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Předmluva 
    
Trvalým problémem všech studentů homeopatie, ať začátečníků či 

pokročilých, je zvládnutí obrovského množství detailních symptomů 
v našich Materiích Medikách. Neustále se snažíme tyto informace zjed-
nodušit, abychom rozeznali klinicky užitečné symptomy od nepodstat-
ných a obecných a podařilo se nám tak lépe zachytit jednoduchý, ale 
charakteristický obraz léku. Tyto problémy jsou umocněny tím, že větši-
na našich zdrojů patří do jiné doby; rychlé změny a silný tlak moderní 
společnosti vtiskly našim lékům novou tvář a i ty nejznámější symptomy 
pacienti dnes vyjadřují moderními termíny, jejichž vztah ke starým tex-
tům se zdá úsměvný. 

Oddělení opravdu podstatných symptomů od běžných a přizpůsobení 
jejich znění k dnešnímu způsobu vyjadřování se ujal se svým charakte-
ristickým nadšením Dr. Roger Morrison. Ovládá mistrovsky zdroje kla-
sické literatury a své znalosti prohloubil studiem v Řecku u George 
Vithloukase, a nyní nám předává vše, co poznal a  zachytil ve své široké 
klinické praxi. Po sedmileté přípravě se mu podařilo vynikajícím způso-
bem skloubit staré zdroje s novými poznatky, a navíc téměř dokonale 
nalezl rovnováhu mezi tím, co je už moc a co je ještě moc málo. Infor-
mace jsou spolehlivé a jsou uspořádány v přehledné podobě, takže je 
můžeme v naší každodenní praxi snadno používat. Pravá hloubka 
a přesnost tohoto textu nám bude opravdu zřejmá, až když budeme mít 
možnost si jej doma v klidu prostudovat. 

Tato kniha by měla být nedílnou součástí homeopatické knihovny 
a měla by nalézt své místo hned vedle repertoria v blízkosti pracovního 
stolu každého homeopata. 

 
Jonathan Shore, M.D. 

Bill Gray, M.D. 
Leden 1993 
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Poděkování 
    
Na počátku své práce jsem si položil otázku: „Potřebuje naše pro-

fese opravdu tento text?“ Nakonec mě přesvědčila má vlastní touha 
mít na svém stole přesně takovou knihu, jakou jsem zamýšlel na-
psat. Věděl jsem, že má vlastní potřeba přesných referencí potvrzu-
jících symptomů je i potřebou skrytou v homeopatické komunitě. 
Mých patnáct let studia a praxe mě neopravňuje k pochybám 
o mistrovství homeopatických Materií Medik. Takže bych chtěl 
otevřeně říci, že můj text neobsahuje žádné originální ani objevné 
informace. Místo toho vám předávám výběr faktů, které jsem co 
nejpečlivěji zhodnotil a co nejpřesněji vybral. 

Základ této knihy pochází z doby mých studií v Athénách v Cen-
tru homeopatické medicíny (The Center of Homeopathic Medici-
ne) pod dohledem George Vithoulkase. Příležitost pracovat v blíz-
kosti tolika vzdělaných homeopatů v centru, které navštěvují stati-
síce pacientů, bylo velmi podnětným prostředím pro studium. A to 
zejména díky neúnavnému, nesobeckému a pečlivému dohledu 
pana Vithoulkase nad chodem celého Centra. Není možné si pře-
stavit Centrum bez jeho vedení. Stejně tak není možné si představit 
současný rozmach homeopatie bez vlivu tohoto pozoruhodného 
muže. Pan Vithoulkas přispěl k rozvoji homeopatie na všech jejích 
úrovních – materie mediky, repertoria a filozofie. Navíc dynamický 
způsob výuky pana Vithoulkase a zavedení počítačové techniky do 
vyhodnocování případů, stejně tak jako užití videozáznamů pro 
dokumentaci dlouhodobého vývoje případů, podpořilo světový 
rozmach homeopatie. Je velkou ctí být studentem pana Vithoulka-
se a je velkou ctí být považován za jeho žáka. 

