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Pozvánka
do České homeopatické společnosti
Homeopatie potřebuje podporu. Jedinými skutečnými podporovateli
homeopatie jsou úspěšně léčení pacienti a jejich homeopaté. Ti vědí, že
homeopatie je zcela zvláštní systém, umožňující odstranit i tzv. nevyléčitelné, chronické nemoci, nastolit zdraví u lidí nemocných, zmírnit utrpení
našich bližních a dát našim životům také širší duchovní rozměr.
Není nám neznámé, že homeopatie vyžaduje v současném materialisticky
chápaném a přetechnizovaném světě podporu nadšenou, účinnou, nedbající
překážek, zákazů a výhrad. Jinak by snadno utonula ve víru ekonomických
vášní nejrůznějších výrobců, desinformací a mediálně propagovaných tzv. „vědeckých“ předsudků. Nebezpečí není nijak hypotetické. Zřetelně vnímáme, jaký postoj zaujímají k homeopatii akademické kruhy, jak se k ní staví úředníci
a jak jí má plné zuby farmaceutický i jiný průmysl, žijící z nemocí lidí. Kdyby
nebylo intenzivní podpory „zdola“, ze strany léčených i léčících, homeopatie
by velmi rychle vzala za své. To není hypotetická úvaha. V Argentině byla do
té doby silně vzkvétající homeopatie úředně zakázána před třemi lety,
v Portugalsku nyní socialistická vláda připravila zákon zakazující jedním dechem nejen homeopatii, ale i jakoukoliv jinou alternativní medicínu, a to lékařům i léčitelům. Švédští sociální demokraté zakázali homeopatii lékařům již
před mnoha lety. Zákony v různých zemích EU zakazují distribuovat určité
skupiny léků, ve Francii je to např. Carcinosin, v Německu léky na bázi opiátů
atp. Jiná nová nařízení zas požadují, aby byly homeopatické léky označeny
upozorněním, že se jedná o přípravky s „neověřeným účinkem“.
Vyvstává nutnost organizace na podporu homeopatie, která by sdružovala všechny, jimž leží její osud na srdci. Podporu směrem navenek –
k ochraně zájmů léčených a léčících, i podporu směrem dovnitř – ke zkvalitnění léčby, k rozvoji vzdělávání a zajištění co nejvyšších standardů. Taková bude (doufáme a budeme se upřímně snažit) Česká homeopatická
společnost, založená 11. září 1999 na Homolce v Praze. První valná hromada, které se zúčastnilo 107 členů, schválila stanovy a zvolila devítičlenný výbor. ČHS je organizací všech, kdo mají pozitivní vztah k homeopatii.
Nehodlá rozdělovat homeopaty do kategorií, má naopak cíl sjednotit a podporovat všechny, kteří si přejí, aby se homeopatie v naší zemi dále rozvíjela, aby byla praktikována na vysoké profesionální úrovni, s vysokým standardem znalostí a v kontextu s jejím vývojem v zahraničí.
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Hned zkraje je nutno podotknout, že slovem „homeopatie“ je samozřejmě
míněna homeopatie Hahnemannova, Kentova, Heringova, Vithoulkasova,
Sankaranova... neboli homeopatie „klasická“, tedy systém, určující lék podle
celku, zaměřený na celek a podávající „jeden lék v jednom čase“, ve shodě
s materií medikou. Homeopatie je zde chápána jako hnutí nejen fyzické, ale
i duchovní obrody člověka, zcela v souladu s § 9 Organonu, a ve svých hraničních oblastech splývající s jinými systémy, jako je ekologie, psychoanalýza, transpersonální psychologie, jóga, buddhismus, křesťanství...
Homeopatii v ČR praktikuje profesionálně nebo poloprofesionálně mnoho
homeopatů-nelékařů, což je naprosto v souladu s usnesením našeho parlamentu o tom, že léčitelství a léčitelské poradenství je u nás povoleno jako
volná živnost. Máme proto stejné legislativní podmínky pro rozvoj tzv. profesionálních homeopatů jako Anglie, SRN, Švýcarsko, USA, Itálie a další
země, znamenající v homeopatii špičku. Považujeme tedy za potřebné pomáhat vytvářet těmto homeopatům co nejlepší podmínky pro jejich profesní
rozvoj, vzdělání, ochranu a podporu, aby mohli poskytovat svým klientům
zasvěcenou službu na té nejvyšší úrovni. Proto doufáme, že se zúčastní naší
práce v ČHS v co nejhojnějším počtu (mnozí tak již činí) a jsou co nejsrdečněji zváni do organizace, která je jejich, ačkoliv je stejnou měrou určena i
pro podporu a šíření homeopatie v lékařských kruzích. Vycházíme
z přesvědčení, že vzdělaný a zasvěcený homeopat a v homeopatii vzdělaný a
zasvěcený lékař-homeopat mají k sobě velmi blízko, jejich zájem je společný.
Jsme pro plnou a tvůrčí spolupráci všech homeopatů bez rozdílu. Našimi členy jsou nelékaři i lékaři a samozřejmě také jejich klienti. Vůbec nám nevadí,
je-li náš člen zároveň příslušníkem jiné homeopatické organizace či skupiny.
ČHS vytvořila (zatím ještě pracovní) standard školení a znalostí, jehož
splnění formou písemných a ústních zkoušek a absolvování minimálně 200
hodin odborných přednášek a seminářů opravňuje k tomu, aby byl homeopat
veden v registru společnosti jako „vyhovující standardům společnosti“. Za
takového homeopata dává ČHS morální a odbornou záruku. Takový homeopat má právo ve styku se svými klienty či s jinými homeopaty uvádět za své
jméno zkratku RSHom. (znamená „registrovaný homeopat“), například i na
absolventském diplomu. Přejímáme tento působ registrace i „titul“ z Anglie,
kde se velmi osvědčuje především jako signál kvality. Rovněž naše standardy
jsou příbuzné anglické Society of Homoeopaths. Každá škola či kurz klasické
homeopatie, která se přihlásí k těmto našim vysokým standardům, má pak
oprávnění registrovat své absolventy v naší společnosti. Registrován může
být i každý homeopat, pokud si vyžádá a složí u ČHS zkoušky.
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Společnost si rovněž klade za cíl seznamovat se svou prací a záměry veřejnost, popularizovat homeopatii a propagovat práci svých registrovaných
členů, za níž dává odbornou a morální záruku.
ČHS chce také podporovat homeopatii na regionální úrovni, vytváření
lokálních skupin či klubů, organizování supervizí zkušených homeopatů
v těchto skupinách atp. Zastupuje své členy na mezinárodním fóru.
Věstník společnosti bude rozeslán členům v únoru 2000. Tam se dovíte
více. Každý váš podnět a každá aktivita jsou vítány. Přijďte mezi nás. Stačí,
když pošlete dopis či korespondenční lístek se svým jménem a adresou na
naši adresu: Česká homeopatická společnost, Na Dolinách 4, 147 00 Praha 4. Určitě bude vhodné, jestliže pozvete do společnosti ty, kterých se homeopatie nejvíce týká – své klienty. Členský roční příspěvek byl odhlasován
valnou hromadou na 100 Kč, takže tento bod nemusí být zdrojem obav.
Homeopatie existuje dvě stě let a bude existovat mnohem déle. Jsme stále ještě na začátku.
Mgr. Jiří Čehovský
předseda ČHS

Natrum sulphuricum – málo podávaný lék
Paul Herscu, ND, USA
Převzato z amerického časopisu IFH 1992
Přeložila Mgr. Lenka Ničková

(dokončení z minulého čísla)

Materia Medica k léku Natrum sulphuricum
Teď vám povím něco víc o léku Natrum sulphuricum, tedy o symptomech,
které nebyly ještě dobře popsány. Tím se postupně podaří vypracovat celistvější obraz tohoto léku. Materiál jsem získal výhradně ze svých vlastních případů
a z případů mé ženy, Dr. Amy Rothenberg. Žádné jiné zdroje jsem nepoužíval
a upozorňuji, že to, co budu říkat, se může lišit od starých pramenů.
Natrum sulphuricum obsahuje stejné polarity jako ostatní složené léky.
Někteří pacienti se zdají být Natrum muriaticum, někteří vypadají spíš jako
Sulphur a jiní mají od každého z obou základních léků přibližně stejně.
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Navíc je tu ještě třetí složka – Medorrhinum. Vzájemné působení těchto tří
základních léků vás přivede k myšlence na Natrum sulphuricum.
Něco z toho, co budu říkat, se vám bude zdát v rozporu s rozpravou George Vithoulkase o tomto léku. Věřím, že je to proto, že se tento lék ještě
nikdy nepřednášel v celé šíři. Chápu to tak, že jeho popis Natrum sulphuricum z kompilátu poznámek z jeho přednášek, o kterém se zde mluvilo,
není kompletní – je to asi třetina, která popisuje Sulphur, ale opomíjí podtypy Natrum muriaticum a Medorrhinum. Mé informace vnímejte jako doplňující, ne odporující.
V další diskusi předpokládám, že znáte dostatečně ony tři základní léky
tak, abyste pochopili jejich syntézu a zrod léku kombinovaného.
Mysl:
Pokud je pacient blíže sulphurickému typu, může být veselý, produktivní
a příjemný – podobný Vithoulkasovu popisu. Podtyp Natrum muriaticum
bude upadat do depresí. Tento typ je velmi jemný, bude mluvit o žalu a sebevraždě. Může odmítat společnost a útěchu, ale nebude skrývat svůj zmatek, jak Vithoulkas popisuje druhý podtyp. Natrum muriaticum i Sulphur
mají oba strach z výšek, tudíž i Natrum sulphuricum ho často má. Citlivost
pochází ze strany Natrum muriaticum, obzvlášť citlivost k hudbě. Může být
nepořádný (Sulphur), nebo pečlivý v maličkostech (Natrum muriaticum).
Někteří pacienti mají oba aspekty, ale obvykle tu bude tendence buď jedním, nebo druhým směrem.
Podtyp Medorrhinum je také poměrně dobře známý. Většina našich případů jsou muži mezi třicítkou a padesátkou. Bývají to tuláci, bývalí narkomani a hippies, typický produkt šedesátých let, kteří v sedmdesátých letech cestovali po Evropě a Asii, brali jednu rekreační drogu za druhou
a spali se spoustou různých žen. Obvykle se nakazili nějakou pohlavní chorobou, brali antibiotika a pak pokračovali v cestě. Někde na svých toulkách
třeba chytili střevního parazita, dostali hepatitidu a průjem a od té doby se
už nikdy necítili docela v pořádku. Tento typ bývá dosti podrážděný. Mohou se jevit příjemní, ale přesto k nim cítíte lehkou nechuť nebo odpor –
jako by z nich vyzařovalo cosi z jejich sykotické podstaty.
Natrum sulphuricum je obvykle předepisováno při sebevražedné depresi
nebo při depresi bez sebevražedných sklonů. Můžete tento lék předepsat
i tehdy, když není přítomna suicidiální tendence.
Podtypy Sulphur nebo Natrum muriaticum jsou obvykle příjemní, sympatičtí lidé. Podtyp Sulphur se může rozčílit, křičet, ulevit si a pak na celou
6

