku v levé polovině zorného pole. Mlhavé vidění. Těžká víčka, neudrží je
otevřená. Paresa a paralýza, bez poruch čití.
Sucho v krku a chrapot. Žízeň na studené nápoje. Teplo zhoršuje píchavé
bolesti v končetinách a v hrudníku. Teplo zhoršuje všeobecně.
Septikémie. Bušivé a pulsující bolesti hlavy, zhoršené teplem. Noční můry od 2.30 do 4.30, spojené s velkou úzkostí a horkem.

Toxicophis (mokasínový had)
Nevíme o něm mnoho.
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Klinické symptomy: edém, periodické neuralgie. Charakteristika: Byly
zaznamenány některé následky uštknutí tímto hadem. Zvláštností bylo, že
symptomy bolesti a horečky se každý rok periodicky vracely v tu samou dobu se stále nižší intenzitou. V jednom případě se bolest po několika letech
rozšířila i do jiných částí těla.

SHRNUTÍ
Naja: Nervy dýchacího traktu, smysl pro povinnost.
Crotalus horridus: Změny nálady, neustálé myšlenky na smrt, hojné a nestavitelné krvácení ze všech otvorů, velké vyčerpání
Elaps: Averze ke společnosti a přesto strach ze samoty, touha po salátech,
černé sekrety, pocity praskání.
Crotalus cascavella: Stále se zabývá nadpřirozenými jevy, pronásledují ho
duchové a zjevení,
zvláštní psychické schopnosti, zkušenosti se stavy existence mimo tělo, hypochondrie.
Cenchris: Roztržitý; ztratí se v ulicích, které dobře zná; změny nálady, děsivé sny přetrvávající druhý den, sny o znásilnění.
Bothrops: Denní slepota, afázie.
Vipera: Pocity praskání v postižených částech těla zhoršené svěšením. Otok,
zvětšení
a nafouknutí. Varixy a záněty žil.
Hydrops: Změny nálad. Ztráta zraku v levé polovině zorného pole. Zhoršení
teplem.
Toxicophis: Symptomy se vrací přesně každý rok v tu samou dobu.
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Očkování: Chrání? Škodí?
Dr. Med. Gerhard Buchwald
(Pokračování – část 3.)

2. Difterie (záškrt)
Předkládám vám údaje o počtu úmrtí na záškrt od roku 1906.
Na prvním grafu vidíme, že v Německu v období před první světovou
válkou zemřelo na záškrt zhruba 15 000 osob ročně. V období války se tento
počet výrazně zvýšil. Po skončení války dochází k výraznému snížení a od
roku 1920 se počet úmrtí ustálil na přibližně 10 000 případech. Z období
1938-48 nemáme
podložené údaje o
počtu úmrtí. V
každém případě
však muselo v tomto období dojít k
výraznému poklesu, neboť v roce
1949 bylo nahlášeno jen 1 146
Počet úmrtí na záškrt v letech 1906 – 1933.Statistický úřad smrtelných případů.
Wiesbaden, Skupina VII D

Počet úmrtí na záškrt v letech 1934-54, s přestávkou v letech 193849, kdy tyto údaje nebyly sledovány. Statistický úřad Wiesbaden,
Skupina VII D

V následujících
letech dochází i
v případě záškrtu
k
podobnému
průběhu snižování počtu úmrtí
jako u již výše
uvedené tuberkulózy. Neboť v
roce 1955 byl
průměrný počet
úmrtí u hranice
28

Očkování: Chrání? Škodí?

100 případů, zvolil jsem jiné měřítko. Následující graf znázorňuje ústup smrtelných případů. V roce 1955 šlo ještě o 200 úmrtí, v roce 1965 se jejich počet stabilizoval
u počtu dvaceti. Zvýraznění
grafu v letech 1970-80 naznačuje rozsáhlou očkovací
akci německých úřadů, která jak vidno měla na průběh
nákazy a křivku úmr- tnosti
spíše negativní (nebo žádný) vliv.
Postižení organismu očkováním, stejně tak i vliv
očkování na celkový průběh
nákazy, lze doložit právě na
příkladu difterie.
Počet případů úmrtí na difterii od roku 1955. Statistický
úřad Wiesbaden, Skupina VII D

