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C ARC I N O S I N U M
Předmluva k českému vydání

Carcinosinum je nyní na začátku 21. století jed-
ním z nejběžnějších konstitučních typů. Přes-
to o něm bylo dosud napsáno jen velmi málo.
Dr. Bailey, autor velmi známé knihy
„Homeopatická psychologie“ která pojednáva-
la o mentálních vlastnostech mnoha léků,
představuje  zde nyní detailní materii mediku
tohoto typu včetně psychické a sociální cha-
rakteristiky pacientů.  Materiál je založen na
původních  podrobných pozorováních více než
dvou set pacientů, u nichž byl tento lék úspěš-
ně použit v konstituční léčbě. Vyrůstá ovšem
z celostního homeopatického poznání Carcino-
sina,  jak je  dříve či současně popsali Dr. Do-
nald Foubister, Dr. Lee Templeton, Dr. Dockx
a Dr. Kokelenberg, Dr. Tinus Smits, Dr. Mi-
cklem, Dr. Hui Bon Hoa, Dr. Pierre Schmidt,
autoři syntetickcých repertorií Roger van
Zandwort,  Dr. R. Murphy a Dr. Schroyens
a mnozí další.

Připojené tabulky ukazují srovnání Carci-
nosina s dalšími podobnými léky.

Kniha „Carcinosinum“ je  průkopnickým
přínosem v chápání  léku  a umožní homeopa-
tům důkladně se seznámit s touto stále častěji
se vyskytující konstitucí.

Tato kniha se setkala ve světovém měřít-

Předmluva
k českému
vydání
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C ARC I N O S I N U M
ku s velkým ohlasem, mezi jiným i proto, že
pochází od tak zkušeného a dříve již renomo-
vaného autora.

Předmluva
k českému
vydání

Dr. P. M. Bailey
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C ARC I N O S I N U M
Carcinosinum

Od té doby, co Foubister před půl stoletím  pu-
blikoval svou studii o Carcinosinu, tento lék po-
stupně nacházel místo ve výzbroji homeopa-
tů, hlavně jako prostředek sloužící k léčení
genetických predispozic k rakovině. Homeo-
paté si však jsou čím dál více vědomi široké-
ho konstitučního obrazu typu Carcinosin. Od
chvíle, kdy jsem se naučil poznávat tento ob-
raz, jsem zjistil nejen to, že Carcinosinum je
skutečně konstituční typ, nikoli jen miazma-
tická „vrstva“, ale že je to také neobyčejně běž-
ná konstituce. Dokonce se nyní na konci dva-
cátého století zdá být nejběžnější konstitucí ze
všech, alespoň zde v Austrálii, kde působím.
Tak se mnoho mých případů, které částečně
reagovaly na „konstituční“ léčení, dalo zcela
do pořádku díky tomuto léku a já jsem si uvě-
domil, že jsem u nich dříve stanovoval diagnó-
zu nesprávně. Většinou jsem je zařazoval
k typům Natrum Muriaticum, Sepia a Medorrhi-
num.

Carsinocinum
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C ARC I N O S I N U M
MENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY

Jedním z důvodů, proč se homeopaté sezna-
mují s jasným konstitučním obrazem pro typ
Carcinosinum a poznávají jej tak pomalu, je šíře
jeho duševních rysů. K tomuto jednomu typu
patří jednotlivci výrazně odlišných osobnost-
ních vlastností. Pro homeopaty je pak obtížné
mentální obraz charakterizovat. Všechno se
zjednoduší, jakmile začneme s elementální
analýzou typu Carcinosinum. Carl Jung vytvo-
řil systém analýzy osobnosti založený na čty-
řech činnostech: myšlení, smyslovém vnímá-
ní, cítění a intuici. Tyto činnosti odpovídají
elementům – vzduchu, zemi, vodě a ohni. Kaž-
dý člověk má dominantní činnost neboli ele-
ment, činnost nejméně vyvinutou a v pořadí
druhou a třetí činnost či element. Totéž lze říci
o každém konstitučním typu. Tak například
u Pulsatilly je dominantním elementem voda
neboli cítění, druhým nejsilnějším elementem
země čili smyslové vnímání a nejhorším nebo-
li nejslabším elementem vzduch čili myšlení.
Jinými slovy lze říci, že lidé typu Pulsatilla jsou
emocionální a drží se při zemi. Myšlení není
jejich silnou stránkou.

U typu Carcinosinum převládá země
a voda, a proto je tento typ emocionální
a realistický, jak to můžeme vidět například

Mentální
charakteristiky
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C ARC I N O S I N U M
u typů Calcarea Carbonica, Pulsatilla, Graphites,
Kali Bichromium a Sepia.

