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Conium maculatum – Bolehlav
◼ Conium maculatum – bolehlav plamatý, čeleď Apiaceae (miříkovité), sviňská veš
◼ Příprava z celé rostliny i s kořenem, stejná čeleď jako petržel (petroselinum)
◼ Klíčová slova: ztvrdnutí, ztuhnutí, pomalost
◼ Prudce jedovatý - conas – roztočit – při otravě
◼ Byl jím zabit Sokrates r. 399 př.n.l – úplné ochrnutí od nohou nahoru, postupuje do těla
nahoru, bezbolestně, zůstává schopnost jasného myšlení, smrt zadušením
◼ Ochrnutí odzdola nahoru
◼ Ztuhnutí a vyčerpání svalstva – např. pro staré lidi
◼ Deprimovaný lék zejména z rozrušení, otupělý, má utkvělé myšlenky a nerad společnost, ale
děsí se být sám, (starý vyčerpaný člověk), v budoucnosti je pro něj jen nemoc a žal
◼ POVĚRČIVÝ, fixní myšlenky, kompulzivní myšlenky a činy
◼ U klientů ve vyšším věku obnovuje vitalitu a působí proti stárnutí
◼ Cítí se pomlácený, je slabý (pocit), indurace (zatvrdnutí)
◼ Vysílenost – slábnoucí paměť, močový měchýř
◼ Často bývá vyjádřená závrať - zejména při ležení a otáčení hlavy, pocity otáčení. Meniér.
◼ Lék na onemocnění z celibátu – např. po smrti manžela, onemocnění z potlačené sexuální
touhy, naopak po fyzických i psychických problémech způsobených pohlavní nevázaností
◼ Sexuální apetence zvýšená, ale spojená s impotencí, emise semene při pouhém laškování
◼ Zhoršení menstruací
◼ V nemoci je vše tvrdé, ztuhlé - v prsou zatvrdliny, při menstruaci se zvětší, tvrdnou a bolí
◼ Stolice je tvrdá, v konečníku horkost, poté slabost a třes
◼ Zvětšená prostata. Přerušovaný výtok moči
◼ Obecně všechny zatvrdliny měkkých orgánů či tkání – třeba po úderu (Bellis)
◼ Kůže – podkožní zatvrdliny, tvrdé uzliny
◼ Hodné se potí, zvláště v noci
◼ Zhoršení potíží: ulehnutím, převalováním, při a před menstruací, celibátem
◼ Zlepšení potíží: ve tmě, hladověním (kromě potíží žaludku), svěšení končetin
◼ Lék na karcinomy tam, kde jsou žlázy – lymfatické, prsní, slinné, příušní, prostata, žaludek,
varlata, měchýř močový, vaječníky
◼ Tvrdé projevy rakoviny – tvrdé jako kámen - zejména jícnu, prsu, žaludku, jater, prostaty,
metastázy rakoviny do kostí
◼ Paralyzované city – lhostejnost
◼ Hlavní témata conia jsou v materiální rovině – jídlo, peníze, sex, bydlení… onemocnění
z materiální ztráty
◼ Oči světloplaché a slzí (umělé osvětlení), fotofobie bez zánětu. Obrny očních nervů
◼ Krvácí z nosu, polypy nosu
◼ Pálení žáhy zlepšené jídlem
◼ Suchý kašel – dráždivý, šimravý, prudký – nastává po ulehnutí, pacient si musí sednout
◼ Pravostranný lék
◼ Nevolnost při mořské nemoci
◼ Zhoršení: Sledováním pohybujících se objektů, alkoholem, námahou, stářím, v noci a
zavíráním očí
◼ Zlepšení: Ponecháním zasažené části těla ji viset, pohybem ve tmě, tlakem, ohnutím
◼ Touží: sůl, kyselé, káva
Odpor: Chleba
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Cantharis vesicatoria
◼
◼
◼
◼

Cantharis Vesicatoria – puchýřník lékařský, španělská muška - čeleď Caleoptera
Duhově lesklý brouk, žije v jižní Francii a ve Španělsku
Po dotyku naskočí puchýřky působením látky kantaridin
Afrodisiakum – způsobuje podráždění ledvin a močového měchýře, intenzivní uvědomění si
genitálií, jejich podráždění
◼ Posedlost po sexu – markýz de Sade, používal u svých obětí pro vyvolání touhy po sexu
◼ Otrava se projevuje křečí v břiše, zvracením krve, nesnesitelné pálení v ústech a hrdle,
poškození ledvin
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Hlavní symptom: extrémně pálivé bolesti
Obtíže postihují hlavně sliznice – zejména močové cesty, gastrointestinální a respirační cesty