Na následujícím grafu můžeme zřetelně vidět ústup nákazy difterie. Průběh je obdobný jako u ostatních infekčních onemocnění. Počet onemocnění
difterií se od roku 1918 v průběhu několika málo let snížil ze 100 000 případů na cca. 25 000. V roce 1925 bylo zavedeno očkování proti difterii. Bylo
velmi silně propagováno
a očkovací látka byla rozsáhle aplikována. Následně
pak došlo k opětnému nárůstu počtu onemocnění.
Tento růst zaznamenal svůj
vrchol v roce 1945, kdy bylo evidováno celkem 250
000 případů onemocnění.
Po druhé světové válce došlo k opětnému poklesu počtu případů onemocnění, i
když v průběhu války očkoPočet případů onemocnění difterií. Statistický úřad vání probíhalo jen velmi
Wiesbaden
zřídka, nebo vůbec ne. Při
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grafickém zvýraznění období let 1970-80 pozorujeme přerušení plynulého
ústupu nákazy.
Pokusím se vysvětlit vám tento průběh
na grafu znázorňujícím počet one- mocnění difterií v letech
1972-1989. Od roku
1985 se vyskytuje v
Německu průměrně
5 případů onemocnění difterií ročně.
Počet případů onemocnění difterií v Německu v letech 1972- 89.
Před 40 lety oneStatistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D
mocnělo difterií cca.
250 000 osob ročně. V roce 1989 onemocněly v celém Německu 4 osoby, ve
dvou případech došlo k úmrtí.

3. Černý kašel (Pertussis)
Nejprve uvádím graf, který znázorňuje počet případů černého kašle v letech
1948-61. V roce 1961 byla zákonem zrušena povinnost nahlásit výskyt této
nákazy.
Následující graf, znázorňující úmrtnost na černý kašel, prokazuje skutečnost, že v Německu je v posledních patnácti letech výskyt černého kašle minimální. Na průběhu
křivky můžete pozorovat, že zavedení
očkovací látky "P"
(Pertussis) ani zavedení očkovací látky
"DPT"(DiphtheriePertussis-Tetanus)
nezpůsobilo
žádné
zásadní změny v procesu šíření epidemie. Počet případů černého kašle v Německu v letech 1948-61. StaOčkovací akce, která tistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D
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probíhala v letech 1970-80, způsobila pak spíše zpomalení ustupujícího
trendu a přispěla k oddálení od nulového bodu.

Případy úmrtí následkem černého kašle
Zdroj informací: Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D
Následující křivka týkající se počtu úmrtí na černý kašel v letech 1970-89
zaznamenává ve změněném měřítku ústup počtu úmrtí o zhruba 10 ročně.
Klesající tendence je jasně zřetelná.