Chtěl bych poděkovat některým z mnoha lidí, kteří mi pomáhali 
při přípravě knihy. Měl jsem to štěstí, že v Řecku jsem studoval 
s mnoha velmi schopnými homeopaty jako Petros a Euthymia 
Garzonis, Olga Delakari a George Papafillipou. Mé vřelé díky patří 
také Vassilisu Ghegasovi pro jeho nesobeckou pomoc a vedení 
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mého studia a pro jeho hluboké přátelství. A v neposlední řadě 
mých řeckých učitelů děkuji drahé Irene Bachas, jejíž znalosti, 
náhled a otevřenost inspirovaly každého, kdo ji znal. 

Mnoho dalších kolegů přispělo k informacím obsažených v mé 
knize. Bill Gray, Louis Klein, Alphons Geukens a Ananda Zaren 
mě okouzlili přesností a spolehlivostí svých znalostí materie medi-
ky. Jonathan Shore mi byl opravdovým přítelem, nadaným učite-
lem, a jeho pronikavý intelekt a kritické soudy mně pomohly se 
lépe zorientovat a zároveň mi byly oporou v mé práci. Nejvíce však 
přispěla k této knize má žena Nancy Herrick svým povzbuzováním 
a praktickou pomocí. Pomáhala mi vyhledávat a třídit informace, 
stejně jako vytvářet text. Opravdu se mi nepodařilo dostatečně 
vyzdvihnout její práci v textu knihy, zřejmě také proto, že naše 
myšlenky, práce i životy jsou velmi úzce spojeny a je obtížné je 
jasněji oddělovat. 

Rád bych poděkoval spoustě lidí, co přispěli ke vzniku této knihy 
radami a pomáhali při jejím vydání – George Marks, Ernest Cal-
lenbach, Judi a Steve Roubideaux, Shiraz Januwala a Greg Bedyan. 
Děkuji také Katherine Amber za její pomoc a upřímné přátelství. 

Nakonec také děkuji některým lidem, kteří mají v mém životě 
zvláštní postavení - můj nejlepší přítel Phil; můj učitel Charles; můj 
duchovní vůdce Yogi Bjahan; moje tři děti Lynn, Todd a Naomi; 
moje matka Joyce; mé sestry Janet, Ellie a Julie; a nakonec přede-
vším můj milovaný otec Martin. 

 
Roger Morrison 

1993 
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Úvod 
 
Posláním této knihy je aby sloužila jako stručný průvodce klíčo-

vými a určujícími symptomy léků nejčastěji předepisovaných v 
klinické praxi. Představuji si ji umístěnou v blízkosti homeopata, 
který právě provádí úvodní rozhovor s pacientem. Mnohokrát ve 
své praxi jsem si přál mít takovou knihu po ruce a nemohl jsem ji 
najít. Nyní sahám po této knize pokaždé, když si potřebuji ověřit 
lék k případu a chci se pacienta zeptat na zvláštní symptomy, které 
mi pomohou potvrdit lék. Zatímco existují vynikající texty o klíčo-
vých symptomech, nenašel jsem žádný, který by obsahoval všechny 
opravdu důležité existující klíčové symptomy. Doufám, že má kni-
ha tento účel splnila. 

Předkládaný text je kompilací nejzákladnějších faktů o homeo-
patických lécích, které jsou založeny na mých znalostech, ale přes-
něji na spoustě poznámek z dob mých studií u George Vithoulkase. 
Pan Vithoulkas nás nyní representuje vynikající materií medikou, 
přesto ale doufám, že tento jednoduchý seznam klíčových a určují-
cích symptomů zůstane účinným nástrojem ve výbavě homeopatů. 
Nechtěl jsem uvádět každý známý symptom jednotlivých léků – to 
je doménou velkých encyklopedií. Rovněž jsem text nepojal jako 
materii mediku, neboť podávám jen zkrácenou podobu obrazu 
léku. Nejlépe je dívat se na text jako na jednoduché a praktické 
informace, které jsou základem homeopatické praxe. 