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Časop1.

věc zapomenout, lehce se přes ni přenést. Podtyp Natrum muriaticum se
může zdát dobromyslný, ale když mu někdo ublíží, je sarkastický. Jsou to
tiší lidé a mohou celý den číst nebo pracovat. Často jsou to samotáři.
Spánek:
Pacient může mít spánkové symptomy Sulphuru, tedy odkrývat v noci
nohy, nebo může mít lehký spánek a noc jen po částech prodřímat.
V knihách se říká, že mají silný sklon budit se ve 4 hodiny ráno, ale přesnější bude mezi 4. a 5. hodinou. Budí se odpočatí, pokud nemají potíže
s játry. Mají-li diabetes, budou si stěžovat na silné noční pocení. Mohou
spát na levém boku nebo na břiše.
Hlava:
Pacient mohl mít úraz hlavy a trpí jeho následky. Zranění může pocházet
z těžkého porodu, z rány do hlavy nebo dopravní nehody v autě, na motorce či na kole. Následky mohou být mírné, jako třeba bolesti hlavy, které se
mohou či nemusí vracet, anebo naopak vážné, jako například epilepsie,
změny nálad, slepota a obzvlášť deprese.
Pacient může mít opakované bolesti hlavy, jejichž etiologie vám bude
známa, nebo se ji nepodaří vystopovat. Pokud je zde úraz hlavy
v minulosti, bolest bude situována v oblasti zranění, obzvlášť je-li to
v blízkosti sutury či v záhlaví. Může zde být i úraz páteře. Zdá se, že nejčastěji bývá poškozena cervikální část, i když zbytek páteře může být také
zasažen. Pacienti mohou mít nadýmání nebo žaludeční a žlučníkové obtíže
s bolestí hlavy. V určitém momentě během záchvatu bolestí bude pacient
vyžadovat kyselé, aby se mu ulevilo od diskomfortu v trávicím traktu. Bolest hlavy může být zhoršena sluncem a pacient může být při bolesti fotofobický. Bolest hlavy se obvykle nachází v záhlaví nebo začíná v krční páteři a šíří se do zátylku a nakonec do očí.
Oči:
Jak se dá očekávat, fotofóbie je obvykle u typu, který je bližší Natru muriaticu. Zánět očí, včetně blefaritidy a iritidy, se nachází víc u sulphurického a medorrhinového podtypu.
Nos:
U některých pacientů najdete rekurentní koryzu. Hlavní symptom, který
vás navede na lék, je koryza, která začíná nebo se horší ve vlhkém počasí
nebo v horku a střídá se s kožními vyrážkami nebo průjmem. Výtok je
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téměř vždy žlutý. Nachlazení často sestoupí do hrudníku a způsobí bronchitidu, pneumonii nebo astma.
Ústa:
U pacientů, kteří měli onemocnění jater, může přetrvávat hořká pachuť
v ústech. Některé sulphurické podtypy mohou mít halitosis.
Obličej:
Tvář poskytuje jen málo symptomů. Může zde být zarudlost Sulphuru, nebo
je pleť mírně nazelenalá a olejnatá jako u Natra muriatica nebo Medorrhina.
Hrudník:
Natrum sulphuricum je velký lék na plicní problémy, včetně astmatu,
bronchitidy a pneumonie. Při všech těchto potížích se hrudník naplní hlenem
a vyvíjí se kašel. Pacienti bývají zhoršení od 4 do 5:30 ráno a ve vlhku.
Trávicí trakt:
Pacient může mít v anamnéze onemocnění jater, hepatitidu nebo žlučníkové obtíže. Bolesti hlavy se často vztahují k jaterním nebo zažívacím poruchám. Během bolesti hlavy může břicho otékat.
Jaterní poruchy, obzvlášť hepatitida, se často léčí Natrem sulphuricem,
i v akutní i v chronické fázi. Symptomy jsou bolestivost po celém těle, zvýšená teplota, prudké bolesti hlavy, únava a bolesti v jaterní krajině. Krevní
testy odhalí zvýšené jaterní enzymy. Stolice je obvykle bledá a moč tmavá.
Zároveň s hepatitidou se mohou objevit hemoroidy. Během onemocnění pacienti špatní spí, protože jejich mysl nadměrně pracuje. Při hepatitidě se
u pacientů obvykle objeví smutek – jsou letargičtí a přejí si zemřít. Jsou sami, pracují sami, a proto se u nich objevují myšlenky na sebevraždu. Tento
lék je také vhodný u prudké mononukleózy, která postihuje játra a slezinu.
Jídelní chutě jsou možná jedním z nejlepších vodítek k nalezení tohoto
léku, i když občas nás mohou zmást. Chutě se mohou dokonale krýt
s chutěmi Natra muriatica, Sulphuru či Medorrhina, ale většinou to bude
kombinace všech tří. Tito pacienti mohou toužit po soli, tučném a pomerančích, mohou mít odpor k vejcím. Mohou toužit po zeleném ovoci a mít
odpor k tukům. Všechny tyto chutě jsem v té či oné kombinaci u pacientů
Natrum sulphuricum vidět. Navíc mohou toužit po jogurtech a občas po
kyselém. Natrum muriaticum, Sulphur a Medorrhinum mají žízeň na
chladné nápoje, a jak se dá očekávat, má ji i Natrum sulphuricum. Někdy
se horší kořeněnými jídly, bolí jej po nich žaludek.
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Natrum sulphuricum by měl být uvažován jako jeden z obvyklých léků
na diabetes. V podstatě kdykoliv budete uvažovat o tom, zda podat diabetikovi Sulphur nebo Natrum muriaticum, prohlédněte si případ ještě jednou,
jestli náhodou nepotřebuje Natrum sulphuricum. Tak běžný lék to bývá!
Obzvlášť byste o tomto léku měli uvažovat, má-li diabetes etiologii žalu či
emocionálního šoku s následnými depresemi, apatií, sníženou chutí k jídlu
a ztrátou váhy a vlasů. Například pacient, muž, může náhle dostat diabetes
po tom, co zemřela jeho matka a jeho žena se s ním rozvedla, protože jen
polehává a nic nedělá. S diabetem může souviset i průjem.
Tento lék může být užitečný také u diabetu, který se objevuje v dětství,
když například náhle onemocní dospívající. Takový pacient je seriózní, výkonný, tichý, jako Natrum muriaticum nebo Kali carbonicum. V anamnéze
nemusí být nutně žal nebo ublížení jako spouštěcí moment.
Pacient Natrum sulphuricum jeví silný sklon k průjmům. Průjem bývá nejsilnější ráno, když vstane z postele. Stolice může nebo nemusí mít pálení, zarudnutí a dráždivost Sulphuru (průjem typu Natrum muriaticum je méně agresivní). Při průjmu zde bývá hodně bublání a plynů. Flatus je také obvyklý
při námaze, například při joggingu. Průjem se může horšit pitím pomerančového džusu (podtyp Medorrhinum) nebo alkoholu (podtyp Sulphur).
V materiích medikách se zdůrazňuje, že Natrum sulphuricum je veselé
po stolici. No, mnozí lidé jsou po stolici veselí a nepotřebují tento lék.
Myslí se tím spíš člověk, kterého bolí hlava a který má pocit, že má ucpaná
střeva a nemůže jít na stranu. Jakmile se vyprázdní, bolest hlavy začne
ustupovat. Někteří pacienti Natrum sulphuricum mají tyto symptomy výrazné, ale většina ne. Navíc spoustě pacientů bude taková otázka připadat
podivná, takže navrhuji, abyste se na tento symptom moc nespoléhali.
Močový trakt:
U dospělých mužů, obzvlášť u subtypů Medorrhinum a Sulphur, bývá
v anamnéze pohlavně přenosná choroba. Někteří si stále stěžují na pálivé
bolesti při močení, chronickou prostatitidu, bradavice na genitálu, kapavku
nebo nespecifickou uretritidu. Někteří mají alergickou reakci na pohlavní
styk s příznaky uretritidy po koitu, včetně pálení, zarudnutí močové roury
a pocitu otoku v penisu. Toto uretrální dráždění se zhoršuje použitím kondomu a může následovat po chlamydiální infekci.
Pohybový aparát:
U mužů, kteří mají diabetes, může vzniknout neuropatie, při které mají
pocit, že mají na nohou ponožky. Mohou mít ostré bodavé bolesti v prstech
9
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na rukou i na nohou a v penisu. Mohou mít potřebu vystrčit nohy zpod pokrývek, aby se jim ulevilo. Mnozí z těchto mužů si stěžují na bolest mezi
lopatkami. Je to ostrá bolest, která se objeví, když se namáhají.
Pokožka:
Pokožka může být bez symptomů nebo si pacient může stěžovat na rekuretní bradavice, pokud je sykotické miasma výrazné. Anebo mohou být vyrážky, pokud je pacient blíže typu Sulphur, se všemi jeho charakteristikami
(pálení, zarudnutí, svědění). Píchavé potničky z vedra, které jsou známé
u Sulphuru, se také nacházejí u sulphurického podtypu.
Fyzické generálie:
Jsou to teplokrevní lidé a nedělá jim dobře vlhkost a vlhké počasí, obzvlášť na plíce a na klouby. Obvykle se horší u moře, ale když převažuje
Medorrhinum, může se jim u moře líbit. Říká se, že se horší mezi 4. a 5. hodinou ranní, ale v praxi zjistíte, že je to spíš mezi 3:00 a 5:30 ráno. Mohou
mít také úbytek energie mezi 11. a 13. hodinou, pokud jsou spíše sulphurickým podtypem.
Nezmínil jsem se o jednom aspektu, který druzí autoři zdůrazňují. Tento
lék má přebytek tekutin a tekutiny ho zhoršují. Proto je zhoršuje vlhkost,
mají vodnaté stolice, a možná proto i tolik pláčí.
Tímto lékem se obvykle léčí epilepsie. Může mít etiologii zranění, meningitidy, anebo se příčina nikdy nezjistí.