Počet úmrtí na černý kašel v Německu.
Zdroj informací: Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D
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(Pokračování v příštím čísle)
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Dr. Massimo Mangialavori
Převzato z časopisu The Homoeopath
Přeložila Mgr. Lenka Ničková
Devítiletého Lucu ke mně přivedla matka kvůli problémům s alergickým
astmatem a potížích ve škole, které začaly, když se rodina přestěhovala do
jiného města.
Než přišli, mluvil jsem s matkou po telefonu. Zdála se spíš autoritativní
a vůči Lucovi velmi náročná. Podle jejího názoru chlapec jevil jen malý zájem jak o sport, tak o studium, na rozdíl od svého mladšího bratra či otce.
Dítě bylo zapsáno do kurzů juda, protože jeho otec býval v mládí přeborníkem v judu. Luca se o judo moc nezajímal a jeho matka tvrdila, že je to proto, že není tak dobrý jako ostatní děti:
"Chtěla bych, aby si v tomto věku už začal uvědomovat, že život není
jednoduchý, ani při hře."
Luca je štíhlý, plachý chlapec, spíš introvertní a vůbec se mu na konzultaci nechtělo. Odmítl mi nakreslit obrázek a nechtěl odpovídat ani na moje
obecné otázky. Po chvíli vzbudil jeho zvědavost můj počítač a zeptal se mě,
jaké hry hraji. Řekl jsem mu, že mám jenom automobilové závody a on projevil zájem. Přesvědčil jsem ho, aby obešel stůl na mou stranu a za pár minut
už mi usedl na klín a začal si velmi zručně hrát s počítačem.
Jeho matka řekla: "Od minulého jara trpí na astma, prý alergické. Poradili
mi, abych ho vzala k moři, protože je asi alergický na prach v domě, nějaké
roztoče a lískový pyl, a také trochu na mouku. Jakmile jsme přijeli k moři,
měl velmi ošklivý záchvat, musela jsem ho ihned odvézt do nemocnice. Dostal kortikoidy, protože začal být cyanotický. Tehdy jsme také zašli k vašemu kolegovi, který ho vyšetřil takovým maličkým přístrojem a pak mu dal
Natrum muriaticum... jenže to nezabralo, i když jsme koupili různé typy toho stejného léku."
Luca si dál hraje a povídá mi: "Co se od něj dalo čekat, vždyť se mě ani
nezeptal, jak se jmenuju."
Matka pokračuje: "Vždycky to bylo slabé a lenivé dítě, ne jako jeho otec
a bratr, nechce s nimi ani lyžovat, ani běhat, ani dělat něco jiného. Jeho otec
je rozladěný a říká, že až Luca vyroste, bude silný, ale lenivý jako medvěd."
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Luca říká: "Medvědi vůbec nejsou líní, oni jenom hibernují, aby šetřili
energií, a jsou moc silní a milí."
Zeptal jsem se Lucy, jí-li rád med: "Nesnáším sladkosti. Miluju pizzu, jako Želvy."
Upozornil jsem ho, že Želvy Ninja jsou přeborníci v bojových uměních.
"Oni měli opravdového mistra, já ne. Bojové umění není žádná gymnastika, nechci dělat gymnastiku, která se tváří jako bojové umění."
Luca si hraje dál, ale dělá spoustu chyb v místech, která předtím zvládal
dobře. Předstírá, že si hraje, a velmi pozorně poslouchá, co mi matka povídá.
Matka říká: "Jsme v Itálii, ne v Japonsku, u nás se bojová umění provozují takhle!"
Luca odpovídá: "Nic o tom nevíš! Želvy žijou v New Yorku, který je
mnohem hezčí než naše město!"
Ptám se Lucy, co rád jí. "Miluju pizzu a coca-colu. Taky mám moc rád
polévkové kostky, ale moje matka mi nikdy nedovolí je jíst. Když jdu k babičce, tak ona mi dává ty bylinkové, které nejsou škodlivé, protože v nich
není glutaman."
Blahopřál jsem Lucovi k jeho vědomostem a zeptal se jeho matky, je-li ta
vášeň starého data: "I když byl ještě maličký, chodil ujídat sůl. Mockrát
jsem ho přistihla. Vždycky jsme si však mysleli, že to dělá, aby napodobil
svého otce, který si jídlo přisoluje. Když jsme mu to vytkli, začal jíst polévkové kostky."
Zeptal jsem se Lucy, jak mu jde škola: "Tenhle rok je to těžké, už se nedokážu soustředit na učení. Rozptyluju se, protože myslím na jiné věci."
Ptám se, na co myslí. "Nevím, zeptejte se mé matky, to ona říká, že myslím na jiné věci. Myslím na to samé, co dřív. Jen se mi nechce učit."
Zeptal jsem se matky, jaké měl chlapec nemoci. "Měl jenom plané neštovice a dokonce ani ne ve stejnou dobu jako jeho bratr. Minulý rok měl mononukleózu a my na to přišli pozdě, protože míval od dětství oteklé uzliny.
Nikdy netrpěl na teploty, ale měl často tonsilitidy a pořád měl oteklé lymfatické uzliny. Dřív nás mockrát hodně vyděsil, protože mu v tříslech otékaly
uzliny a jednou i v podpaží. Dělali mu hodně krevních testů, ale ukázalo se,
že je jen anemický. Dostával hodně železa a vitamínů."
Zeptal jsem se, všimla-li si výraznější citlivosti na chlad. "Cítí chlad, ale
řekla bych, že mu horko vadí víc. V létě se s ním nedá vydržet a všimli jsme
si, že když ho vezmeme k moři, je ještě podrážděnější a ztratí i chuť k jídlu.
Nikdy nechce jít do vody, musíme ho tam hodit, aby trochu plaval. I když
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nám to pediatr neradil, bereme ho do hor, protože tam se mu hned daří líp.
Každý rok jsme dva týdny u moře a dva týdny na horách."
Ptám se, trpí-li nevolnostmi v autě.
"Od malička byl problém vozit ho v autě. Říká, že se mu točí hlava
a často je mu zle."
Ptám se Lucy, na co si nejraději hraje.
"Doma si rád hraju na počítači a venku jezdím na kole nebo na skateboardu."
Ptám se, hraje-li si rád sám, nebo s přáteli.
"Nejradši si hraju sám, víc se pobavím."
Ptám se ho, jaký má pocit, když se mu hůř dýchá.
"Večer, když jdu spát, už vím, že mi ráno bude špatně... Před spaním mě
lechtá v krku, jako kdybych spolkl nit... budím se, abych to zapil a zbavil se
toho. Ráno pak hned po probuzení špatně dýchám."
Matka potvrzuje, že Luca si na tento pocit často stěžuje a chce mít u postele sklenku vody, aby se v noci mohl napít.
Zeptal jsem se Lucy, jak spí.
"Mám spoustu snů. Často se mi zdá o Želvách (Ninja)."
Ptám se, co se ve snech děje.
"Je tam jejich mistr, který na mě mluví a učí mě meditovat... Druhý film
se mi líbil víc, než ten první..."
Říkám Lucovi, že jsem druhý film neviděl a žádám ho, aby mi to vysvětlil
(film jsem samozřejmě viděl).
"Ve druhém filmu se jim děje to, co mě. Zdá se mi o jejich mistrovi, velké
kryse s jedním uchem... on se jim v tom filmu zjevoval a říkal jim, co mají
dělat."
Matka mi sdělila, že Luca má od dětství vášeň pro hlodavce, ale nikdy mu
žádného nekoupila, protože je nesnáší.
Ptám se Lucy, co mu mistr Krysa říká.
"Povídá mi, jak se mám bránit, pomocí mysli..."
Žádám ho, aby to vysvětlil.
"To nemůžu, je to tajemství."
Ptám se, před kým se brání.
"Před spolužáky, i z jiných tříd. Pořád na mě divně koukají... vědí, že
jsem z velkého města a myslím, že mě nemají moc rádi."
Ptám se matky na vysvětlení a ona odpovídá: "Vzal si do hlavy, že se na
něj každý dívá od té doby, co změnil školu. Jako by byl filmová hvězda...
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Pořád mu říkám, že není ani příliš ošklivý, ani moc vysoký, takže se na něj
dívají jako na kohokoliv jiného."
Luca zase začal dělat spoustu chyb ve videohře.

