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�Temnota neboli nepøítomnost

svìtla znamená nevìdomost.

A z naprostého neznáma po-

malu vystupuje povaha nemo-

ci (pacienta) skrz pozorování a

informace, dokud se nevyjasní

jak bílé svìtlo, které nás vede

k pojmu lékù.�
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Úvod

S napsáním knihy o lécích jsem dlouho váhal, proto�e jsem si velmi
dobøe vìdom nebezpeèí, ukrytých v takovém podniku. Zaprvé je tu velká
�ance, �e by se ètenáø, zejména jako zaèáteèník, mohl zafixovat na popsa-
né obrazy lékù a zapomenout na to, �e ka�dý lék má �ir�í rozsah a vìt�í
zábìr, ne� jaký je schopen vidìt èi popsat jeden èlovìk. Neuvìdomí si, �e
tyto obrazy pøedstavují pouze jednu verzi, pouze jeden pohled na lék, a
mylnì se bude domnívat, �e spatøil celek. Také si uvìdomuji, �e chybnì
pøedanou my�lenku lze snadno opravit v situaci ��ivé� výuky, ale mno-
hem obtí�nìji se napravuje, je-li jednou èerná na bílém. A koneènì je tu
nebezpeèí, �e ètenáø materie mediky se omezí na poèet lékù zde popsa-
ných a bude mít sklon napasovat v�echny pacienty do jejich obrazù. Tak
mladí homeopati mohou selhat v nepøedsudeèném hledání v repertoriu
nebo v úplnìj�í materii medice, které je pøedpokladem nejlep�ího pøede-
psání.

Av�ak v posledních dvou a� tøech letech nabyly mé knihy �The Spirit
of Homoeopathy� (Duch homeopatie) a �The Substance of Homoeopa-
thy� na popularitì. Tyto knihy, které jsem napsal proto, abych pøedstavil
studentùm homeopatie svùj my�lenkový smìr, nebyly nikdy mínìny jako
uèebnice materie mediky. Nicménì nìkterým ètenáøùm pøipadají popsa-
né my�lenky týkající se rùzných lékù prakticky u�iteèné, aèkoli formálnì
nevyhovující, proto�e pou�ití rejstøíku pøi odkazu na urèitý lék nutí mnohdy
ètenáøe k tomu, aby vyhledal nìkolik míst najednou. Mnoho ètenáøù se
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pokusilo pøeorganizovat materiál tak, aby byl dostupnìj�í, a zdá se, �e
nìkteré pokusy se témìø doèkaly publikace. Kdy� jsem v�ak procházel
nìkolik z nich, narazil jsem na záva�né chyby, díky nim� by byly pøedá-
vány zcela mylné my�lenky, nesprávnì pøipisované mnì osobnì.

A právì tehdy jsem se rozhodl, �e bych mohl napsat knihu vlastním
stylem, ve které bych pøedal svou osobní zku�enost. Materiál, který pøed-
kládám, jsem pozoroval a potvrdil si ve své vlastní praxi, je to materiál,
kterým jsem si jist. Nezahrnul jsem léky, s kterými mám jen malou zku-
�enost nebo o kterých vím jen málo. Pokusil jsem se zde sdìlit nejvnitø-
nìj�í pocit èi základní blud léku spojením situace, zdroje, miasmatu i
øí�e. Citované rubriky a fyzické symptomy jsou ty, které jsem opakovanì
pozoroval a mnohdy pou�il jako potvrzující pro pøedepsání léku. Tyto
my�lenky mi pomáhají v klinické praxi a rád bych je s vámi sdílel.

Jak jsem ji� øekl, vìt�inu materiálu najdete ji� v mých minulých kni-
hách, av�ak toto podání je snáze pou�itelné.