Léčba opakujících se zánětů středouší
u dětí pomocí homeopatik
MUDr. Luděk Ryba, odborný dětský lékař
Záněty středního ucha jsou poměrně častým onemocněním u dětí, především
v batolecím a předškolním věku. Toto bolestivé onemocnění je vždy příčinou
značného stresu dítěte i rodičů a mnohdy důvodem akutních návštěv lékaře
v nočních hodinách. Často vede k opakovanému provedení paracentezy (tedy
úmyslného protětí zaníceného bubínku ) a asi v 50% případů k podání širokospektrých antibiotik. Tento postup má – vedle nesporného přínosu – i svá negativa. Jedná se o bolestivý zákrok, který si i malé děti dlouho pamatují,
a léčba antibiotiky je spojena s nikoliv nevýznamnými vedlejšími účinky
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(dysmikrobie, alergie atd.). Není tedy divu, že především rodiče dětí, u nichž se
toto nepříjemné onemocnění opakuje, hledají pomoc u homeopatie.
V průběhu 5 let od roku 1993 do 1998 jsem léčil celkem 54 dětí,
u nichž se vyskytly nejméně 2 ataky zánětu středouší (nejvíce uvedených
recidiv 17), které byly i hlavním důvodem návštěvy homeopata. Ani
u jednoho dítěte se nejednalo o chronický zánět středouší s trvalou perforací bubínku. V souboru bylo 25 chlapců a 29 dívek. Průměrný věk dětí
při první návštěvě v mé ordinaci byl 3 roky a 2 měsíce, skupina chlapců
byla v průměru o 3,5 měsíce mladší. Nejmladšímu dítěti bylo 6 měsíců,
nejstaršímu 8 roků a 1 měsíc. Před započetím homeopatické léčby prodělalo každé dítě v průměru 4,53 zánětů středouší (vycházel jsem
z nejnižšího údaje od rodičů o počtu recidiv tam, kde tento údaj nebyl
jednoznačný a přesný), chlapci 4,7, dívky 4,4. U 47 dětí bylo nepochybně
zjištěno, že nejméně jeden zánět středouší měl hnisavý charakter a 50 dětí v souboru užívalo alespoň jednou z tohoto důvodu antibiotika. Homeopatická léčba spočívala v podání konstitučního léku (u 49 dětí) nebo
akutního léku (36 dětí), resp. v kombinaci obou postupů (31 dětí). Konstituční lék jsem podával v „klidovém“ stavu, tedy když dítě nejevilo
známky akutního infektu. V případě akutních příznaků byli rodiče vybaveni příslušným „akutním“ homeopatickým lékem, který byl stanoven na
základě přímého pozorování nebo anamnézy. U 7 dětí ze 49 jsem podal
více než jeden konstituční lék v průběhu léčby (u 6 dětí 2 a u 1 dítěte
3 různé konstituční léky). Dva různé „akutní léky“ dostalo z 36 dětí 7. Ve
dvou případech se dle mého soudu obraz akutního a konstitučního léku
shodoval, v řadě případů byl „akutní“ lék známým „komplementárním“
lékem k léku konstitučnímu.
Výsledky léčby jsem hodnotil na základě klinických kontrol a dotazníků,
které jsem rozeslal rodičům těch dětí, které ke mně v době zpracování studie již nedocházely. Do studie byly zařazeny děti, které byly sledovány
nejméně 6 měsíců od první návštěvy a podání léku, nejdelší doba sledování
byla 5 roků a 2 měsíce. Při vyhodnocování úspěšnosti léčby bylo 6 dětí
sledováno kratší dobu než jeden rok, v průměru byla doba sledování 2 roky
a 1 měsíc (u chlapců o 4,5 měsíce kratší než u dívek).
Podle počtu recidiv zánětu středouší po zahájení homeopatické léčby
jsem děti rozdělil do 4 skupin. V první (nazvané 100) nedošlo po zahájení homeopatické léčby již k dalším recidivám, resp. u tří dětí se ojedinělá
recidiva vyskytla po době delší než 1 rok od poslední návštěvy a podání
homeopatik. Domnívám se, že v této době již podané homeopatické léky
11

Klasická homeopatie č. 24

nepůsobily. U skupiny druhé (50-100) došlo k významnému poklesu počtu recidiv (3,75 před léčbou a 1,25 po léčbě). Obě tyto skupiny jsem
hodnotil jako úspěšně léčené. U třetí skupiny (0-50) došlo sice
k mírnému poklesu počtu recidiv (v průměru ze 3 na 2 ataky), ale stejně
jako u skupiny čtvrté (0) se nedomnívám, že přinesla homeopatická léčba
zřetelný klinický efekt. Ve skupině 100 a 50-100 se nachází celkem 39
dětí (17 chlapců, 22 dívek), tj. 72,2% dětí ze souboru, jejichž léčbu hodnotím jako úspěšnou. Zbylých 15 dětí (8 chlapců a 7 dívek), tj. celkem
27,8%, považuji za neúspěch. U žádného z dětí jsem nepoužil v léčbě antibiotika ani jiné chemické preparáty. U 26 dětí z celého souboru se vyskytla alespoň jedna recidiva zánětu středouší, 17 z nich byla některým
z kolegů naordinována antibiotika, 19 dětí z tohoto počtu prodělalo zákrok na ORL (15x paracenteza, 4x adenotomie, 2x drenáž středouší).
Z hlediska volby homeopatik jsem použil celkem 10 různých akutních
a 22 konstitučních léků – viz tabulka.
O vyslovení názoru na homeopatickou léčbu jsem požádal v dotazníku
i rodiče dětí. Jejich hodnocení se blíží hodnocení mému. V celém souboru
respondentů (odpovědělo 29 z počtu 39 oslovených rodin) hodnotí 16
(65,5%) rodičů léčbu jako jednoznačně účinnou, 4 (tj. 13,7% ) jako částečně účinnou a 5 (17,2% ) jako zcela neúčinnou.
V souboru sledovaných dětí léčených převážně homeopaticky považuji
úspěšnost kolem 73% za velmi dobrou. U 39 dětí z 54 došlo k poklesu
průměrného počtu otitid z 5,2 na 0,33 na osobu, 28 dětí nemělo další ataku vůbec, u 11 se objevilo celkem 13 atak otitidy. Pouze ve 4 případech
byla podána antibiotika, 6 dětí v této skupině prodělalo některý zákrok na
ORL (4x paracenteza, 1x AT, 1x drenáž). Ač je jasné, že
z metodologického hlediska tato studie nesplňuje standardní kritéria (nejedná se o dvojitou slepou randomizovanou studii – pro homeopatii se totiž mnohem lépe hodí tzv. intraindividuální longitudinální studie, tj. sledování pacienta v čase), podporuje ve mně přesvědčení, že zánět středouší u dětí je vhodnou diagnózou pro léčbu homeopatiky. Tato léčba představuje pro pacienta nepochybný komfort, ve většině případů se obejde
bez paracentezy a snižuje také počet recidiv. Za zcela odůvodněnou však
považuji spolupráci s kolegy otorhinolaryngology, především v oblasti
diagnostiky a audiologického sledování dětí s těmito problémy. Podání
antibiotik u diagnózy akutního zánětu středouší bych vyhradil pro stavy
se „septickým průběhem“, tedy pro hnisavé onemocnění s vysokými horečkami a celkovou alterací stavu pacienta a pro mastoitidu (zánět sosco12
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vitého výběžku, hrozící přestupem do nitrolebí), případně pro jednoznačně prokázanou primoataku hnisavého zánětu středouší (matný vyklenutý
bubínek,
zjevný
hnisavý
výtok).
Podání
antibiotik
u nehnisavých otitid nebo u recidiv bez celkových příznaků považuji za
kontraproduktivní. Efekt této léčby je často mizivý, krátkodobý a vede
k nárůstu dysmikrobie a vedlejších nežádoucích účinků.

Název léku

Ter
.
aku
tní

Aconitu
Argentum nitricum
Arnica
Arsenicum album
Calcarea carb.
Calcarea fluorica
Calcarea phosphorica
Calcarea sulphurica
Dulcamara
Hepar sulphuris
Chamomilla
Kali bichromicum
Kali muriaticum
Kali sulphuricum
Lachesis
Lycopodium
Medorhinum
Mercurius sol.
Natrum muriaticum
Natrum sulphuricum
Psorinum
Pulsatilla
Sepia
Silicea
Sulphur
Sulphur jodatum
Tuberculinum

1

14
11
1
9
2

Ter
.
ko
nst
.
1
1
2
4
4
2
6
1
1
3

2
1
5
1

2

1

2
1

2
3
1
5
2
4
3
5

Hodnocení výsledku léčby lékařem
Skupina
Počet
Procenta
100
31
57,4
50-100
8
14,8
0-50
3
5,5
0
12
22,2

Hodnocení účinku léčby rodiči
1
0
0

Osloveno
Odpovědělo
Pozitivně
Částečně
Negativně

22
17
11
4
2

5
0
1
0
0

6
4
4
0
0

0
5
0

2
2
1
1

0

9
6
0
4
2

C
e
l
k
e
m

P
r
o
c
e
n
t
a

39
29
16 66
4 14
5 17

Otitidy před léčbou a recidivy na 1 dítě
dle úspěšnosti
1
5
00
0
05
0
1
0
0
0
Otitidy před 5,58 3,75 3,00 2,83
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Recidivy
Počet

14

0,10
31

1,25
8

2,00
3

3,83
12

Kouzelný cukr – Saccharum officinale
Dr. Tinus Smits, Holandsko
Přeložila Mgr. Lenka Ničková
Všichni posluchači Školy klasické homeopatie, kteří se 11. a 12. září 1999 sešli na Homolce,
budou asi dlouho vzpomínat na víkend s Tinusem Smitsem, který pro nás mimo jiné objevil
(podle jeho vlastních slov) „jeden z novodobých polychrestů“, lék Saccharum officinale. Studium tohoto léku nám ještě zabere nejednu noc či den, avšak už v této chvíli je možno říci: jeho
centrálním tématem je nedostatek lásky. Pro evropskou civilizaci téma více než aktuální…

Když jsem před dvěma a půl lety poprvé předepsal Saccharum officinale
sedmiletému chlapci, netušil jsem, že toto předepsání bude startovní čarou
pro objev léku, který v současné době zaujímá přední místo v mé praxi.
Obraz tohoto případu nebyl vůbec jasný, ale chlapcova velká touha po cukru a nápadné zhoršení po požití čokolády a cukru, který způsoboval jeho
velkou agresivitu, to vše mě přivedlo k léku Saccharum officinale, který
zapůsobil báječně (viz případ 1). Postupně jsem si začal ujasňovat esenci
léku a zaujal mě účinek, který měl v mé praxi. Následující případ mi hodně
pomohl pochopit vnitřní dynamiku pacientů Saccharum.
Případ: Ralf, tříletý chlapec, měl dva měsíce ekzém na dolní polovině
břicha, skrotu, penisu, v tříslech a na vnitřní straně stehen. Bylo to jemné
dítě, veselé a s velkou fantazií. Nejvýraznější byla jeho neukojitelná touha
po sladkém a po čokoládě. Měl odpor k teplému jídlu a k zelenině, ve dne
hodně slinil. Byl kojen pouze šest týdnů kvůli matčině mastitidě. V noci
cumlal dudlík, přes den ne. Ráno byl až do snídaně podrážděný. Měl strach
ze tmy. Velká fontanela se uzavírala pomalu. Chodil v 18 měsících. Dal
jsem mu Sacch. off. XMK. Po třech dnech se v noci probudil, žalostně plakal a chtěl spát u maminky, svírán pevně v náručí. Kdykoliv ho pustila,
probudil se. Další noc se odehrálo totéž a pak, po dvou týdnech, byla jeho
nadměrná touha po sladkém pryč! Méně slinil, už nepotřeboval dudlík,
před snídaní nebyl podrážděný. Přestal se bát tmy, začal jíst zeleninu a ekzém mu pomalu zmizel během tří měsíců.
Při studiu léku Saccharum officinale, nového šípu do mého homepatického luku, mě zaujal vliv, jaký má na naše zdraví cukr. Dnes jsou všichni
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přesvědčeni o škodlivosti kouření, alkoholu a drog, ale cukr z toxicity nikdo nepodezřívá, vnímáme ho pouze jako příčinu nadváhy a zubního kazu.
Velký lékař Constantine Hering nás před sto lety varoval, že velká většina
chronických onemocnění žen a dětí je způsobena přemírou cukru. V té době byl již cukr znám jako antiseptikum, působící proti infekci a hnisání. Má
vliv na fibrin a stimuluje sekreci tak, že působí intenzívní osmotické změny, čímž prospívá ráně vymýváním lymfou. Cukr byl podáván jako výživový doplněk a tonikum při chorobném hubnutí, anémii, neurastenii atd., dodával hmotnost a sílu (W. Boericke).
Podle mých pozorování je Saccharum officinale důležitým lékem na
všechny druhy infekcí: sinusitidy, chronické rhinitidy a otitidy s páchnoucím, purulentním výtokem. Přemíra cukru, který v naší moderní společnosti
požíváme (asi 60 kg na osobu a rok v USA a asi 45-50 kg v Evropě), je
skutečně pravděpodobnou příčinou mnoha chronických chorob, jak řekl dr.
Hering – cukr způsobuje degeneraci krvinek, čímž způsobuje špatný krevní
oběh a arteriosklerózu. Mnoho problémů chování u dětí s extrémní agresivitou a neklidem se dá připsat na vrub požívání cukru (viz dále).