Repertorizace a léčba
Použil jsem tyto symptomy z repertoria:
1. MYSL; BLUD, pozorován, že je (9)
2. GENERÁLIE; VZDUCH; břeh moře; zhorš. (17)
3. MYSL; CITLIVÝ, přecitlivělý (311)
4. HRDLO, CIZÍ předmět, pocit vlasu
5. MYSL; SNY; zvířata o; krysy (3)
6. GENERÁLIE; JÍDLO a pití; sůl či slaná jídla, chce (59)
7. MYSL, ROZTRŽITÝ
8. GENERÁLIE, SLABOST, nervozita
9. GENERÁLIE, OTOKY, žlázy
Aq.
Relativní zastoupení
33
Celkový počet rubrik
8
Pořadí
1
1. MYSL, BLUD, pozorována, že je
2.GENERÁLIE, VZDUCH, břeh
moře,
zhorš.
zhorš. přecitlivělý
3.
MYSL,
CITLIVÝ,
4. HRDLO, CIZÍ předmět, pocit vlasu
5. MYSL, SNY, krysy, o
6. GENERÁLIE, JÍDLO a pití, sůl,
chce
7. MYSL, ROZTRŽITÝ
8. GENERÁLIE, SLABOST, nervozita
9. GENERÁLIE, OTOKY, žlázy

