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Slovo nakladatele k

českému

vydání

Toto dílo amerického lékaře Jamese Tylera Kenta představu
je špičku homeopatického poznání o léčbě nemocí a vůbec není
podstatné, že od prvního vydání Přednášek o homeopatické léčbě
(Lectures on Homoeopathic Philosophy) uplynulto již 94 let.
Skvělé Hahnemannovy objevy, završené v r. 181 O vydáním
Organonu racionální léčby, v němž německý lékař stanovil
všechny základní principy homeopatie, vedly k mohutnému rozvoji oboru, přičemž staré poznatky nebyly nikdy vyvráceny, ale
vždy jen doplňovány o nové. Mimořádnou prosperitu zaznamenalo homeopatické hnutí zejména ve Spojených státech. V prů
běhu druhé poloviny 19. století konvertovala velká část lékařů
k homeopatii, byla zde města, kde již prakticky neexistovali
klasičtí alopatičtí lékaři. Instituce jako Hering Medical College v Chicagu měly celonárodní význam. Objevují se slavná
jména: Constantin Hering, Adolph von Lippe, E. A. Farrington.
Kent, nejznámější z nich, vykonal velké syntetické dílo vytvořením Repertoria, až dodnes nejpoužívanější diagnostické pomůcky v homeopatické praxi. Je autorem Materie mediky, v níž
jako první autor podává popis účinků léků coby samostatných
individualit, čímž usnadňuje rozlišení a vyhledání správného léku.
Jeho Přednášky o homeopatické léčbě popisují ideál homeopatické léčby, jak byl stanoven a úspěšně praktikován v době,
než došlo po první světové válce k destrukci homeopatie. Tato
destrukce byla vedena z pozic farmaceutického průmyslu, jemuž
homeopatie kazila obchod (svým odmítáním klasických léků
a zároveň nepatrnou spotřebou homeopatických léků) a za pomoci lékařských komor, ovládnutých nikoli humánními, ale čistě
profesními hledisky (homeopatická léčba vede k úplnému uzdravení a pozdější nezávislosti pacienta na lékaři, nemá za cíl
udržovat pacienta v jeho péči). Téměř zničující útok na homeopatii byl podpořen enormním vzrůstem materialistického
myšlení v období mezi světovými válkami a v 50.letech. Teprve
poslední dvě desetiletí rehabilitují homeopatii v souvislosti
5
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s nástupem ekologického uvědomění, znovu je zjišťováno, jak
vynikajících výsledků dosahuje homeopatická léčba, přičemž je
léčen člověk jako celek, je podporován jeho vlastní obranný
systém a je eliminováno užívání škodlivých chemických produktů. Teprve v poslední době navazujeme tam, kde skončili velcí
klasici homeopatie. Kentova homeopatická škola je dnes mezi
různými homeopatickými směry světově nejrozšířenější a nejvlivnější, využívá moderní repertorizační počítačové programy
a stále doplňovaná rozsáhlá repertoria i nové Materie mediky.
A v metodice léčby, o níž tato kniha pojednává, se nezměnilo
nic. Poselství Přednášek o homeopatické léčbě má nedocenitelnou praktickou hodnotu a zároveň překračuje hranice medicíny
a dotýká se obecných otázek existence člověka.
Jelikož následující text předpokládá znalost základních fakt,
dovolíme si malý úvod k tématu, určený těm čtenářům, kteří se
s homeopatií setkávají poprvé a neměli dosud možnost přečíst
si Organon a některou z dalších knih o homeopatii, vydaných
nakladatelstvím Alternativa Gejich seznam je uveden na str. 235).
Podstatu homeopatické léčby vystihuje věta similia similibus
curantur, podobné se léčí podobným. Látka, která určité onemocnění či symptom může vyvolat u zdravého člověka, dovede
je vyléčit u nemocného. Tento princip se odráží i v samotném
názvu metody. Starořecky značí "homeo" stejný, "pathos" pak
znamená nemoc, utrpení. (Naproti tomu alopatie, nejčastěji
používaná metoda v klasické školní medicíně, znamená léčbu
protichůdnými prostředky, vyvolávajícími opačné, jiné účinky
než nemoc, "allos" znamená jiný.) Název a všechny základní
principy homeopatie stanovil na začátku minulého století Samuel Hahnemann (11.4.1755- 2. 7.1843). Popis účinku léků, které
mohou určité symptomy vyvolat a zároveň léčit, získal při zkouškách se zdravými osobami. Ty po požití určité látky (často jedu,
ale v bezpečně malém množství) měly za úkol zaznamenávat
všechny odchylky svého zdravotního i psychického stavu od
normálu. Záznamy odchylek, symptomů léku, se staly podkladem
pro vytvoření první Materie mediky a poté mnohých dalších od
6

různých autorů. Nacházíme v nich co nejpodrobnější popis
mnoha vyzkoušených léků. Srovnáním souborů symptomů
nalezených u pacienta se soubory symptomů zaznamenanými