Mentální symptomy jsou prudké – rozčilení, podrážděnost, násilné chování, vztek
Sexuální mánie
Strach ze zrcadel (stramonium)
Záněty nastupují rychle a prudce
Pálení v postižených oblastech, sliznicích, Pálení v ústech a faryngu (hltanu), Pálivý průjem
Těžké záněty močového měchýře – časté močení, neúčinné, nevyprázdní se
Velké pálení během močení – každá kapka pálí jako vařící voda - cystitida
Nechtěné pomočování či ukapávání moči
Zánět žaludku, průjem – prudká palčivá bolest, nadmuté břicho, pocity jako po opaření
Erekce – trvalá, noční, až bolestivá, priapismus, Pálení a svědění pohlavních orgánů
Excesivní sexuální touha – není úleva ani masturbací nebo pohlavním stykem
Kůže – zlepšuje bolesti po popálení, podporuje hojení (Urt. Urens) – popáleniny druhého
stupně s puchýři či před tvorbou puchýřů – opařeniny, ze slunce - bolesti se zlepšují
studenými obklady, zhoršují dotykem a teplem
Zhoršení: močením, studenými nápoji, zvuky vody, zářivé předměty, káva (i malé množství)
Bolesti nutí pacienta stěžovat si a sténat nahlas
mentální symptomy – prudké, zuřivost, hádání, mohou být násilní - mohou být spojeny s
velkou sexuální touhou
plachý, citlivý na bolest
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Capsicum annuum
• Chilli paprička, kayenský pepř, čeleď solanaceae – lilkovité
• Stesk po domově
• Melancholie, nostalgie
• Ochablost, morbidní obezita, nereaktivnost
• Deprese, urážlivost
• Nečistotnost
• Pálení sliznic a kůže, svědění, píchání
•
•
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Obézní ochablý člověk s červenými tvářemi, melancholický
vzpomínání na staré dobré časy (stesk po domově), bez vůle něco na současném stavu
změnit – nestará se o sebe, může být nečistý, má pocity pálení a svědění
Touží být sám, chce si lehnout a spát
Citlivost na zvuky během chladu.
Vyděšený, snadno vyčerpaný, bojí se jakéhokoli cvičení.
Probudí se po několika hodinách spánku, ohromen úzkostí - zejména pokud jde o nedostatek
jejich sociálních jistot
Střídání stavů – veselost x smutek, úsměv x pláč (Agar.)
Všechno si příliš bere, urážlivý
Může být vzteklý (zejména při kritice), Až sebevražedná deprese (nic nemá cenu)
Otupělost smyslů, Lhostejnost. Alkoholismus – pití z nostalgie
Spíše levostranný
Červený obličej, žilky v obličeji a na nose (i jinde na kůži)
Zimomřivý, zhoršený chladem, nedostatek vitálního tepla
Zhoršení fyzickým pohybem, námahou, prací - slabost
Nečistotnost, nedbá o vzhled
Pálivé a píchavé bolesti sliznic, kůže, uší, očí … Záněty uší, za ušima
Zhoršení omytím studenou vodou
Záněty zažívacího traktu, žaludku, Pálení v konečníku, i s krvácením
Podzimní kašel
Touha po pálivých jídlech, červeném pepři (chilli), alkoholu, kávě
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Calcarea sulphurica
◼ Calcarea Sulphurica – sádra, selenit, CaSO4, síran vápenatý, sádrovec
◼ Lék se vyrábí roztíráním pálené sádry s mléčným cukrem
◼ Neustálý pocit, že ho ostatní neuznávají a neoceňují, že je ponižován od svých nejbližších
◼ Snaží se získat uznání a ocenění, kde se cítí v bezpečí – doma, v práci, dělá pro to všechno
◼ Protože má pocit, že ji ostatní neuznávají, může je začít nenávidět. Nezareaguje ale vztekem
jako sulphur, protože je na těch lidech závislá, takže zbývají hádky a stěžování. Situace: Je to
druhá či třetí dcera v rodině, kde starší sestra se bude vdávat a ona nemá pozornost, má pocit,
že se s ní nezachází spravedlivě. Když jí neposlouchají, může být depresivní, sedět, nic nedělat,
být podrážděná a zoufalá. Sestra může nosit rodinné šperky a ona ne. (Sankaran)
◼ Nebo naopak když se narodí mladší sourozenec a jemu se už nevěnuje tolik pozornosti.