Typické Saccharum officinale
Příklad dítěte a dospělého
Clarke popisuje děti Saccharum jako tlusté, podobné Calcaree, ale podle
mé zkušenosti je většina děti Saccharum hubená a velmi bledá. Vyhublost
je také výrazem narušené asimilace uhlovodanů. U dospělých se setkáváme
s obezitou mnohem častěji.
Příklad 1: Stephanovi jsou 3 roky a má chronické ušní potíže
s narušeným slyšením. Každý rok od října do dubna má rýmy s častou epistaxí, rekurentní otitis media a téměř chronický výtok z ucha. Každou zimu
dostane do ušních bubínků drén. Hodně se potí, obzvlášť na krku, a ve dne
i v noci profúzně sliní. Má neustále otevřená ústa. Chová se agresivně, je
vzteklý, na ostatní děti plive a někdy na ně hází předměty, kope a kouše.
Má velmi proměnlivé nálady. Ničeho se nebojí. Jako dítě se bál vody a hlasitě ječel. Mazlí se jen s matkou.
Chodit začal v 18 měsících, mluvit začal velmi brzy. Je horkokrevný,
krátké kalhoty nosí i v zimě a rád chodí bos. Má obrovskou touhu po sladkém, jí pouze měkkou stravu a má velkou žízeň na chladné nápoje. Miluje
citrony a vajíčka. Má odpor k teplému jídlu a k vařené zelenině, miluje ze16
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leninu čerstvou. Nejprve jsem mu podal Belladonu MK s dobrým výsledkem, ale bez skutečného průlomu, problémy s ušima zůstaly. V levém bubínku má velký otvor a lékař ORL plánuje transplantaci.
Stephan je velmi neklidný, v noci se hojně potí na hlavě a na krku. Potřebuje často jíst a stále si chodí pro sladkosti. Ráno po probuzení se musí
hned najíst. Když se příliš nají sladkého, může být velmi agresivní. Je velmi citlivý k bolesti. Nikdy si necucal prsty a nikdy si nic nedával do úst.
Když musí odejít z domova do skautského oddílu, stěžuje si na bolesti
v břiše a nevolnost. Dal jsem mu Sacch. off. XMK jednou měsíčně (v listopadu 1993). Tento lék způsobil dramatickou změnu na všech úrovních.
Potíže s ušima docela vymizely a během dvou měsíců se otvor v bubínku
zcela uzavřel. Méně sliní a postupně zavírá ústa. Potí se normálně. Jeho
chování se velice změnilo: zklidnil se, už není agresivní. O pět měsíců později měl stále abnormální touhu po sladkém a po mazlení, tak jsem předepsal Sacch. off. XMK jednou za dva měsíce. V květnu 1995 se mu stále daří dobře. Za celý ten čas neměl žádné potíže s ušima, chová se normálně, je
méně agresivní a jeho vztek už není nezvladatelný. Ve škole má mnohem
lepší výsledky, obzvlášť v jazycích, což byl dříve problém. Stále miluje
sladké, ale není to už ta chorobná touha jako v minulosti.
Příklad 2: Paní W. T. je 55 let, je vdaná. Má neustále hlad, musí jíst
každou hodinu či dvě, jinak se třese a je jí slabo. Když se nají sladkého,
je jí nevolno i po kousíčku čokolády. Ke sladkému má odpor od dětství.
Cucala si prsty do sedmi let, kdy dostala první rovnátka. Ráno je podrážděná, dokud se nenasnídá. Jako dítě mívala záchvaty vzteku, bila kolem
sebe a kopala. I nyní se dokáže náhle rozzlobit a stěží se kontroluje. Často se jí stýská a těžko se loučí s lidmi i předměty. Když musela vyměnit
staré auto za nové, plakala. Je velmi ochotná pomáhat druhým
a příliš málo se věnuje sama sobě. Zbytek příznaků jednoznačně indikoval Carcinosin a já váhal, mám-li jí nejprve podat Carcinosin a pak Saccharum. Rozhodl jsem se pro Saccharum off. XMK. Pocit hladu se zcela
změnil: jí mnohem méně a nepotřebuje už jíst mezi jídly. Je jí mnohem
lépe. Může jíst sladké bez nevolnosti.

Hypoglykémie
Často jsem se setkával s tím, že Sacch. off. bylo indikováno v případech
hypoglykémie nebo problémech souvisejících s narušeným metabolismem
cukru: vlčí hlad brzy po jídle, neustálá chuť k jídlu, nenasytnost, nespavost
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zlepšená jedením, jedení mezi jídly, neodolatelná touha po sladkém, potřeba jíst hned po probuzení z důvodů pocitu na omdlení nebo slabosti, třes či
podráždění z hladu atd.
Velkou materiální příčinou hypoglykémie je nemírné požívání tzv. rychlých uhlovodanů, tedy cukru. Dalšími vnějšími činiteli jsou káva, alkohol,
cigarety. Kofein v kávě, kole, v čaji, čokoládě a v kakau stimuluje nadledvinky k uvolňování adrenalinu, který zase stimuluje vyplavování cukru
z jater do krevního oběhu. Asi 70% alkoholiků trpí hypoglykémií. Cukr
v krvi kuřáků se po cigaretě také zvýší. Jsou tu však i silné emocionální
příčiny, například nedostatek lásky a neschopnost si s láskou poradit, a
v neposlední řadě stres.
Hypoglykémie silně ovlivňuje naše sociální chování a emocionální zdraví. Dr. Michael Lesser řekl, že 67% jeho psychiatrických pacientů trpí hypoglykémií a mnohé studie ukazují, že naše mentální a sociální chování se
vlivem hypoglykémie stává prudkým, výbušným a antisociálním. Pozoroval jsem to u mnoha svých pacientů s nestabilním metabolismem cukru,
obzvlášť u dětí: prudké záchvaty hněvu, kopání, vandalismus, agresivitu
a mrzutost.
Bylo zjištěno, že chování mladistvých delikventů se zlepší, dostávají-li
nesladkou dietu. Na 82% ze skupiny 106 mladistvých zločinců trpělo hypoglykémií. Změna výživy dramaticky změnila jejich sociální chování.

Různé mechanismy kompenzace nedostatku pozornosti, náklonnosti a lásky
K úspěšnému předepsání léku Saccharum officinale si musíme být vědomi různých způsobů kompenzace, které lidé používají. Nejdřív ze všeho si musíme všimnout dvou hlavních reakcí člověka, který je frustrován
ve své potřebě lásky a náklonnosti. Buď se snaží tento nedostatek kompenzovat, nebo odmítá jakoukoliv formu projevů náklonnosti. Proto má
Saccharum tolik protiřečících si symptomů, například nenasytnou chuť
k jídlu, vedoucí až k bulimii, nebo naopak nechutenství, končící až
anorexií. Žízeň na velká množství tekutin, nebo žízeň zcela chybí. Velkou touhu se mazlit, nebo odmítání veškerého kontaktu. Citlivost
k bolesti, nebo téměř necitlivost k bolesti. Nechuť k jídlu ráno, nebo ranní žravost. I u jediného člověka můžeme vidět protiřečící si symptomy:
jemnost střídající se s agresivitou. Studené nohy, ale v noci se mu tak zahřívají, že je vystrkuje z postele.
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Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Časop1.

Nejčastějším způsobem kompenzace nedostatku lásky je jedení sladkostí. Mezi láskou a sladkou chutí je neoddiskutovatelné spojení, proto hovoříme o „sladkém chlapci či dívce“ nebo nazýváme svou milovanou „honey“
(angl. med) atd. Ve dvacátém století hrají sladkosti významnou roli
v kompenzování našich hlubokých i méně závažných frustrací. U pacienta
Saccharum nacházíme mnoho symptomů vztahujících se k jídelním chutím,
touhám a odporu k jídlu i k jedení vůbec: nejčastěji je tu přehnaná touha po
sladkém, obzvlášť po čokoládě, lékořici, koláčích a sušenkách. Zvýšená
touha po sladkém nebo zvýšená chuť k jídlu před menstruací a touha po
sladkém po večeři je u pacientů Saccharum silná. Chuť k jídlu, zvyšující se
v průběhu dne, je také typická. Ráno nechuť k jídlu, odpoledne chuť narůstá a nejsilnější je především večer.
Další skupina má sklon k hypoglykémii se silnou potřebou se hned po
probuzení najíst a jíst často mezi jídly, s pocitem nepohodlí, když se jídlo
trochu opozdí. Pacienti jsou slabí, třesou se, mají pocit prázdnoty
v žaludku a motá se jim hlava nebo je rozbolí, když se nemohou
v obvyklou dobu najíst. Ráno jsou slabí a podráždění, mají potíže se aktivovat a po snídani je jim všeobecně lépe. I když nenasytná chuť k jídlu je
častější, nedostatek chuti k jídlu také bývá k vidění. Pacient Saccharum je
velmi žíznivý, ale může být také zcela bez žízně.
U dětí se kompenzace projevuje velkou touhou po mazlení, cucáním prstů a kousáním nehtů (u dospělých transformované v nekontrolovatelnou
touhu kouřit), dáváním předmětů do úst a dotýkáním se všeho. Často jsem
se přesvědčil o vztahu mezi cucáním prstů a notorickým kuřáctvím – mnozí
pacienti se mi svěřili, že vyměnili jedno za druhé. Byl jsem ohromen, kolik
dospělých lidí si ještě stále cucá prsty. Mnozí lidé kouří, aby zhubli nebo
kontrolovali svoji váhu.
Dalším kompenzačním mechanismem, který často pozoruji, je výřečnost.
Mnozí pacienti si přitom ani neuvědomují svou podvědomou touhu po pozornosti.
Děti mají ještě další možnosti, jak si o pozornost říci: zlobí, šaškují, stále něco chtějí, vyžadují pozornost, když rodiče hovoří s někým jiným, žárlí
na sourozence. Dítě, které potřebuje pozornost, se může projevovat různými způsoby: neklidem, křičením, praním se, pláčem, může mít bolesti,
onemocnět atd.
U dospělých mohou tyto mechanismy přetrvávat nebo se změnit v dospělejší formu, jako například v nutkavou touhu vlastnit věci nebo nakupovat
stále nové předměty s věčným pocitem nespokojenosti. Také tu bývá ne19
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schopnost mít trvalý a hluboký vztah, hledání stále nových lásek a pocit, že
nikdy nenacházejí to, co potřebují. Takový člověk je jako děravá nádoba, kterou se snažíte naplnit vodou. Je tu fundamentální, osudová frustrace z raného
stádia vývoje, která nemůže být v současném životním období nikdy uspokojena. Pouze hluboká transformace a léčba může takovému člověku pomoci a
homeopatie může být jejím účinným nástrojem.