Ars.
51
7
2

Nat.
55
7
2

Sil.
55
7
2

Calc.
44
6
3

Caus
44
6
3

Cocc
33
6
3

Na základě repertorizace a podobnosti mezi Sepií a Aqua marinou jsem se
rozhodl předepsat Aqua marina 30 CH.
O několik dní později mi volala Lucova matka, že chlapec má silné bolesti
v krku s rozsáhlým otokem cervikálních uzlin. Pediatr pohrozil, že se o chlapce
přestane starat, pokud hned nebudou nasazena anitbiotika. Pokusil jsem se matku
povzbudit; poradil jsem jí, aby lék rozpustila ve vodě a pokračovala v léčbě.
Matčino rozhodnutí způsobilo kompetenční spor mezi mnou a pediatrem a navíc
mezi Lucovou matkou a jeho otcem, který by rád při vzpomínce na předešlou
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mononukleózu odvezl Lucu do nemocnice. Oznámil jsem matce, že jejich rodinné neshody nejsou mou věcí a že pokud pediatr odmítne dítě sledovat, já udělám
totéž, nedohodnou-li se rodiče, jak Lucu léčit. Později jsem zjistil, že mi matka
neříkala pravdu, když tvrdila, že si vše vyjasnili.
Po dvou dnech vysokých teplot se Luca dokonale uzdravil.
Viděl jsem ho znovu asi za dva měsíce. Přibral a pleť měl mnohem růžovější. První, čeho jsem si všiml, byla jeho velká otevřenost ke mně. Ihned
souhlasil, že mi něco nakreslí, byl mnohem hovornější a příjemnější. Jeho
matka říká, že šel ke mně velmi rád.
Luca povídá: Můj táta musel uznat, že jste měl pravdu!"
Ptám se matky, jaké poměry jsou v rodině.
"Můj muž se uzavřel do dětinského mlčení a pohrozil, že mě i vás udá, pokud
Luca zase onemocní. Nemohla jsem vám to říct, jinak byste mě taky opustil."
Řekl jsem jí, že mám vážné pochyby o tom, kdo je nejopuštěnější člen jejich rodiny. Po chvíli ledového mlčení matka řekla: "Dotkl jste se citlivého
místa. Sama už o tom nějakou dobu přemýšlím."
S omluvou posílám Lucu do vedlejší místnosti hrát si s počítačem, abych
mohl s matkou mluvit o samotě. Žádal jsem ji, aby mi zavolala, než s dítětem
přijde, ona to ale neudělala. Ptám se jí, mluvila-li s Lucovou učitelkou. "Učitelka
je
s ním velmi spokojená. Říká, že je mnohem otevřenější, ale podle jejího názoru
má spoustu problémů s rodinou. Říká, že se to pozná podle obrázků, které kreslí
a z toho, co o svých rodičích píše. Už nějakou dobu o tom přemýšlím, ale nevím,
co přesně bych měla udělat. Chtěla jsem jít k nějaké psycholožce, ale můj muž
říká, že jsou to nesmysly. V každém případě se Luca ve škole zlepšil a my se
snažíme méně mluvit o tom, že je jeho bratr lepší než on."
Ptám se na chlapcovo astma.
"Když ho přešly teploty, neměl už žádné problémy. Nejdřív se mi zdálo,
že je to manželovi skoro líto... ale já ho přivedla k rozumu."
Zeptal jsem se, jak Luca reaguje na napomínání.
"Uzavře se do naprostého mlčení a je schopen být uražený třeba celé týdny. Rád by nám ukázal, že mu to nevadí, ale přestane na nás mluvit."
Pozval jsem Lucu zase dál a zeptal se ho, zdali ještě chodí k babičce.
"Vy byste rád věděl, jestli ještě jím polévkové kostky... můžete se mě zeptat rovnou... možná už mi tolik nechutnají... už jsem je nejedl."
Ptám se ho na sny.
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"Při horečce se mi zase zdálo o želvím mistrovi a on mi řekl, abych se nebál, že to přejde, a naučil mě cvičení na potíže s dechem, ale o tom vám nic
neřeknu, to je tajemství..."
Předepsal jsem Sac lac.
O tři týdny později jsem po telefonu mluvil s matkou. Luca měl zase teplotu, ale bez otoků lymfatických uzlin a bez sebemenšího náznaku kašle či
astmatu. Předepsal jsem Aqua marina 30 CH, rozpuštěnou ve vodě a za několik hodin se problém vyřešil.
Lucu jsem viděl o šest měsíců později. Ještě přibral a vlasy se mu začaly
víc vlnit, měl je skoro kudrnaté. Jeho matka řekla: "Jsou tak husté a kudrnaté, že je skoro nemůže učesat, můj bratr měl takové, když byl malý."
Povídám, že jsem u dítěte ještě neviděl tolik vlasů. Luca řekl: "Jsem rád,
že mám takové vlasy a že jsem přibral. Praštil jsem jednoho spolužáka, který
si ze mě dělal legraci, a on upadl." Ptám se Lucy, co mu ten spolužák udělal,
a matka povídá, že je to darebák, který byl kárán ředitelem školy, je odněkud
z jihu a všichni Lucovi spolužáci s ním mají potíže. Luca říká: "Říkal mi, že
jsem blbec... Posílal jsem mu spoustu špatných myšlenek, pak jsem toho měl
prostě dost..." Ptám se Lucy, co dělá astma: "Už jsem ho neměl. Začal jsem
chodit na plavání a plavu opravdu dobře a taky dobře dýchám." Matka potvrzuje, že Luca si přál chodit plavat a oni mu hned vyhověli, i když otci se
to nejdřív nelíbilo, protože se bál, že se Luca nachladí.