Dochází k v�eobecnému omylu, �e prý zdùrazòuji mentální a emocio-
nální symptomy na úkor symptomù fyzických. To je, znovu opakuji, nedo-
rozumìní. Pokud se zdá, �e mnohdy mluvím výhradnì o mentálním/emoci-
onálním stavu, je to proto, �e jeho pochopení vy�aduje vhled do pacienta i
léku a je obtí�nìj�í ne� zaznamenávání fyzických symptomù. Av�ak v praxi
pokládám fyzické symptomy, smysl patologie a modality, které musí ladit
s lékem, za velmi dùle�ité. Pøedepsat lék pouze na základì vágní pøedstavy
o mentálním obrazu je pøedurèené k neúspìchu. Takový pøístup je riskantní
a rozhodnì takový nezastávám ani nedoporuèuji.

My�lenky, které vám zde pøedkládám, nejsou povrchní: nejsou to pouhé
náznaky. Pokusil jsem se zde vynést nejvnitønìj�í pocity léku, je� nelze u
pacientù snadno odhalit. Je to mo�né pouze umìleckým odebíráním pøí-
padu, pomocí nìho� se vnoøíte hluboko do takových oblastí, jako jsou
pacientovy bludy, sny, koníèky atd. Co se objevuje na povrchu, mù�e být
nìco docela jiného, ne� co je skuteènì uvnitø. Mìl jsem napøíklad pøípad,
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kde projevem byla tréma, ale zpozoroval jsem, �e pacientovou reakcí
v dané situaci je ohromná panika a strach, jako by mìl být zabit.

Pod porozumìním léku si pøedstavuji vystihnout vazby, které dr�í po-
hromadì myriádu jeho symptomù: základní blud, jeho zdroj (øí�e), mias-
ma, ke kterému patøí, jeho symptomy � v�echny musí být chápány jako
aspekty jediného celku, pokud máme by� jen zaèít rozumìt danému léku.
Pokusil jsem se zde vystopovat tyto vazby, co� knihu odli�uje od jiných
materií medik. Domnívám se, �e napøíklad �spojovacím èlánkem� u Sé-
pie je pocit, �e je nucena dìlat nìco proti své vùli. V kapitole o Sépii se
sna�ím ukázat, jak toto �pojítko� spojuje v�echny aspekty léku. A to se
mi znovu a znovu potvrzuje v praxi � nedomnívám se, �e jde o pouhou
teorii... a pøesto si musí ètenáø uvìdomit, �e je to Rajanova zku�enost,
nikoli nutnì poslední slovo.

Podobnì s pojetím miasmat, které zde prezentuji, napøíklad pojetí té-
matu sykózy jako �fixovanosti�, je netradièní. Je to èistì mé vlastní chá-
pání a nìkdo jiný bude mít mo�ná jiný pohled. Úplné pojednání o mém
pojetí miasmat najdete v �The Substance of Homoeopathy�, nikoli zde.
U mnoha pøípadù jsem popsal �situaci� léku v diskusi. Rád bych podotkl,
�e situace léku se nemusí nutnì krýt se skuteènou situací pacienta; je to
spí�e situace, ve které se (podvìdomì) cítí být. Kdy� tedy øeknu, �e Mag-
nesium je sirotek, znamená to, �e pacient se cítí jako sirotek, aèkoli mù�e
mít na�ivu oba rodièe. Lidé si vytváøejí situace podle svého vnímání rea-
lity. Napøíklad Magnesium muriaticum má pocit, �e jeho pøátelé ho zradí,
a tak se vyhýbá lidem. To jen posiluje jeho pocit, �e je bez pøátel.

Rád bych znovu zdùraznil, �e dobrý homeopat se nesna�í napasovat
pacienta na urèitý lék, ale sna�í se nejdøíve jasnì pacientovi porozumìt a
teprve potom najít vhodný lék pomocí repertorizace, studiem pravdìpo-
dobných lékù v rùzných materiích medikách a proètením zku�eností ostat-
ních homeopatù s danými léky. Spí�e ne� se sna�it najít to, co z léku,
který pøichází v úvahu, na pøípad sedí, musí hledat to, co nesedí, a musí
zùstat skeptický. Homeopat, jeho� dovednosti mají narùstat, musí být
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schopen poznat, co nesedí, a ubránit se sklonu lék �vnutit�. Takovým
zpùsobem dojde k úvahám o jiném léku, který mo�ná vypadá podobnì,
ale je jiný. O to se sna�ím, a pokud budete postupovat stejnì, budete
schopni rozvinout obrazy ménì známých lékù.