Záměrem knihy je být co nejužitečnějším pomocníkem v ordina-
ci homeopata. Symptomy jsou víceméně řazeny podle tradičního 
Hahnemannova schématu od „Mysli“ ke „Kůži“. Já jsem se rozhodl 
umístit „Generálie“ ihned po symptomech „Mysli“, protože mají 
velký význam pro potvrzení léku. Také jsem přidal některé sekce 
jako „Klinicky“, „Kombinované symptomy“ nebo „Srovnej“.  

Sekce „Klinicky“ obsahuje přehled nejčastějších stavů, které se 
daným lékem léčí, ale čtenář si jistě povšimne, že tyto patologické 
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jednotky mají pro výběr léku-similima ten nejméně specifický vý-
znam. 

Sekce „Kombinované symptomy“ naznačuje častá spojení dvou 
či tří symptomů, které mohou být považovány za silnou indikaci 
k výběru léku, i když samotný lék se běžně neužívá pro léčbu žád-
ného z jednotlivých symptomů. Na příklad, Cobaltum není zná-
mým lékem na léčbu lumbaga a ani není jedním z nejdůležitějších 
léků na léčbu výronů semene. Nicméně, zjistíme-li u pacienta záro-
veň lumbago a výrony semene, pak Cobaltum je velmi pravděpo-
dobně lékem výběru pro daného pacienta.  

V sekci „Srovnej“ jsem zaznamenal pouze podobnosti mezi srov-
návanými léky. Podobnosti jsou výsledkem mého pozorování nej-
častěji používaných léků, které mohou být zaměněny s uvažovaným 
lékem, a rovněž jsem zaznamenal důvody vedoucí k nejasnostem. 

Symptomy jsou uváděny ve dvou stupních: běžný tisk a zvýraz-
něný tisk. Tím jsou odlišeny symptomy považované za klíčové od 
méně specifických určení. Klíčový symptom je zde definován jako 
vysoce určující, tzn., že když homeopat uslyší od pacienta jeho 
jasné vyjádření, musí se ve své mysli upřít automaticky na příslušný 
lék. Musíme se vždy snažit odůvodnit předepsání léku v co nejšir-
ším smyslu a nikdy se nenechat strhnout k předepsání na základě 
jednoho symptomu. Nicméně klíčové symptomy jsou velmi silným 
argumentem a často zásadní v konečném rozhodování o předepsání 
léku. 

Klíčové symptomy mohou být užitečné při ověření možného lé-
ku. Po prozkoumání případu si musíme stále udržovat mysl otevře-
nou pro výběr dalších léků. Pak, když symptomy dobře souhlasí 
a ověřili jsme si je studiem z různých zdrojů, je užitečné potvrdit 
výběr léku u pacienta otázkami na jeho klíčové symptomy. V tomto 
textu si homeopat může jednoduše tyto symptomy najít vyhledá-
ním tučně tištěného textu.  

Znak ÿ znamená, že uvažovaný lék je nejdůležitějším lékem 
materie mediky pro takto označený symptom. To je pravda i v 
případě, že symptom není považován za klíčový pro daný lék. 
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že symptom není považován za klíčový pro daný lék. Všechny uží-
vané zkratky odpovídají použití v Kentově Repertoriu. 