◼ Dívka v dospívání s vřídky na obličeji a proto se cítí nehezká
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Hlavní znaky: Žárlivost (na sourozence), Blud, že je zneuctěn
Bez energie, líná nebo snadno unavitelná
Hádavá, stěžuje si, plačtivá, ukecaná. Mentálně často pomalý, povrchní
Hnisavé potíže sliznic a kůže. Ekzémy, Akné. Vředy kdekoli po těle – dlouhotrvající
Bolesti hlavy. Nervy, konvulze, epileptické křeče
Záněty středního ucha s chronickým výtokem
Abscesy, z nichž vytéká hnis – někdy i s příměsí krve, jinak husté žmolkovitě žluté, Calc. s.
urychluje proces hojení (dokud nepraskne, může se použít Hepar)
Nachlazení: Dlouhotrvající katary zejména nosní sliznice nosohltanu, zapáchající sekret,
hustý, žlutý, s příměsí krve, ztráta čichu. Chronická rýma, pravostranná – ucpaný nos
Hnisání dýchacích cest, bronchitidy. Suchý kašel s hojným žlutým hlenem, kašel při chůzi
Záněty očí – rohovky, spojivek – chronický, bezbolestný s výtoky
nemá představu o průběhu své choroby – povrchnost.
Běduje, kvílí, protože není oceněná. Vždy pozoruje, zda je sledovaná, sleduje, jak ostatní
vnímají, jaký je skvělý člověk. Hádavá, nikoho nerespektuje
Naivní, povrchní, špatně se z nich dostávají informace k léčbě. Ukecaná, všechno řekne, řeči o
ničem. Chce být důležitá.
Odpor duševní k osobám, které s nimi nesouhlasí. Mysl tvrdohlavý, paličatý
Žárlivá na vše co mají jiní
Pocit, že všichni jsou proti nim
„proč věnujete ostatním pacientům tolik pozornosti a mě ne?“
Často podsadití lidé
Velká hlava
Onipuje si nehty
Lenost – námaha fyzická zhoršuje (televize, sociální sítě)
Teplo zhoršuje
Horkost nohou – touha po odkrytí
odpor k masu, ráda nezralé kyselé věci. Ráda sladké
Bolesti o víkendu
Bezprostřední chování v poradně (udělá si pohodlí, žvýkačka apod.)
Nesnese nespravedlnost (nedocenění) vůči sobě
Ráda si kupuje oblečení. V čekárně znuděný výraz
Všechno co je pro ní musí být dokonalé
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Ambra Grisea
 Ambra grisea - sykotické miasma, velká potřeba skrýt co sama je (jak je špatná, odporná)
 Voskovitý výměšek vnitřností velryby – vorvaně obrovského
 Nejdříve smrdí, pak voní






























Klíčová slova: Stud, bázlivost, znemožnění
Generální zhoršení všeho ve společnosti – paměť, kašel, cokoli…
Často situace mladých dívek nebo starých lidí – stud, něco je v nich odporného
Pocit, že je s ní něco v nepořádku, co je nutno zakrýt
Intenzivní pocit vlastní špinavosti
Hlavní problém je, že kdyby se projevil, je to něco strašného, měl by se stydět
Cítí se jako hovno – něco, k čemu mají ostatní odpor (obrovská přecitlivělost na hodnocení)
Není schopen vykonat potřebu v jakékoli blízkosti lidí – i kdyby to jen slyšeli (tak se stydí
projevit)
Lék zejména na emoční a mentální obtíže, senilita, duševní dysfunkce
Přecitlivělost obecně,
Přecitlivělost na hudbu, která zhoršuje – taky na hluk
Pocit, že se jí překrvuje hlava kvůli hudbě
Nesnáší, když se na ní lidi smějí nebo se usmívají
Zhoršení ve společnosti, rozhovorem
Ve společnosti se jí ztrácí myšlenky
Zapomětlivost, nepamatuje si jednoduché věci
Může být mnohomluvná, často skáče do řeči, položí si otázku a rovnou pokračuje – ale je to
spíše monolog
Komunikačně není v kontaktu
Plachost, ostýchavost ve společnosti
Strach z cizích lidí
Velké nadýmání, zácpa
Mívají závratě – často, pořád
Aterosklerosa starších lidí
Velká sexuální touha u mužů a dospívajících dívek
Velké prudké ranní erekce
Slabost během menstruace
Ochablost dělohy – snadné hojné krvácení
Nervové potíže – záškuby v obličeji
Pocity únavy třeba z přepracování, když si ale lehne, hned se probudí (neuvolní se)

Některé rubriky
 Mysl společnost – k usmívajícím se tvářím
 Mysl společnost - Přítomnost cizích lidí je nesnesitelná, stolice během
 Mysl znechucení k smíchu ostatních
 Mysl znechucení k zápachu vlastní stolice
 Mysl myšlenky mizející ve společnosti
 Mysl demence předčasná
 články v Klasické homeopatii 15/1997
 Arnika 1/2001