Neklidné děti a děti s poruchami chování
V Kentovi je hlavní rubrikou pro tento typ problémových dětí rubrika
„neklidné dítě“. Ve své praxi jsem však postupně docházel
k nezvratnému závěru, že v této rubrice některé podstatné léky chybí. Jistě, byly zde četné dodatky, jako Tub., Bufo, Merc., Rhus-tox., Verat alb.
a některé jiné. Ze své zkušenosti jsem dodal Belladonnu (která se velmi
podobá Tuberkulinu a také Stramoniu s typickými nočními strachy), Carcinosin (u dětí utlačovaných ve škole, které se doma předvádějí) a Cuprum metallicum (viz Homoeopathic Links 2/92), stále tu však byla skupina velmi neklidných a problémových dětí, na které se žádný z těchto
léků nehodil. S lékem Saccharum officinale tato rubrika velice získala.
Možná, že je v ní dokonce tím nejdůležitějším lékem. Mám pocit, že teď
konečně máme téměř všechny nástroje, abychom tyto děti mohli vyléčit.
(viz příklad 1, případ 1, 3, 7 a 9 a rubriku Děti v synthesis). Popíšu ještě
jeden podobný případ.
Příklad 3: Karlovi je devět let a je velmi neklidný. Neustále vyžaduje
pozornost, pořád mluví, žárlí na svého bratra-dvojče. Bojí se nových situací, neznámých věcí, je velmi připoután k věcem a jako malé dítě se
všeho dotýkal. Bojí se, že něco zmešká. Během těhotenství měla jeho
matka diabetes. Je velmi tvrdohlavý. Dostal Saccharum officinale XMK
jednou za čtyři týdny. Po každé medikaci se pár dní stále všeho dotýká
a je velmi neklidný a pak se jeho chování dramaticky změní. Už nemá
potřebu soutěžit s ostatními a nesrovnává se stále se svými vrstevníky.
Vyžaduje méně pozornosti, když je upřena na někoho jiného. Je klidnější, dokonce fandí bratrovi na cyklistických závodech, aniž by na něj žárlil. Hudba ho hodně uklidňuje. Když si nevezme Saccharum několik měsíců, dostaví se příznaky relapsu – má neklidné ruce a víc si cucá prsty.
V současné době bere XMK jednou za šest týdnů a je mu dobře.
(Pokračování příště)

20

Homeopatická léčba rakoviny
Jonathan Hardy
Reportáž ze semináře dr. Ramakrishnana, 20-21. února 1999, pro časopis
The Homoeopath č. 73/99
Přeložila Mgr. Lenka Ničková – pokračování z minulého čísla

Protokoly homeopatické léčby rakoviny:
Prekancerózy – homeopatie je léčbou první volby, (konvenční medicína
nabízí málo či nic).
Velmi rané stádium rakoviny – homeopatie
Malá bulka, operabilní, uzliny nezasaženy, žádný rozsev – chirurgický
zásah, následovaný homeopatickou léčbou.
Operabilní bulka s postižením lokálních uzlin, které jsou také operabilní – chirurgický zásah, následovaný homeopatickou léčbou.
Primárí léze inoperabilní. Sekundární léze v uzlinách a okolních orgánech – zkuste homeopatii po dobu tří či čtyř týdnů. Pokud je bez úspěchu, volte radioterapii, následovanou homeopatií.
Čtvrté stádium. Primární tumor fixní, tlačící na okolní tkáně a
sekundární léze po celém těle – homeopatie pro paliaci.
Dr. Ramakrishnan říká, že homeopatie by se nikdy neměla užívat zároveň
s chemoterapií či radioterapií. Tyto vlivy budou s homeopatickým lékem interferovat a homeopatická léčba bude méně efektivní. Pokud je chemoterapie
aplikována přerušovaně, tedy po týdnu či po čtrnácti dnech, pak může být homeopatický lék podáván ve dnech mezi dávkami. Z tohoto důvodu je intermitentní aplikace chemoterapie výhodnější, než dávkování souvislé.
Co se týká radioterapie, homeopatické léky by se neměly podávat během
ozařování vůbec, ale je možné je začít podávat den po ukončení terapie.

Potence a dávkování
Na prekancerózy je vhodné podávat potence 30C a 200C jednou týdně
po dobu několika měsíců.
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V následujících stádiích velmi dobře zabírá metoda plussing. Plussing
významně zmenší nebezpečí zhoršení a zajistí výrazné působení léku.
Když je choroba dobře pod kontrolou díky homeopatii, chirurgii nebo
obou, je vhodné podávat jednotlivé dávky indikovaných léků každý týden,
čtrnáct dní, každý měsíc nebo jednou za dva měsíce.

Metoda plussing dr. Ramakrishnana
Tři pilulky léku se rozpustí v jedenácti čajových lžičkách vody. Pacient
usrkne jednu lžičku každých patnáct minut. Mezi jednotlivými dávkami se
tekutina jemně promíchá, nebo, je-li v lahvičce, jednou se s ní třepne. Pacient užije deset lžiček tekutiny během tří hodin a poslední lžičku si ponechá
na další den. Další den se přidá deset lžiček vody a celý proces se opakuje.
Dávkování se provádí sedm dní.
Tato metoda se ukázala být vysoce efektivní při zmenšování objemu
tumoru a snížení bolestivosti. Při použití této techniky dr Ramakrishnan
nikdy nezaznamenal zhoršení.

Typy rakovin a často indikované léky
Samosebou mohou být indikované mnohé jiné léky, avšak dr. Ramakrishnan zjistil, že následující léky jsou nejčastěji indikovány u následujících
typů rakovin:
Astrocytom nebo gliom mozku:
Plumbum metallicum. Plumbum iodatum, pokud je tumor infikován.
Všechna Iodata jsou skvělými antiseptiky a antibiotiky a mohou být použita u jakéhokoliv infikovaného tumoru.
Baryta carbonica a někdy i muriatica jsou velmi účinné u rakoviny mozku. Baryta působí na mozkovou tkáň a muriaticum je dobré na znovuobnovení přívodu krve do mozku.
Rakoviny dutiny ústní:
Okolo 90% případů potřebuje Aurum muriaticum, které má obrovskou
afinitu k dutině ústní.
Rakoviny maxillárního antra, nasopharyngu, otopharyngu (v podstatě
periosteální tumory):
Phytolacca, Symphytum.
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Rakovina ezofágu:
Conium, Scirrhinum
Rakovina hlavy slinivky břišní:
Ceanotus americanus. Někdy Natrum sulphuricum.
Rakovina rekta:
Graphites, Acidum nitricum, Hydrastis, Aloe.
Rakovina vaječníků:
Lachesis, Lilium tigrinum. (Posledně jmenovaný lék obzvlášť, je-li přítomna čokoládová cysta na vaječnících, což je stav prekancerózy.)
Rakovina prsu:
Conium, Scirrhinum.
Rakovina děložního hrdla:
Aurum muriaticum natronatum (této lék je také velmi účinný při dysfunkčním krvácení, leucorrhee, amenorrhee atd.) Lachesis, Lilium tigrinum, Thlaspi bursa pastoris, Sepia.
Rakovina prostaty:
Conium, Thuja, Sabal serrulata, Hydrangea. (Dr. Ramakrishnan náhodou objevil Hydrangeu jako lék na rakovinu prostaty, když léčil kaménky v ledvinách a močovém měchýři – byl svědkem množství vyléčení rakoviny prostaty tímto lékem.) Homeopatie dokáže velmi efektivně snížit úroveň specifického antigenu prostaty (na což nemá konvenční medicína žádný lék). Pokud jsou hodnoty hraniční, použijte Thuju.
Pokud jsou velmi vysoké, použijte Conium. Dr. Ramakrishnan tvrdí, že
Conium je vlastně specifickým lékem, když jsou hodnoty vysoké,
a mělo by je vrátit na normál. Použijte potenci 200C jednou za dva
týdny a proveďte kontrolu po dvou až čtyřech měsících.
Rakovina močového měchýře:
Terebinthina, Cantharis.
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Rakovina pokožky:
Sulphur, Arsenicum iodatum, Calcarea arsenicosa. Epiteliomy jsou obvykle infikované, a proto je Arsenicum iodatum často vhodným a efektivním lékem.
Rakovina žaludku: (chabé výsledky)
Cadmium sulphuricum, Cundurango, Ornithogalum umbellatum.
Rakovina plic (chabé výsledky, pokud nejde o primární tumor)
Conium, Scirrhinum
Léky pro paliaci bolestí:
Arsenicum bromatum, Radium bromatum, Magnesium phosphoricum,
Plumbum iodatum, Opium, Aconitum, kaliové soli.
U rakoviny krve:
Ferrum phosphoricum, China arsenicosa a Kali arsenicosum, všechny tyto léky použijte v potenci 6x vzhledem k jejich zásadnímu působení na
krev. Pomáhají i při horečce a muskuloskeletálních bolestech. Jedna dávka
čtyři- až šestkrát denně.

Hlavní léky na rakovinu podrobně:
Carcinosin:
Dokáže zpomalit rychlé chátrání u terminálních případů. Dr. Ramakrishnan byl ohromen působením tohoto léku ve všech stádiích rakoviny (nejen u případů s rodinnou historií rakoviny nebo u prekanceróz, jak se někdy
tvrdívá). Obraz, který často vídal, je tento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Psychotické onemocnění v rodině.
Moralistické názory u mladého člověka.
Sklon k úzkostem a citlivost.
Nerozhodnost s duševní otupělostí: namáhavé myšlení.
Rozpor mezi nedostatkem sebevědomí a vysoce moralistickým stavem
mysli s pevnými zásadami, obzvlášť u dítěte či adolescenta.
Mnoho strachů: z bídy, ze smrti, z všemožných tragédií.
Silná touha po sladkém.
Pomrkávání a tiky ve tváři.
Bolesti pravé přední poloviny hlavy.