Jak jsem již řekl, symptomy uváděné v tomto textu pocházejí ze-
jména z mých poznámek ze studia u George Vithoulkase. Navíc 
jsem používal jako zdroj informací velké množství ověřených textů. 
Uvádím také některé symptomy, které jsem osobně neověřil, ale 
které jsou spolehlivou citací symptomů přímo Kenta, Nashe či 
Lippeho. V případech, kdy jsem zařadil takovýto symptom, uvedl 
jsem autora či jsem užil frázi „Mnoho autorů zmiňuje tento sym-
ptom...“ Jinými slovy, do textu jsem nezařadil symptomy jenom 
proto, že jsem je našel někde napsané. Místo toho jsem především 
zařadil symptomy ověřené mou vlastní praxí nebo symptomy pří-
padů, které jsem měl možnost sám ověřit. Také jsem nezařadil 
symptomy, se kterými mám jen malou zkušenost nebo jen teoretic-
kou znalost. Takže tento text je nutně nekompletní (žádný homeo-
pat nemůže říci, že viděl všechny možné projevy léků) a já uvítám, 
když si homeopaté budou dělat do knihy vlastní poznámky. Přípra-
vě tohoto textu jsem věnoval dobrých sedm let a při svém nejlep-
ším svědomí a vědomí jsem do něj zahrnul všechny velmi dobře 
dokumentované klíčové symptomy a charakteristiky léků. Těším se 
na poznámky a připomínky ze strany mých čtenářů. 
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KONČETINY 
Záškuby svalů. 
Chorea (Caust,Cimic).    
ÿ Svalové kSvalové kSvalové kSvalové křřřřeeeečččče zejména ne zejména ne zejména ne zejména noooohou, hou, hou, hou, 

rukou, chodidel a lrukou, chodidel a lrukou, chodidel a lrukou, chodidel a lýýýýtek.tek.tek.tek.    
Palce stáPalce stáPalce stáPalce stáččččí dí dí dí dololololůůůů a zatíná do p a zatíná do p a zatíná do p a zatíná do pěěěěssssti.ti.ti.ti.    
 

KLINICKY 
Astma. Cholera. Chorea. Kolika. 

Křeče. Encefalitida. Gastrointesti-
nální obtíže. Bolest hlavy. Meningi-
tida. Migrény. Noční svalové křeče. 
Černý kašel. Záchvatovitá 
onemocnění. Tiky. 

 
KOMPLEMENTÁRNÍ LÉKY 

Calc. 
 

KOMBINOVANÉ SYMPTOMY 
ÿ Astma a záchvatovité onemocně-

ní....    
Průjem a křeče končetin. 
 

SROVNEJ 
Cic. Zinc. Caust. 
 

Běžný tisk 
značí časté či 
potvrzující 
symptomy    

ÿ označuje 
nejdůležitěj-
ší lék pro 
tento  
symptom    

Ostatní  
podobné léky    

Kombinace 
symptomů 
značící  tento 
lék    

Tučně vytiš-
těné značí 
opravdový 
klíčový sym-
ptom léku    

Kurzíva značí 
ostatní důleži-
té léky tohoto 
symptomu    
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Ranunculus bulbosus 444    
Raphanus 447    
Ratanhia 448    
Rheum 449    
Rhododendron 450    
Rhus toxicodendron 451    
Rhus venenata 457    
Robinia 458    
Rumex crispus 458    
Ruta 460    
Sabadilla 462    
Sabina 463    
Sambuctus nigra 465    
Sanguinaria 466    
Sanicula 469    
Sarsaparilla 472    
Scutellaria 473    
Secale 474    
Selenium 476    
Senega 478    
Sepia 479    
Silica 485    
Sinapsis nigra 491    
Spigelia 492    
Spongia tosta 494    
Squilla maritima 496    
Stannum 497    
Staphysagria 499    
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Stellaria media 503    
Sticta 504    
Stramomium 505    
Strontium 509    
Strychninum 511    
Sulphur 512    
Sulphuricum acidum 521    
Symphytum 523    
Syphilinum 524    
Tabacum 527    
Taraxicum 528    
Tarentula cubensis 529    
Tarentula hispanica 529    
Tellurium 532    
Terebinthina 533    
Teucrium 535    
Thea 535    
Theridion 535    