Matka dodává: "Všichni jsme spokojení s Lucovou prací ve škole a dali
jsme mu nový skateboard. I můj muž musel uznat, že se Luca zlepšil a že
léčba byla úspěšná. A Luca s vámi taky dobře vychází a rád sem chodí. Dřív
se vždycky snažil doktorům vyhnout."
Všiml jsem si, že je matka trochu na rozpacích.
"Teď už vám to mohu říct, asi to ode mne nebylo zrovna fér, ale můj muž
je lékař, alergolog. Neřekla jsem vám to, abych vám nekomplikovala situaci." Pověděl jsem jí, že jsem jí také zatajil, že pocházím z jihu Itálie!
Od té doby uplynulo osmnáct měsíců a Lucovo astma se nevrátilo. Ve
škole si vede dobře a začíná z něj být skateboardový přeborník. Lék jsem
opakoval pouze jednou, po průjmu, který dostal první den u moře. Luca pak
u moře pobyl dva měsíce a neměl sebemenší problémy.
Dr. Massimo Mangialavori pracoval čtyři roky jako srdeční chirurg v dětské nemocnici v Neapoli, po zkušenostech s antropologickou medicínou v Jižní Americe se
však rozhodl jinak. Jako klasický homeopat pracuje od roku 1986. Spolupracoval na
programu evidence pacientů Consulta a na programu Thema pro syntetické studium
léků, se zvláštním důrazem na tak zvané malé léky. Společně se svými kolegy vytvořil
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mezinárodní projekt jménem Delphi za účelem založení databanky spolehlivých homeopatických případů. Brzy mu vyjde knížka o mořských lécích.
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Případ Calcarea carbonica
MUDr. Kateřina Veselá
Na podzim 1996 za mnou přišla maminka s dvouletým chlapečkem, který opakovaně stonal již od kojeneckého věku. V pěti týdnech měl zelené páchnoucí stolice se
zbytky nestráveného mléka a s příměsí krve, které byly zřejmě způsobeny přecitlivělostí na Infadin, po jeho vysazení vymizely. Od narození zvracel po kojení a pití tekutin, upravilo se částečně při převedení na tuhou stravu, ale i v době vyšetření si
dosud ublinkával po velkém napití. Na ultrazvuku byl prokázán gastroesofageální reflux, s kterým zřejmě souvisel rozvoj spastické bronchitidy. Prodělal několik atak
bronchitidy, vždy v době sychravého vlhkého počasí. Dvakrát měl před půlnocí záchvat dušnosti, kdy vleže nemohl popadnout dech, pomohla poloha vsedě. Na alergologii byla zjištěna alergie na Stafylokoky, prach a peří, od dalších testů matka
upustila a rozhodla se pro homeopatickou léčbu. Na obličeji a v podkolenních jamkách má ekzém, horší na pravé straně, který se zhoršuje po koupeli. Prodělal zánět
středního ucha a byla mu zjištěna zvětšená nosní mandle, doporučená adenotomie,
kterou matka odmítla. Od narození trpí zácpou, má světlé řídké páchnoucí stolice jedenkrát za 2-4 dny, v poslední době zvlášť obtížné.
V kojeneckém věku se pomaleji vyvíjel, začal chodit po roce, měl opožděnou dentici.
Odmalička se výrazněji potí, nejvíc na hlavě, poslední dobou na chodidlech, propotí bačkůrky. Nemoci se objevují v chladném vlhkém počasí. Zadýchává se při chůzi do kopce
a do schodů. Často padá, měl několik menších úrazů hlavy. Má rád rýži, zeleninu, lečo,
vyžaduje sladkosti, má raději slanější a kořeněná jídla, dříve měl averzi k masu. Žízeň má
velkou, preferuje studené i ledové nápoje. Odmalička špatně spí, často se v noci budí, mívá děsivé sny, usne jedině při světle a při otevřeném okně, při usínání musí někoho vidět.
Je velmi tvrdohlavý, když si něco umíní, neustoupí a vzdoruje, když začne nějakou činnost, musí ji dokončit, jinak se vzteká. Má strach, když se matka vzdálí. Je raději ve společnosti než o samotě, v cizím prostředí je ostýchavý.
21.11.1996 poodána Calcarea carbonica 30 CH.
Za dva dny po podání léku zmizela zácpa, po 14 dnech se v noci budil s mírnou
dušností, pak dostal rýmu a kašel, který trval asi 10 dní. Od ledna 1997 byl zdráv,
v dubnu se vrátila bolest ucha, která trvala několik hodin a přešla. Během léčby se
zmírnilo pocení a stal se méně tvrdohlavý. Přestal mít děsivé sny, spal klidně. V létě,
v necelých 3 letech, zvládl třináctikilometrovou túru. Koncem srpna 1997 prodělal
týden trvající průjmy stejného charakteru jako v kojeneckém věku.
Kontrola 12.9.1997: přes prázdniny se stal opět tvrdohlavější, má znovu zácpu, velmi
se zhoršilo pocení, začal se v noci budit. Podána dávka Calcarea carbonica 200 CH.
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Novinky:
Prosíme, abyste objednávali včas s předstihem, výše nákladu odborných publikací se řídí počtem objednávek. Objednávka až po vyjití může někdy prodloužit čekací dobu až do dalšího dotisku.