Zemitost

Element země poskytuje člověku spojení se
zemí, zakotvení. Lidé typu Carcinosinum býva-
jí vnímaví, praktičtí a dokáží se těšit ze svých
smyslů. Jsou to často lidé fyzicky orientovaní.
Velmi se zajímají o sport a činnosti uskuteč-
ňované venku, například trekking (nebo turis-
tika v buši, jak ji známe v Austrálii) a práce na
zahradě. Většina lidí typu Carcinosinum má
jako mnohé typy elementu země dost robust-
ní tělo se silnými svaly a kostmi. Mají rovněž
dobrou koordinaci a často se vyznačují vroze-
ným smyslem pro tělesnou rovnováhu. Díky
tomu bývají přirozenými tanečníky a atlety.
Dobrými příklady tohoto typu lidí jsou herci
Matt Damon a Minnie Driverová s jejich zemi-
tou tělesností. Jsou ve svých tělech, která vy-
padají silně a svalnatě, „jako doma“, ale také
se vyznačují přirozenou smyslností vyskytují-
cí se u typů Medorrhinum a Thuja. Carcinosi-
num má sklon k požitkářství, těší ho tělesné
radosti, jako je jídlo, sport a sex. Prožívá je
všechny naplno a bez pocitu viny. Ale jako

Zemitost
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C ARC I N O S I N U M
zemský typ si obvykle uvědomuje svou radost
a dobře ji uvádí do rovnováhy s odpovědností
a střízlivým uvažováním. V tomto smyslu je
Carcinosinum velmi podobný typu Calcarea
Carbonica, který se umí radovat, aniž by se za-
pomněl. Bývá rozumější, praktičtější a jedno-
dušší než Medorrhinum, ale bezstarostnější
a spontánnější než Calcarea. Směs přirozené-
ho požitkářství a rozumné praktičnosti u typu
Carcinosinum je podobná té, kterou vídáme
u Sepie, kterou často zaměňujeme za Carcino-
sinum. Lidé obou těchto typů mají rádi příro-
du, s láskou zacházejí se svým tělem a mívají
sklon k rozumnosti a odpovědnosti. Kromě
toho jsou oba typy poměrně emocionální
a intuitivní (intuice je funkcí elementu vody
i ohně). Na rozdíly mezi typy Carcinosinum
a Sepia se podíváme později.

Spojení typu Carcinosinum se zemí je mezi
zemitými typy jedinečné v tom, že zahrnuje
drsný, s místními životními podmínkami obe-
známený charakter. Skotský herec Robert Car-
lisle, hvězda filmů „Trainspotting“ a „The Full
Monty“, tuto energickou, odvážnou a neoká-
zalou vlastnost typu Carcinosinum ztělesňuje.
(Jsem přesvědčen, že prosté zemité filmy se
dnes více vyrábějí proto, že Carcinosinum se
stal tak běžným typem.) Tato vlastnost zahr-
nuje tendenci k neuhlazenosti a nazývání věcí
pravými jmény. Mnozí z mých pacientů typu

Zemitost
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C ARC I N O S I N U M
Carcinosinum říkají, že se někdy možná chova-
jí k lidem hrubě, ale nemají v úmyslu je šoko-
vat. Mezi lidmi typu Carcinosinum, kteří mají
všeobecně nevázaný přístup k sexualitě, je
běžná hrubá mluva. U některých známých
osobností typu Carcinosinum, jako je například
Madonna, která používá svou sexuální ener-
gičnost k tomu, aby šokovala (je pyšná na své
spojení se zemí, nenechá vás na pochybách,
že je skutečně materiální ženou), je hrubá mlu-
va dovedena ještě dále.

Spojení se zemí u jedinců typu Carcinosi-
num zahrnuje ochotu zašpinit si ruce, doslova
i metaforicky. Například jen málokteré kon-
stituční typy mají žaludek na práci s dětmi
z ulice nebo s narkomany, ale mnohým lidem
typu Carcinosinum je nejlépe, když jsou zapo-
jeni do péče o ty, které společnost jako celek
odmítá. Jedinci typu Carcinosinum často míva-
jí drsný, hrubý zevnějšek. Pomáhá jim to sná-
šet fyzické stavy, které by měkčí a čistější typy
deprimovaly.

Jedním z výsledků nikoli nesmyslného ná-
hledu typu Carcinosinum na svět a okolí je ur-
čitý cynismus. Mnoho jedinců typu Carcinosi-
num si silně uvědomuje tvrdou životní realitu
a postrádá přirozený optimismus ohnivějších
typů. Netrpí přílišnými iluzemi a nepřijímají
příznivě sliby politiků ani sentimentalismus
hollywoodských filmů. (Moji přátelé typu Car-

Zemitost
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