Homeopatická léčba rakoviny
•

Neklidný spánek.
Scirrhinum:
(Připravuje se z rakovinové tkáně jater.)
Obraz Scirrhina je velmi podobný Phosphoru:

•
•
•
•

Hubený a zimomřivý.
Silná touha po chladných nápojích.
Mnoho strachů.
Klíčový symptom: pocit klesání kolem pupku (Carcinosin, Kalium carbonicum, Phosphorus).
Další silné charakteristické rysy Scirrhina:

•
•
•
•
•

Hemoroidy, občas chronická, nekrotická hemoroidální masa.
Postižení uzlin.
Klíčový symptom: uzliny a bulky jsou TVRDÉ JAKO KÁMEN (Conium).
Křečové žíly a bolestivé bércové vředy.
Roupy u dětí (vylézají mezi 17. a 18. hodinou, a ne v noci, přičemž
způsobují výrazné svědění).

Baryta iodata:
Velmi důležitá při léčbě uzlin, působí dobře tam, kde jde o lymfatické
uzliny. Obzvláště vhodná po mastektomii s edémem paže. Baryta iodata je
tak účinná proto, že barytová složka se vztahuje k uzlinám a složka iodová
působí na infekty. Je možné, že půjde pouze o paliaci. Sanguinaria je dalším lékem na stázi lymfatických a oběhových poruch obecně.
Arsenicum bromatum:
Skvělý lék na infikovanou pokožku.
Arsenicum se vztahuje ke kůži a brom (stejně jako další halogeny) působí na infekce.
Bromidy a halogeny obecně léčí uzliny, infekce a indurace v prsech
a dalších tkáních. Pokud jsou indurace kalcifikované, použijte Calcarea
fluorica. Arsenicum bromatum je také indikováno u Hodgkinova lymfomu.
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Aurum muriaticum:
Má velmi silnou afinitu k rakovině v dutině ústní. Může se také použít
při léčbě leukoplakie (prekancerózní stav v ústech). Také na Lichen Planus,
který je potenciálně rakovinotvorný a nachází se v ústech a na pokožce.
Conium maculatum:
Tam, kde jsou uzliny tvrdé jako kámen (Scirrhinum) u rakoviny prsu, jater, prostaty, ezofágu a uzlin kdekoliv po těle. Je to téměř výhradní lék na
zvýšené hodnoty speficického antigenu prostaty. Conium je základním lékem při léčbě rakoviny prostaty (další je Sabal serrulata).
Conium a játra:
Conium má silný vliv na játra, pravděpodobně proto, že játra jsou tvrdý
orgán a tvrdost je esencí Conia. Conium se dá použít k léčbě tukové degenerace jater, alkoholové i nealkoholové cirhóze, benigních tumorů jater
i hepatomegalie.
Euphorbium officinalis:
Mnozí pacienti s rakovinou mají prudké bolesti a Euphorbium je velmi
efektivním léčebným prostředkem na velmi silné pálivé bolesti, kterým
ulevují studené obklady. Pacient Euphorbium je zimomřivý. Pálivá bolest
může být vyvolána vnitřní gangrénou. Mělo by se podávat v 6x nebo 12x
nebo jako tinktura každou hodinu či dvě.
Hecla lava:
(Obsahuje Siliceu, Aluminu, Magnesium, oxidy železa a Calcium carbonicum.)
Na sarkomy, maligní myelomy, Eelovu chorobu, některé leukémie,
exostózy, kalcifikované ostruhy, výrůstky na čelisti (také Thuja) a kalcifikované novotvary na lebce.
Hydrastis:
Velmi důležitý lék na rakovinu. Tylerová říká, že je nesmírně důležitý
při prekancerózách. Na rakovinu žaludku a rakoviny, postihující obecně
trávicí trakt. Hydrastis bývá užitečný v případech, kdy je primární tumor
neznámý a je tu množství žaludečních symptomů. Zahrnuje také respirační
systém.
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Obraz symptomů: ochablý jazyk, pocit „nanic“ v žaludku, všechny výměšky jsou hnilobné – téměř jako hnis – a velmi zapáchají. Hydrastis je
velmi dobrý na infikované tumory. V takovém případě podejte 30C čtyřikrát denně po dobu jednoho týdne, pak znovu zhodnoťte situaci.
Kaliové soli:
Jsou to skvělé léky na nervový systém. Tam, kde je ochablost, slabost
a prostrace, tudíž důležité v terminálních případech. Kalium bromatum
pomáhá tam, kde jsou metastázy v mozku, obzvlášť když způsobují konvulze.
Opium:
Tam, kde je extrémní bolestivost a na symptomy pramenící ze strachu.
Opium je jeden z hlavních léků na strach. Také na stupor a polovědomí
a pocit rezignace.
Plumbum metallicum a iodatum:
Rakovina mozku.
Tam, kde jsou koliky a spasmy nebo zácpy (tedy přílišná aktivita nebo
inaktivita střeva).
Lokální svalová paralýza.
Subluxace – opakovaná dislokace kloubů způsobená svalovou slabostí.
Záchvaty s křečemi od hlavy k patě. Duševní i fyzické vyčerpání. Symptomy z duševní námahy. Rakovina mozku – pokud jde o primární tumor –
200C, pokud jde o sekundární, obzvlášť jsou li přítomny bolesti a záchvaty, použijte Plumbum iodatum 6x každou hodinu či dvě. Astrocytom, gliom
a neoplasmy míchy.
Radium bromatum:
Výtečný lék na suchost a zhroucení tkáně, proto je často indikován po
radioterapii a po chemoterapii. Velmi výrazné pálení a svědění.
Sabal serrulata:
Benigní prostatická hypertrofie – tinktura nebo 6x. Na rakovinu prostaty
či zvýšené testy – 30C a vyšší.
Cadmium sulphuricum:
Jeden z nejzimomřivějších léků. Na symptomatickou úlevu při rakovině
žaludku, se zvracením černé či kávové sedlině podobné hmoty. Cadmium
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bromatum nebo Cadmium iodatum se také může použít, obzvlášť je-li pacient horkokrevný. Cadmium iodatum lze použít i u Hodgkinovy choroby.
Symphytum:
Tento lék má silnou afinitu ke kostem a dá se použít při jakékoliv infekci
a rakovině kosti a okostice. Vhodné u osteomyelitidy, společně s Arsenicum iodatum 6x. Sarkomy, Ewingův tumor a osteoclaustom – samoomezující rakovina kosti, která se nikdy nešíří.
Terebinthina:
Může být velmi účinný lék u rakoviny močového měchýře – vysoké potence k vyléčení, nízké k symptomatické úlevě od bolestí. Velmi účinný při
strangurii a hematurii. (Také dobře účinkuje u prosté albuminurie, například u dítěte s glomerulonefritidou.)
Thuja:
Rakoviny hrdla, faryngu, hlasivek, slinivky, rekta a prostaty.
(Pokračování příště)

Kasuistiky

Hura brasiliensis, Tarentula
a Argentum nitricum
Případy absolventů třetího ročníku Školy klasické homeopatie přednesené na červnovém symposiu na Homolce:

Případ Hura brasiliensis
Ing. Petr Mojžíš, Plzeň
Dívka, nar. 1979, tmavé vlasy, hnědé oči, plná postava, působí dojmem
trémistky.
Časté rýmy, s nemocí se probouzí. Často zarudlý krk, bolí při polykání,
vlevo horší. Ráno otoky obličeje a očních víček, dokonce „bolí řasy“. Časté
zduření mízních uzlin na krku (obě strany). Menses pravidelné, ale dosti
často při začátku menses silné nevolnosti, ústící v mdloby. Trpí na úporné
28
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zácpy. Časté bolesti hlavy, pomůže tlakový obklad. Častá potřeba mýt si
ruce. Bodavé bolesti u srdce. Má velké keloidní jizvy, mimořádně velké na
rameni po očkování, ale i v místech zranění na kůži.
Je zimomřivá, nesnáší slunce, ale touží po čerstvém vzduchu. Nesnese
horko v místnosti, chce teplo na tělo, ale hlavu v chladu a na čerstvém
vzduchu. Na svůj věk je velmi vážná, silně nábožensky založená a tím velmi vybočuje z chování ostatní studentské mládeže, takže má pocit, že nemá
žádné přátele. Často pláče, že ji nemá nikdo rád, pláče pro maličkosti –
např. pro drobné neúspěchy ve škole. O útěchu příliš nestojí. Je velmi tvrdohlavá a netrpělivá, když něco chce, prosazuje své. Jinak je ale velmi plachá, stydí se o cokoliv si říct v neznámé společnosti, dokonce se stydí jít
nakupovat u pultového prodeje. Obléká se nenápadně a konzervativně (šedé a hnědé barvy), aby nepoutala pozornost.
Strach večer sama ve tmě, strach ze zlých lidí, strach ve výškách a stísněných prostorách, velká tréma z veřejného vystoupení – třese se jí hlas,
buší srdce, má ledové ruce a nohy, potí se v obličeji. To jí velmi vadí ve
studiu zpěvu na konzervatoři. Nesnese těsné u krku. Pije dost, spíš vlažné.
Velká chuť k jídlu, stále by jedla. Má ráda zejména vážnou hudbu. Někdy
jen tak, z radosti, se zakousne otci či matce do ruky. Spí obvykle na břiše.
Je velmi citlivá na hluk, např. při zvuku vysavače či vrtačky si zakrývá
uši a utíká pryč z hlučného prostředí.
Řešení případu:
Původně léčena lékařkou-homeopatkou francouzské školy změtí různých
léků – např. Thuja, Arum-t. a dalšími, zcela bez efektu. I já jsem napřed postupně podal zcela bez efektu několik polychrestů, např. Puls., Sil., Graph.
Znovu a znovu jsem hledal centrální problém pacientky, a to je téma
opuštěnosti, pocit, že o ni nikdo nestojí, odmítnutí společností. Toto je téma léku Hura brasiliensis. Tento téměř nepoužívaný lék má v Kentově Repertoriu 83 rubrik Mysli!
Podal jsem tedy 12. 7. 1998 Hura C 5, jednorázově – vyšší potence léku
nebyla k dispozici.
Hned druhý den ráno po podání byla dívka veselá (dříve bývala ráno silně podrážděná až nerudná). Ve snu měla pocit „vibrování a následného
vznesení se ke stropu“, přitom ji honila matka, a kdykoliv přestala „vibrovat“, což prý bylo velmi namáhavé, zase padala dolů. Přesto se probudila
plná energie. Celkově se postupně stávala sebevědomější. Mnohem lépe
zvládala veřejná vystoupení, byla veselejší, ve škole si od spolužáků nene29
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chala nic líbit, v obraně užila i ostřejší slovo, což by dříve nikdy neudělala.
Zcela změnila barvy svého šatníku, změnila účes, začala se líčit. Zlepšilo
se vyprazdňování stolice. Zcela zmizely mdloby na počátku menses, téměř
ustaly bolesti hlavy. Postupně vymizely opakované potíže hrdla a hlasivky
jsou v perfektním stavu (což má opakovaně potvrzeno dvěma ORL lékaři,
kam jako studentka zpěvu musí pravidelně docházet na kontroly). Koncem
roku 1998 perfektně zvládla sólový zpěv s velkým orchestrem a pěveckým
sborem ve vyprodaném velkém sále. V květnu roku 1999 odmaturovala
s vyznamenáním.
Pro občasné přetrvávající zácpy jsem zopakoval 18. 6. 1999 Hura v potenci C 200. Během letošního léta si sama domluvila a absolvovala několik
veřejných koncertů.
Sama si také domluvila externí zaměstnání jako učitelka zpěvu a od září
1999 denně po studiu vyučuje na hudební škole. Dokonce by ráda studovala v zahraničí.