Dr. Robin Murphy:

SYNTETICKÉ HOMEOPATICKÉ REPERTORIUM

Český překlad nejpoužívanějšího současného syntetického repertoria v anglosaských zemích. V porovnání s Kentovým obsahuje navíc 39 000 rubrik a přes 200 000 přídavků v lécích. Moderní terminologie. Nové léky Hydrog., Choco. atd.. Obsažnější než jiná syntetická repertoria. Jako své zdroje používá m.j. i známá současná syntetická repertoria, např. Complete Repertory, McRepertory, Barthelovo a Klunkerovo Synth. rep., Kunzliho Kents Repertory Generale, Vithoulkasovy Additions to Kents Repertory a pod. , celkem 55 i nejnovějších pramenů. Mezi zhruba pěti
nejznámějšími syntetickými repertorii není ani jedno, které by jako Murphyho dávalo novou možnost hledání i podle
názvů všech existujících současných nemocí. Obsahuje např diabetes s třinácti podrubrikami, alzheimerovu chorobu, ebolu, AIDS, alerige, rakovinu, chronickou únavu, všechny druhy infekcí, např. chřipku.... rejstřík chorob je úplný.
Je zde mnoho nových kapitol s novými rubrikami, jako kapitola Otravy uvádějící také léky na závislosti. Jiná nová
kapitola jsou Náhlé příhody, zahrnující zranění, psychické šoky (např. ztráta majetku s jedenácti léky), žlučníkové
koliky, ledvinové kameny, traumatický šok , akutní reakce na očkování, alergické reakce, anafylaktický šok atd. Několikrát rozsáhlejší než v Kentovi je kapitola Mysl s novými rubrikami, jaké opět nenajdete v jiných syntetických reperoriích, jako je strach ze zkoušky a mnoho dalších.
Při pečlivém srovnání s jinými stejně známými syntetickými repertorii vždy znovu zjistíte, že Murphyho repertorium má vše co ona – a vždy zároveň něco navíc. Mezi jeho klady patří i maximálně přehledný způsob řazení
symptomů. Homeopatie jím vstupuje do nové éry.
Dr Murphy je vůdčí americký homeopat, autor rozsáhlé moderní materie medicy (Lotus Materia Medica) a má za
sebou dvacet let homeopatické praxe. Jeho Syntetické repertorium se stalo i součástí nejrenomovanějších počítačových diagnostických programů. Bude rovněž v příštím roce dodatkem k programu KENT.
Cca 2 000 str. v jednom svazku na tenkém biblovém papíru. Pevná vazba. Vyjde v dubnu 1997. Cena knihy cca
2400 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný ediční a překladatelský projekt, je zapotřebí, abyste knihu
objednali tak, že zaplatíte složenkou typu C zálohu 400 Kč a ve Zprávě pro příjemce uvedete "Murphy, záloha". Tím se vám zároveň dostane 200 Kč slevy z celkové ceny. Upozorňujeme, že u této publikace se teprve
zaplacením zálohy stává vaše objednávka závaznou - pro vás i pro nás. Knihu pak obdržíte poštou na dobírku – s odečtením zálohy a slevy – po jejím vytištění. (Upozorňujeme, že předpokládaná cena v knihkupectvích může být až cca 3000 Kč.)