Tato kniha je urèena tìm, kdo èetli �The Spirit of Homoeopathy� a
�The Substance of Homoeopathy�, proto�e právì tato díla nejúplnìji vy-
jadøují mé chápání Organonu a materie mediky. Bez pochopení mého
pohledu na odebírání pøípadu, klasifikaci lékù podle øí�í, miasmat atd.
vám kniha nebude pøíli� k u�itku. Lze ji pou�ít jako doplnìk ke knihám
pøedchozím, nikoli jako jejich náhradu. Ètenáø, který ji bude chtít pou�í-
vat bez pochopení základních konceptù, mù�e snadno zabloudit bez kom-
pasu.

Nakonec bych je�tì chtìl zopakovat, aby mìl ètenáø na pamìti, �e
kniha vychází ze zku�enosti jediného homeopata z mnoha dal�ích, a brát
ji jako �poznámky podél cest�, nikoli jako koneèné slovo. Takto pou�itá
by mohla být u�iteèná.
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Poznámka

Rubriky:
Vìt�ina ze Synthetic Repertory.
Obèas z Complete Repertory.
Z Kentova repertoria, kde je tak oznaèena.

Phatak:
Odkazuji na Phatakovo Concise Repertory.
Jsou zde i symptomy z Phatakovy Materia Medica.

Rubriky a symptomy, uvedené na konci léku, pova�uji za hlavní rubri-
ky léku a pou�ívám je jako rubriky potvrzující.
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ACONITUM

Aconitum napellus je rostlina. Lék z ní pøipravený patøí k akutnímu
miasmatu, vlastnì jde o lék ze v�ech nejakutnìj�í.

Hlavní pocit èlovìka Aconitum je pocit náhlé, intenzivní hrozby zven-
èí, která náhle pøichází i odchází. Pro danou chvíli zaène být jinak klidný
pacient nesmírnì neklidný, nervózní a zpanikaøí. Pocit náhlé hrozby se
projevuje ve strachu pøejít ru�nou ulici, ve strachu z nehod, z udu�ení,
v pøedtu�e smrti a v bludu, �e má zemøít. Mentálnì se projevuje strachem
ze smrti, úzkostí a neklidem atd., zatímco ve fyzické sféøe nacházíme
uhánìjící pulz, palpitace a rudnutí oblièeje, které se støídá s bledostí, atd.

Aconitum je vzru�ivé. Pacient mù�e náhle vzplanout, snadno se vydì-
sí. Mù�e být bez sebe bolestí a toto vzru�ení se opìt projeví náhle a prud-
ce, velkým neklidem � je to akutní reakce paniky.

Velká nervová vzru�ivost je nejdùle�itìj�ím aspektem léku Aconitum.
Musíme hledat vzru�ivého èlovìka, nikoli klidného, máme-li pøedepsat
Aconitum. Èlovìka, který nic nebere s lehkostí, v�echno ho rozru�í. Zde
se pøibli�uje lékùm Nux vomica, Chamomilla, Staphysagria, Coffea a
Graphites. Ale Aconitum je také velmi neklidné. Je tu úzkostný neklid.
Pierre Schmidt se domnívá, �e jde o nejdùle�itìj�í lék na úzkostný neklid.
Nux vomica, Staphysagria, Coffea nebo Ignatia tak neklidné nejsou. Aco-
nitum neposedí v klidu. Neustále poposedává. Podobá se v tom Arsenicu
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a Rhus toxicodendronu, je v tom ale mnohem intenzivnìj�í, silnìj�í, náh-
lej�í a akutnìj�í. Je to náhlé propuknutí vzru�ení, strachu, úzkosti
s obrovským neklidem. Neví kam jít ani co dìlat, jeho mysl ovládá ne-
smírná úzkost a strach. Pak tento celý stav zmizí stejnì náhle, jako se
objevil, beze stopy.