Thlaspi 537    
Thuja 537    
Tuberculinum 541    
Urtica urens 546    
Ustilago 547    
Valeriana 548    
Veratrum album 550    
Veratrum viride 553    
Verbascum 554    
Viburnum 554    
Viola odorata 555    
Viola tricolorata 555    
Wyethia 556    
Xantoxylum 556    
Zincum 557 

 
Rejstřík 562 
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KKKKLÍLÍLÍLÍČČČČOVÉ A POTVRZUJÍCÍOVÉ A POTVRZUJÍCÍOVÉ A POTVRZUJÍCÍOVÉ A POTVRZUJÍCÍ    

SYMPTOMY SYMPTOMY SYMPTOMY SYMPTOMY     
 

homeopatické materie mediky 
 
 

 
 

ABIES CANADENSISABIES CANADENSISABIES CANADENSISABIES CANADENSIS    
 
Abies Canadensis má jediný užitečný klíčový symptom: pocit, že pocit, že pocit, že pocit, že 

má na zádech studenou, mokrou látku má na zádech studenou, mokrou látku má na zádech studenou, mokrou látku má na zádech studenou, mokrou látku (Tub, Puls). 
 
 
 

ABIES NIGRABIES NIGRABIES NIGRABIES NIGRAAAA    
 
Abies Nigra je především lékem na žaludeční obtíže: vředová 

choroba, gastritida, hiátová hernie apod. Hlavní klíčový příznak je 
nepříjemný pocit cizího tělesa ve vrcholu žaludku. Pacient to může 
popisovat jako pocit, že má kámen v epigastriu nebo jako když 
spolknul vajíčko. 

 
GASTROINTESTINÁLNÍ OBTÍŽE 
ÿ Pocit cizího tPocit cizího tPocit cizího tPocit cizího těěěělesa v epigastriu. Mlesa v epigastriu. Mlesa v epigastriu. Mlesa v epigastriu. Můůůůže být popisován jako že být popisován jako že být popisován jako že být popisován jako 

pocit, že „spolkl vajípocit, že „spolkl vajípocit, že „spolkl vajípocit, že „spolkl vajíččččko nebo kámen“.ko nebo kámen“.ko nebo kámen“.ko nebo kámen“.    
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Bolesti žaludku po jídle. 
Žaludeční obtíže u starých lidí.

 
HRUDNÍK 

Srdeční obtíže, zejména u starých lidí. 
 
KLINICKY 

Nemoci srdce. Gastritida. Hiátová hernie. Vředová choroba. 
 
SROVNEJ 

Nux-V. 
 
 
 
 

ABROTANUMABROTANUMABROTANUMABROTANUM    
 
Abrotanum je lékem postihujícím žlázy, klouby a sliznice. Hlavní 

indikací Abrotana jsou „metastázy“. Ale zde „metastázy“ nezname-
nají metastázy rakovinného původu, ale spíše mají význam změny 
místa nebo formy patologie. Například, myslíme na Abrotanum, 
když se příušnice přemístily z příušní žlázy do varlat nebo když 
artritida nebo průjem byly potlačeny a projeví se postižení srdce. 
Při obtížích, které změnily svou formu či místo nebo byly rychle 
potlačeny a objevují se úplně nové symptomy, myslíme na Abrota-
num. 
 
GENERÁLIE 
ÿ Metastázy; zmMetastázy; zmMetastázy; zmMetastázy; změěěěna místa na místa na místa na místa čččči formy patologi formy patologi formy patologi formy patologie.ie.ie.ie.    
Marasmus; u malých Marasmus; u malých Marasmus; u malých Marasmus; u malých čččči vi vi vi věěěětších dtších dtších dtších děěěětí.  tí.  tí.  tí.  Dolní končetiny hubnou 
dříve než zbytek těla. 