Dr. Tinus Smits:MATERIA

MEDICA PRO HOMEOPATICKOU PRA-

XI
Dílo současného holandského lékaře určené pro kontakt s pacientem. Nejnovější poznatky o lécích.
Čerpá ze všech existujících moderních zdrojů vč. Shanakarana, Sherra, Vithoulkase, Morrisona, Coulterové, Phataka..., stejně jako z klasických materiíí medik, především z Clarka. A hlavně z vlastní bohaté
praxe. Symptomy členěny též podle věkových kategorií. Vyjde v únoru 1998. 450 str. Pevná vazba. Cena cca 590 Kč.
Miranda Castro: Celostní homeopatická domácí léčba
V internetové anketě v USA získala ze všech existujících příruček pro samoléčbu nejvyšší bodové ohodnocení.
Anglická autorka uvádí stručné a přitom výstižné popisy homeopatických léků, zahrnující jak mentální, tak fyzic-

ký i patologický obraz. Připojeno stručné repertorium, zaměřené spíše na typické fyzické problémy, a repertorizační karty, na nichž může být repertorizace provedena. Úplný popis metody léčby. Praktická pomůcka nejen
pro matku rodiny, ale někdy i pro zkušeného homeopata. cca 350 str., cca 350 Kč
Georges Vithoulkas:

HOMEOPATICKÁ VĚDA (Science of Homeo-

pathy)
Základ moderního předepisování. Věhlasné dílo nejznámějšího homeopata současnosti. Správné vyšetření, analýza, vedení případu, komplikované případy, metoda v teorii a praxi. 300 str. Pevná vazba. Již
vyšlo. Cena 390,- Kč.

Připravujeme dotisky:
William a Oscar Boericke:

Homeopatická materia medica s Repertoriem

Jedna z nejpoužívanějších Materií medik ve světové homeopatické praxi. Pro rychlou orientaci v klinické praxi.
Charakteristické příznaky cca osmi set léků. Připojeno repertorium. 1000 stran, cca 1100,- Kč. Pevná koženková
vazba. Letošní vydání již rozebráno. Dotisk v roce 1998.

Dr. H.C. Allen: Klíčové

symptomy homeopatické materie mediky

Tato světově známá Materie medika uvádí u každého léku ty nejcharakterističtější symptomy, které jej bezpečně odlišují od ostatních a vedou v praxi nejbezpečněji ke správnému předepsání. Nový pohled na homeopatické léky.
Pevná vazba – koženka. 510 str. V tomtéž svazku připojeno: G.Miller: Vztahy homeopatických léků. Cena 500 Kč.
Rozebráno. Dotisk v roce 1998.

J.T. Kent:

Homeopatická materia medica

Podrobná Materia medica. Základní studijní materiál. 3. vydání . 962 str., Pevná vazba, koženka. 1000 Kč. Dotisk v r. 98.

K dodání ihned:
J.T. Kent: Repertorium
Tabulkový seznam symptomů a léků tyto symptomy postihujících. Nejrozšířenější diagnostická pomůcka ve světové
homeopatické praxi. Upravené 2. vydání v němž došlo k opravě původního českého překladu. Nové přesné odkazy.
Nová sazba. Pevná koženková vazba. 1300 stran, 1400,- Kč.

Jiří Čehovský: Homeopatie

– víc než léčba

2. opravené, rozšířené a aktualizované vydání úspěšné publikace. 250 str., 129 Kč.

Pulford: Klíč

k homeopatické materii medice

2. opravené vydání. Materie medika amerického lékaře pro pokročilejší homeopaty. Určena pro holistické klasické
předpisování. Obsahuje podrobný popis více než padesáti hlavních léků, které však tvoří v obvyklé klasické praxi více než 90% všech podávaných léků. Má zvláštní a velmi přehledný systém, usnadňující vyhledání přesného similima. Nejdříve u každého léku uvádí rubriku Identifikace s typickými klíčovými symptomy pro tento lék. Pevná vazba,
koženka. 344 str. 450,- Kč.

MUDr. Vladimír Petroci: Studánky – obrazy dětských konstitučních typů
Homeopatická materia medica současného autora se zaměřením na charakteristické rysy dětského věku. Hluboký
a detailní pohled. Původní práce je významnou pomůckou při léčbě dětí. 140 str.Cena 159,- Kč.

Případ Aqua marina

Objednávky a informace (písemně i telefonicky):
Alternativa, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5
tel.: 02/57922302-9, linka 205, fax.: 02/4025961
e-mail: alternativa@ecn.cz, WWW: http://www.ecn.cz/alternativa
Veškeré tituly obdržíte na dobírku buď ihned, nebo po dotisku publikace.
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