Případ Tarentula hispanica
Jindra Weinlichová, Praha
Na konci minulého roku mi telefonovala sousedka, že její syn má obrnu
lícního nervu, jestli bych mu mohla pomoci. Trochu jsem se toho lekla,
jestli to zvládnu, ale řekla jsem, že se pokusím.
Když přišel na vyšetření, mnoho jsem se od něj nedozvěděla, protože
nemohl mluvit pro ochrnutí a pro bolest. Měl Bellovu obrnu lícního nervu.
Onemocnění začalo před 4 dny, bylo léčeno jen vitamíny a rehabilitací.
Měl otoky pod očima, více vpravo, nemohl dovřít pravé víčko a ústa, polykat mohl dobře a nemohl zřetelně mluvit. Prognóza tohoto onemocnění byla podle lékařů 3 měsíce až dva roky, ale byly možné i trvalé následky.
Pacient je dobře rostlý mladý muž, ročník 1971, vedoucí malé firmy,
elektrikář. Podniká 7 let, pracuje dlouho do noci, někdy až do 4 hodin do
rána. Obtíže mu začaly ráno asi hodinu po probuzení – začal ho brnět jazyk
na pravé straně. Kolem 14 hod se to zlepšilo. Pak zmizela chuť.
Druhý den ráno mu ztuhla pravá strana obličeje a obrna se plně rozvinula.
Z toho, co mi ještě mohl říci, bylo, že od dětství má problémy se žaludkem – žaludeční vředy, střídavé stolice, čtyřikrát do roka má velké bolesti
hlavy, často trpí menšími bolestmi hlavy, které zlepšuje káva, tlak ruky ne30
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bo masáže. Ráno se hůře probírá, i když hned po probuzení vstane. Není
schopen snídat, pije jen černou kávu – denně jich vypije pět a také hodně
pije Colu, studenou, v létě s ledem. Přes rok už nekouří. Stále pracuje
v otevřeném prostoru na stavbách. Má raději teplé období, chlad ho zhoršuje. Slunce snáší dobře, vlhký chlad nemá rád. Večer má více energie, nemůže usnout dřív než po půlnoci. Onemocněl v zimě, změna počasí mu vadí, ale čerstvý vzduch má rád.
Protože bylo vidět, že při vyšetření dost trpí a repertorizace byla nejasná,
rozhodla jsem se pro paliativní léčbu a podle Boericka jsem mu dala Causticum CH 30, ve dvou dávkách, a Hypericum CH 9 na neuralgické bolesti
dle potřeby. Pozvala jsem ho na kontrolu za dva dny.
Když přišel pacient za 2 dny na kontrolu, vypadal již lépe – otoky pod
očima zmizely, mohl lépe mluvit. Neměl výrazné bolesti. Po podání Caustica ho bolela hlava na pravém spánku, ale cítil se celkově dobře, a tak
jsme spolu znovu pečlivě celý případ rozebrali:
V práci je pedant, vše musí být na svém místě. Chce být dokonalý, “vytočí ho bordel” – snaží se prosadit. Rád cestuje – má rád společnost a zábavu. Dříve rád běhal dlouhé tratě, závodně tancoval rokenrol – stále dřel,
aby byl perfektní, až odradil svoji partnerku a musel toho nechat. Jeho otec
si na něj v té době stěžoval, že by jen tancoval a jezdil po světě.
Pacient má stálý strach, že ho okradou (ukradli mu již auto), jak slyší
v noci hluk “hned vyletí z postele, skoro po čtyřech”, jestli mu něco nekradou. Má rád jasné barvy, “skoro ženské”, ale ke mně na vyšetření chodil
jen v černém. Je tvrdohlavý, umíněný, velmi pracovitý a neústupný. Sexualita je zvýšená, ženil se v 19 letech, děti nemají.
Odpor ho přivádí k zuřivosti. Jednou po hádce s otcem se choval až hystericky, sedl do auta a prudce couval z ulice, do které vjížděl na kole chlapec. Sešlápl brzdy, aby chlapce nepřejel, až dostalo auto smyk a skončilo v
plotě, on z něj vyskočil a téměř po čtyřech prchal pryč. Vrátil se až za několik hodin.
Během vyšetření byl značně neklidný, pořád pohyboval nohama a rukama a já jsem začala mít pocit, že pracuji pomalu a že bych měla pracovat
rychleji. Protože nechci pracovat pod takovým tlakem, poslala jsem ho
domů s tím, aby přišel zítra, že si vše v klidu rozeberu.
Najednou jsem si vzpomněla na jednu příhodu z televize. Měli tam
v přímém vysílání nějakého tanečníka z Národního divadla, který v pauze,
kdy pro diváky vysílali klip s rokenrolem, musel tančit, nemohl, jak při-
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znal, zůstat sedět. Byl oblečený v černém a mne tehdy napadlo, že je to
konstituční Tarentula.
Honem jsem začala hledat Tarentuli v Materii medice. Hned začátek mě
velice potěšil – je zde značná podobnost s Arsenicem a mně při repertorizaci vyšlo Arsenicum jako první. Pak mě zarazilo, že je to silně pravostranný lék, ačkoliv v repertoriu mezi pravostrannými léky není uveden.
Není ani mezi pravostrannými léky v syntetickém repertoriu.
Proto jsem na něj nebrala při prvním vyšetření takový zřetel, jaký by si
lék zasloužil, protože už tehdy byl na jedenáctém místě. Při druhé repertorizaci byla Tarentula na prvním místě a Arsenicum na třetím.
(Pozn.: Ukládám si do repertorizace všechny dodatky z časopisů i z ostatních materií, a tak vaše repertorizace nemusí být shodná s mojí.)
Repertorizace:
A – MYSL, UMÍNĚNOST, práce, pocit povinnosti
B – MYSL, UMÍNĚNOST, tvrdohlavost, neústupnost všeobecně
C – MYSL, PRACOVITÝ
D – MYSL, TANEC – divoký
E – MYSL, NEKLID – úzkost, atd. – nutící jej k rychlé chůzi
F – MYSL, POHYB – zlepšuje
G – KONČETINY, NEKLID – hudba zlepšuje
H – GENERÁLIE, BĚH ZLEPŠUJE
I – SPÁNEK, NESPAVOST – půlnoc, před

Tarent.
Sep.
Ars.
Bar-c.
Ign.
Aur.