Novorozenec nepřibývající na váze; vrásčitá či Hippokratova tvář 
(Aeth.) 
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Hubnutí, i když má hlad jako vlk. 
Celkové zlepšení během průjmu (Nat-S, Zinc) 
Celkové zhoršení po chřipce (Gels, Scut, Nat-Sal, Influenz) 
Zhoršení chladem a chladným vlhkým počasím. 
Zvětšené či zanícené uzliny. 
 

GASTROINTESTINÁLNÍ OBTÍŽE 
ÿ Výtok z pupku Výtok z pupku Výtok z pupku Výtok z pupku zejména u novorozenců; jakákoli vyrážka 

v pupeční krajině u novorozenců, kteří špatně jí a nepřibývají 
na váze. 

Jakékoli obtíže nebo vyrážka v pupku. 
Průjem, který ulevuje organizmu (a pokud je potlačen, způsobí 

revmatické či jiné obtíže). 
Hemeroidy. Potlačené hemeroidy. 
Krvácení z rekta z potlačené menstruace. 

 
HRUDNÍK 

Respirační infekce z potlačených vyrážek. 
Srdeční nemoci po potlačení revmatizmu či jiné nemoci. 
Chrapot. 

 
KONČETINY 

Revmatizmus. Dna. Artritické nodozity. 
Revmatické bolesti horší chladným, vlhkým počasím, horší v no-

ci. 
Revmatizmus se střídá s průjmem nebo po potlačeném průjmu. 
Obtíže horší na dolních končetinách, horší než nebo dříve než na 

zbytku těla (opak Nat-M, Lyc). 
 
KLINICKY 

Artritida. Bronchitida. Průjem. Neprospívání. Dna. Hemeroidy. 
Marasmus. Příušnice. Respirační onemocnění. Revmatické 
onemocnění srdce. Pupek, infekce. 
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KOMBINOVANÉ SYMPTOMY 
ÿ Neprospívání nebo hubnutí a vyrážka okolo pupku nebo  

výtok. 
 
SROVNEJ 

Aeth. Puls. Kali-Bi. Mag-C. Sil. 
 
 
 

ACONITUM NAPELLUSACONITUM NAPELLUSACONITUM NAPELLUSACONITUM NAPELLUS    
 
Ačkoliv Aconitum bylo původně používáno pro akutní stavy ná-

sledkem šoku nebo ohrožení, Vithoulkas jej začal jako první použí-
vat i na chronické psychické obtíže, jako jsou hluboké fobické 
a panické stavy či úzkostná neuróza. Obtíže (úzkostné či jiné akutní 
stavy) přicházejí u Aconita náhle a s velkou intenzitou. Jak v akut-
ních stavech, tak při chronických psychologických obtížích, nachá-
zíme vždy značnou úzkost a velký strach ze smrti. V mnoha přípa-
dech se strach mění v předtuchu či přesvědčení, že hrozí okamžitá 
smrt. Pacient může předpovídat přesný věk či datum své smrti. 

V akutních stavech nacházíme rychle se šířící zánět téměř všech 
orgánových systémů. Tyto záněty následují velmi rychle, často pou-
ze minuty či hodiny, po vystavení větru, úleku či šoku. V obzvláště 
těžkých akutních zánětlivých stavech může strach být intenzívní, 
nicméně v mnoha menších postiženích se strach nemusí téměř 
vůbec projevovat. Akutní onemocnění mohou být velmi prudká 
nebo život ohrožující. Infekce a záněty u Aconita téměř nikdy ne-
dojdou do hnisavého stadia onemocnění. 

Vždy, když se násilná či ohrožující událost stane (jako např. ze-
mětřesení či automobilová nehoda), musíme často podat Aconitum 
jako první, i když víme, že budeme  potřebovat v blízké budoucnosti 
i další specifické akutní léky. Aconitum uvolní šok či strach, který 
byl zadržen v organizmu či v mysli po dlouhou dobu. 
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