Aconitum se vyhýbá davùm, pøecházení ulice, vlastnì v�em situacím,
které zpùsobují vzru�ení mysli. Ve zkou�ce èteme: �Strach jít kamkoli,
kde je nìjaké vzru�ení.� Charakteristický je náhlý intenzivní strach
z malicherných pøíèin. Není to nejistota Calcarey ani hrùza Stramonia
ani úzkost o zdraví lékù Arsenicum, Nitricum acidum nebo Kali arseni-
cosum. Je to intenzivní náhlý stav paniky � nìco prudkého �, konec, smrt!
Rubrika �Pøedpovídá dobu smrti� je spojením rubriky �Jasnovidný� a
�Intenzivní strach ze smrti�. Ale jak jsem ji� øekl, není to setrvalý stav
paienta Aconitum. Vzru�ený stav brzy pomine a vrátí se stav normální.

Ale i v normálním stavu je Aconitum uspìchané. Ve zkou�ce èteme:
�V�echno dìlá ve spìchu, pobíhá po domì.� Mluví pøekotnì, trhavì a
vzru�enì: �Obrovská netrpìlivost�, �Chce nìkolik vìcí najednou�, �Kdy�
se sna�í myslet na jednu vìc, vloudí se jiná my�lenka, ta je brzy vystøídá-
na jinou a tak dále.�

Vzru�ivost ho také mù�e vést k veselosti, smíchu, zpìvu, tanci. Ale i
zde mù�e sebemen�í malièkost zmìnit veselí v úzkost: �Støídající se zá-
chvaty protikladných nálad�, �Nárazové nálady�. Právì tato veselost od-
li�uje Aconitum od lékù Argentum nitricum a Arsenicum. Fáze vzru�ivé
veselosti u zmínìných lékù nenajdeme.

Obèas mù�e být pacient velmi podrá�dìný, vzteklý, nesnese odmlou-
vání, jeèí, je cenzorský, ale brzy vychladne. Takové stavy s sebou pøiná�í
právì jeho náhlá vzru�ivost. Mohou se u nìj objevit i epizody silného
smutku, brzy pomíjejícího. Doprovázejí ho úzkostná muka, neklid, naøí-
kání a úpìní.
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Máme zde i symptomy spánku: somnambulismus a mluvení ze spán-
ku. Sny jsou úzkostné a jasnovidné. Spánek úzkostný, neklidný, neustále
sebou hází a obrací se, leká se ze spánku.

Aconitum je komplementárním lékem k Sulphuru.

Fyzické konkomitanty:

• Výraz v oblièeji úzkostný, vydì�ený.
• �ízeò, pálení.
• Horkost, dlanì.
• Zabarvení tváøí zarudlé.
• Pocení nezakrytých èástí.
• Touha po: pivu, hoøkých nápojích, kyselém.
• Spí na zádech s rukama pod hlavou nebo vsedì s hlavou pøedklo-

nìnou, nemù�e le�et na boku.
• Palpitace s velkou úzkostí.
• Oblièej, rudý, horký.
• Dýchání stísnìné.
• Slabý pocit v konèetinách.
• Naøíkání, sténání, úpìní, hlasité skuèení nebo náøek.
• Snadno se leká hluku.
• Horkost a zarudlé zabarvení oblièeje, pøi úzkosti a vzru�ení.

Rubriky:

• Bez sebe, je.
• Bez sebe, úzkostí.
• Smrt, umíral, jako kdyby.
• Vzru�ení, nervózní.
• Hovornost.

ACONITUM
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• Nálada, støídavá.
• Øeè, uspìchaná.

Phatak:

• Bez sebe, �ílený, �ílenství z bolesti.
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