A
3
2
0
2
2
3

B
3
0
0
3
0
0

C
3
2
1
2
2
3

D
1
0
0
0
0
0

E
3
0
3
0
0
0

F
3
2
2
2
1
3

G
3
3
1
0
2
0

H
3
0
0
0
0
0

I
3
3
3
1
2
1

Suma
9/25
5/12
5/10
5/10
5/19
4/10

Když tedy pacient opět přišel, řekla jsem mu, že aby onemocnění bezpečně ustoupilo, potřebuje jiný lék, který ale může bolesti zase na chvíli
vrátit a zhoršit i jeho celkový stav, ale pak to už určitě bude jen lepší. Sou32
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hlasil s tím. Měli jsme ale problém lék sehnat. Nakonec jsme ho sehnali
v potenci CH 15. Řekla jsem mu, aby lék bral 3 dny 2x1 kuličku a pak přišel na kontrolu. Jakmile se objeví známky zhoršení, lék přestane brát, protože již začal účinkovat.
Za 3 dny po podání léku: Lék bral 2 dny a došlo k očekávanému zhoršení, opět bolest hlavy na pravé straně, otoky dolních víček a zhoršené mluvení. Byl unavený – bolel ho žaludek, který se už rok neozval. Sedí ale
klidněji, už sebou tolik nešije a lépe spí.
Vše tedy probíhalo dobře, pozvala jsem ho za 14 dní na kontrolu
Kontrola 16 dní po podání Tarentuly: je téměř v pořádku, ochrnutí je vidět nepatrně při smíchu, spí dobře, sedí klidně a celkově působí klidně.
Čtyři dny pracoval do 4 hodin do rána a zvládl to dobře. Dvakrát za tu dobu ho mírně bolela hlava na spáncích, žaludek nebolí.
Přivádí ke mně na léčení svoji manželku.
Kontrola za 6 týdnů po podání léku: Plně pracuje, není vidět, že byl nemocný, žaludek nebolí, je klidný, spokojený – spí dobře, hlava ho nebolí.
Za 2 měsíce odjíždí na měsíc pracovně do Kuvajtu. Měla jsem strach z očkování, ale pak se ukázalo, že do této země očkování není povinné. Léky
dostává s sebou, i Hypericum, kdyby měl problémy se sluncem.
Kontrola v květnu, po návratu z Kuvajtu: Po 14 dnech pobytu dostal
rýmu a zvýšenou teplotu, cítil se celkově nemocný, trvalo to 5 dní (před
rokem a půl měl velkou chřipku), začaly ho bolet zuby, které bolely před
rokem, a protože nebyl doléčený, musel na trhání nervu.
Vzal Hypericum CH 9 2x1 po 2 dny, protože nemohl najít Tarentuli, ale
vše se rychle zahojilo. Dříve míval delší problémy. Slunce tam snášel dobře, průjmy nedostal – jeho kolegové ano. Než onemocněl, foukal tam pískový vítr. Teče mu častěji krev z nosu, ale to míval, teď se to rychleji zastaví. Při kontrole má otok pod pravým okem, stále dlouho pracuje, nedělá
mu to žádný problém.
Uvažovala jsem o druhé dávce, protože se objevil otok pod okem, ale pro jistotu jsem si ho pozvala na kontrolu za týden, protože jinak mu nic nebylo.
Kontrola po 1/2 roce od podání první dávky: Otok pod pravým víčkem
zmizel – cítí se dobře, migrény nemá – žaludek nebolí.
Druhá dávka léku nebyla nutná. Homeopatickým lékem se podařilo vrátit
pacientovi zdraví během 16 dnů, ačkoliv byla prognóza na mnohem delší dobu.
Navíc se cítí lépe než před onemocněním, a to by alopatická léčba nedokázala.
I jeho otec si pochvaluje, že je syn v rozhovorech přístupnější.
Ještě malý dodatek, dědeček tohoto mladého muže byl Arsenicum.
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Případ Argentum nitricum
Viera Golská, Bratislava, , absolventka 2. ročníku
Muž 63r. projektant, veľmi vitálny, energický, slušný, veľmi chudý.
Vraví, že má nepokojnú, labilnú povahu. V r. 1996 mal operované polypy
na mechúre a už roku 1997 sa opäť objavili. Veľa močí a má krvavý moč.
Odmieta ďaĺšiu operáciu. On to nepovedal, ale manželka po pol roku jeho
liečby prezradila, že jej lekári povedali, že má rakovinu mechúra.
Nemá rád konflikty, vyhýba sa im, zhoršuje to jeho stav. Spôsobuje to časté
močenie a moč je krvavý. Má vysoký krvný tlak, chronický, od 18 r. berie
lieky. Trpí acidózou, máva závrate a búšenie srdca. Je zvyknutý duševne
pracovať. Ak nemá duševnú prácu, alebo telesnú činnosť, zhoršuje to jeho
problémy. Stav sa mu zhoršuje vždy na jar. Znáša dobre chlad, nemá rád
teplo. Má strach z choroby, z neúspechu, zo zlyhania. Neznáša výšky,
hlavne ak je na skale, a rýchlovýťahy, lebo trpí klaustrofóbiou. Nemôže
chodiť do divadla, má akýsi strach v davoch a nevydrží ani celú omšu
v kostole, stojí čo najbližšie k východu. Sústavne má akýsi nepokoj
a strach, čo by sa mohlo stať. Musí stále niečo robiť, lebo má veľa energie,
ale táto ho ničí, stále chudne. Energia sa mu kumuluje po jedle, hlavne po
sladkom, preto veľmi málo je. Trpí pichavými trieskovými bolesťami
v bruchu. V posteli večer pociťuje akoby elektrické impulzy do hlavy a do
rúk a vidí blikavú svietiacu vlnovku pred očami. Nemá rád vietor, búrku,
psov a zlých ľudí.
Repertorizácia:
Mysl: vzrušení emoce, onemocnění z
Mysl: strach, když podniká cokoliv
Mysl: strach z, úzká místa v
Gen.: jídlo, po
Gen.: hubnutí
Gen.: večer
Moč: krvavá
Zrak: had před očima
Podané: Argentum nitricum 200 CH – 28. 4. 1999
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Kontrola po 2 mes.: Po podaní druhý deň mierna bolesť hlavy. Niekoľkokrát závrať, dezorientovanosť. Myšlienky sa ustaľujú, nelietajú. Zhoršuje
sa moč, je sústavne krvavý. Iritovanosť, bolesť v podbrušku, výboje
v hlave, slabosť okolo srdca. Nastal útlm v hlave, zlepšilo sa uvažovanie,
zkľudnel, je smelší. Nebojí sa vísť v noci na ulicu, nebojí sa psov ani búrky.
Kontrola po 4 mes.: Prešlo búšenie srdca, tlak je dobrý, prestal brať
lieky po 45 rokoch. Ruky prestali stŕpať, prestal vnútorný tras, zlepšila sa
flatulencia. Moč sa začal zlepšovať, ale býva ešte načervenalý. Zkľudnel
a nemá už strach z výšok. Po telefonickej konzultácií, kedy sa pacient sťažoval, že pokojné vianočné sviatky spôsobili opäť zhoršenie moču, dostal
v januári Argentum nitricum 1M.
Kontrola vo februári 1999 – 2 mesiace po podaní: Hneď druhý deň po
podaní sa moč upravil. Ešte sa však nemôže schuti najesť, hlavne sýte jedlá, lebo po jedle sa moč zhoršuje.
Kontrola po 4 mes. od podania, 14. 4. 1999 – po roku liečby: Vždy na
jar sa jeho zdravotný stav zhoršoval. Túto jar je moč v poriadku, čistý. Môže už viac jesť, už nemá ani acidózu. Zdá sa mu, že troška pribral. Konečne
cíti po ľahnutí do postele aj celkový pocit chladu, upravila sa termoregulácia. Tlak je i naďalej dobrý, i keď neberie žiadne lieky. Pokojné víkendové,
či sviatočné dni už nespôsobujú žiadne zhoršenie. Psychické zlepšenie nastalo aj pri stání v kostole, už vydrží celú omšu. Pri návšteve nemocnice
z dôvodu úrazu manželky sa omylom vyviezol miesto na 1. poschodie na
13. poschodie. Prežil to bez strachu, stratila sa klaustrofóbia. Zistil, že nemá strach z nemocnice, cítil sa, akoby šiel do hotela. Je vnímavý k okoliu,
kľudný, až má pocit, že nie je dosť zodpovedný.
Kontrola 10.9.1999 – 9 mes. od podania 1M: Cíti sa kľudný, spokojný.
Je rád, že si vie odpočinúť, zdriemnuť. Predtým býval hektický. Počas dovolenky v júli sa objavila krv v moči po 2 dni. V auguste sa dostavila nevoľnosť v kostole, v dave. Inak v poriadku, trochu pribral. Podané Argentum nitricum 10M.
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Homeopatická literatura
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.

Novinky:
Dr. Rajan Sankaran: DUŠE HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ
Materia medika předního světového homeopata. Nejnovější dílo založené na popisu esencí léků. Léky jsou podány především z hlediska charakteristických symptomů mysli, tvořících jádro -esenci případu. Souvisí se známou
autorovou metodou předepisování podle základních symptomů mysli pacienta. U každého léku připojeny též krátké popisy případů. 450 str. Cena cca 590 Kč. Vyjde na jaře 2000.

Rima Handleyová: HOMEOPATICKÝ PŘÍBĚH LÁSKY
Kniha o životě a práci Samuela Hahnemanna se zvláštním zaměřením na jeho poslední léta, která prožil na vrcholu slávy se svou mladou manželkou (a homeopatickou léčitelkou) Melanií v Paříži. Kniha má silný odborný akcent,
neboť detailně popisuje, jak Hahnemann se svou chotí léčili, často slavné osobnosti, je zde řada podrobných popisů jednotlivých případů. Je to především knížka o homeopatii. Napsala ji zakladatelka homeopatické college
v Newcastle. Knížka byla již přeložena do mnoha jazyků a dočkala se mezinárodního uznání. Již vyšlo. 240 str.,
189 Kč.

Připravujeme dotisky:
(vyjde po shromáždění dostatečného počtu objednávek):

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 nejjistěji ke správnému předepsání. Nový pohled na homeopatické léky. Pevná vazba – koženka. V tomtéž svazku připojeno: G.Miller: Vztahy homeopatických léků. Ke každému léku uvedeny léky doplňkové, antidotující, dobře následující, nepřátelské. 510 str. Cena cca 590 Kč. Vyjde v únoru 2000.

Dr. Tinus Smits: MATERIA MEDICA PRO HOMEOPATICKOU PRAXI
Dílo současného holandského lékaře určené pro kontakt s pacientem. Nejnovější poznatky o lécích. Čerpá ze
všech existujících moderních zdrojů vč. Sankarana, Sherra, Vithoulkase, Morrisona, Coulterové, Phataka..., stejně
jako z klasických materií medik, především z Clarka. A hlavně z vlastní bohaté praxe. Symptomy členěny též podle
věkových kategorií. 450 str. Pevná vazba. Cena cca 590 Kč. Vyjde v 2. pol. r. 2000.

K dodání ihned:
Dr. Robin Murphy: SYNTETICKÉ HOMEOPATICKÉ REPERTORIUM
Repertorium, v němž se vyznáte. Přehledný důsledně abecední systém.V porovnání s Kentovým Repertoriem obsahuje navíc 39 000 rubrik a přes 200 000 přídavků v lécích. Moderní terminologie. Nové léky Hydrog., Choco. atd. 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. Dává možnost hledání léku i podle současných názvů nemocí ( v rozsáhlé kapitole Choroby). Některé
z nových kapitol: Děti(chování, vývoj), Sny, Toxicita( otravy a závislosti), Prostředí (také znečištění vzduchu atp.), Konstituce,
První pomoc (při onemocněních a úrazech). 1640 str. v jednom svazku. Pevná vazba. Cena 2400 Kč.

W. a O. 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, 1200,- Kč. Pevná koženková vazba.
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Miranda Castro: KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA HOMEOPATICKÉ LÉČBY
Obsáhlá příručka pro samoléčbu a rodinnou léčbu. Zkušený homeopat však v ní najde mnohé informace o lécích, které ani
velmi rozsáhlé materie mediky neobsahují. Navíc ve stručné, kondensované a přehledné podobě. Obrazy homeopatických
rostlin. Repertorium. Repertorizační karty. Přesný popis metody praktické léčby i s ukázkami případů. 400 str., cena 395 Kč.

J. T. Kent: HOMEOPATICKÁ MATERIA MEDICA
Podrobná Materia medica. Základní studijní materiál. 3. vydání . 962 str., pevná vazba, koženka. 1100 Kč.

Georges Vithoulkas: HOMEOPATICKÁ VĚDA
Základ moderního předepisování. Věhlasné dílo nejznámějšího homeopata současnosti. Správné vyšetření, analýza, vedení případu, komplikované případy, metoda v teorii a praxi. 300 str., pevná vazba. Cena 390 Kč.

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 str., 1490 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.

Jiří Čehovský: Homeopatie – víc než léčba
3. rozšířené vydání publikace, pojednávající o homeopatické filosofii, metodě, historii a uvádějící mnoho případů homeopatické léčby z autorovy dvacetileté praxe. 250 str., cena 149 Kč.

3. rozšířené vydání publikace, pojednávající o homeopatické filosofii, metodě, historii a uvádějící mnoho případů homeopatické léčby z autorovy dvacetileté praxe. 250 str., cena 149 Kč.Program KENT pro Windows
Murphyho Syntetické repertorium jako doplněk programu!
Kent se stále vyvíjí a rozšiřuje naše možnosti. Je skvěle ovladatelný pro ty, kterým počítač k srdci příliš nepřirostl a dává
mnoho netušených možností každému, kdo již propadl jeho kouzlu, především však vašim pacientům.
K DISPOZICI 3 MODULY: Základní modul obsahuje Kentovo Repertorium a Boerickovu Materii mediku. Cena
12000,- Kč;. Modul Materia medica obsahuje další 3 materie mediky. Cena 5000,- Kč. Nový modul Murphyho Repertorium pracuje stejným způsobem jako základní verze, ale s moderním, neobyčejně rozsáhlým textem.Cena 7000-,Kč.
Je možné jej snadno připojit k již nainstalovanému programu. K dispozici bude v únoru 2000. Přichystána jsou i další
zlepšení a rozšíření funkcí programu.

Nová služba – instalace programu Kent
Instalace programu přímo u vás v ordinaci či doma
Zajišťujeme kompletní služby od nákupu hardware, přes instalaci až po zaškolení a údržbu systému.
Bližší informace získáte v Alternativě na tel: 02/ 57 92 23 31

Objednávky a informace (písemně i telefonicky):
Alternativa, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5
tel.: 02/57922302-9, linka 205, fax.: 02/579 223 31
e-mail: alternativa@ecn.cz, http://www.ecn.cz/alternativa
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Veškeré tituly obdržíte na dobírku buď ihned, nebo po dotisku publikace