pod jednotlivými léky v Materii medice dojde k vyhledání nejpodobnějšího léku - similima. Významným pomocníkem
v tomto porovnávání je Repertorium, tabulkový seznam všech
existujících a zaznamenaných symptomů. Ke každému symptomu je přiřazen seznam léků tento symptom obsahujících. Homeopatický lék je předpisován na základě souhrnu všech symptomů, fyzických i psychických, celku neboli totality smptomů
a celek pak i léčí, nejen oddělené symptomy, ale postupně všechny.
Základním rysem homeopatie je použití tzv. infinitezimálně
ředěných látek. Výchozí tinktura látky je při výrobě léku ředěna
1 : 100 a výsledek ředění je přenášen do dalších dóz, a to vždy
jen jedna setina předcházejícího objemu. Při každém ředění
dochází k prudkému protřepání dózy, což nazval Hahnemann
dynamizací. Tak již při dvanáctém centesimálním ředění nemůže
být v ředícím médiu (destilované vodě s lihem) žádná známá
částice látky (tzv. Avogadrův limit). Přesto lék působí a je
dokonce s postupujícím ředěním stále účinnější. Proto počet
ředění nazýváme potencí léku. Existuje také ředění decimální,
při němž je přenášena 111 O předchozího objemu, LM potence,
K potence. Hahnemann dospěl ke dvousté centesimální potenci, jeho následovníci (také J. T. Kent) však používají ředění až
statisícová, ba i vyšší. Výsledek ředění je smíšen s laktózou
a podáván ve formě pilulky nebo granule. Už po jednom podání
léku o vysoké potenci může dojít k úplnému uzdravení pacienta, a to i v případě chronické (klasickou medicínou často nevyléčitelné) nemoci. Podání přesného léku má i preventivní význam.
Filozofickým východiskem těchto přednášek je Hanemannův
Organon, jehož některé paragrafy Kent cituje. V češtině vyšel
v roce 1993 v nakladatelství Alternativa.
Jiří Čehovský
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Vydání této knihy v dnešní době považuji za velmi důležité.
Úvodní slovo
V našich zemích je homeopatie velmi mladá, nezakotvená, větši
Po Přednáškách na téma homeopatická Materia medika a po
na lékařů absolvovala homeopatické rychlokurzy. Nemáme
Repertoriu se Vám do ruky dostává další ze tří stěžejních děl
zažity základní homeopatické reflexy. Hrozí nám nebezpečí, že
velikána americké i světové homeopatie J. T. Kenta. Tato kniha
se k nápravě svých omylů budeme svízelně prokousávat sami,
je z těchto tří děl nejútlejší. Počtem stránek se nemůže rovnat
anebo že si jisté chyby zafixujeme a nikdy se jich již nezbavíme.
ani s Materií medikou ani s Repertoriem. Přesto si obě rozsáhlá
Proto pozorná četba Kentových Přednášek může pro mnohé
díla nedovedu představit bez této knihy. Je jakýmsi ideovým či
z nás znamenat prohlédnutí, uvědomění si omylů a klamů. Věřme
teoretickým pojítkem obou, je úhelným kamenem pilíře, jehož
Kentovi, že není možno si věci vykládat libovolně po svém, že
základy Materie medika a Repertorium tvoří.
homeopatická diagnostika i léčba má svůj pevný řád a že neKent vychází z doslovných citací paragrafů Hahnemannova
uspěje nikdo, kdo tento řád nepochopí.
Organonu, avšak jeho tvůrčí a originální přínos je mimo pochybZamysleme se nad tím, co nám předkládá, uvědomme si, jak
nost. S nevídanoujasností a přesností definuje problémy jak odmálo známe, jak jsou nám skryty taje lidského zdraví i nemoci a
borné, tak i obecně lidské. Je přesným a přísným analyzátorem
snažme se s pomocí autorů poučenějších alespoň o krůček pohomeopatie, ale i každého z nás. Řada jeho sžíravých poznámek
stoupit v poznání úžasného labyrintu lidské bytosti. A i když
a sarkastických postřehů jako by nebyla napsána před 94 lety,
nikdy nedosáhneme Kentovy důstojnosti a pokory, snažme se
na prahu našeho století, ale spíše včera či dnes. Spíše než o tom,
jim alespoň trochu příblížit. V zájmu našich pacientů, ale i zájže se svět nemění, to svědčí o Kentově dokonalé znalosti člově
mu vlastním.
ka, což je samozřejmým dokladem jeho homeopatického mistrovství. Kent je přísný soudce a místy až nedůtklivý obhájce
MUDr. Luděk Ryba
čisté, konstituční homeopatie. Její principy a doktrínu rozebírá
na jednoduché prvočinitele, které pak před užaslými zraky žáčků
opět skládá do harmonizující pyramidy vrcholného lékařského
humanismu. V jeho přednáškách nabývá léčba skutečně kvalit
vědy i umění zároveň.
Kent patřil ve své době mezi lékaře velmi dobře erudované
i v postupech a teoriích klasické školní medicíny. Její poznatky
nikdy neodmítal, pouze tyto poznatky odlišně interpretoval
a originálně využíval k doložení své homeopatické pravdy. Když
čteme Kentovy Přednášky podruhé a potřetí, již se nám nezdají
jeho názory nijak zvláštní a naopak začínáme vnímat a chápat
dokonalost systému, který pochopil a popsal v plné šíři již Hahnemann a který Kent dopracoval prakticky k dokonalosti. Jeho
Přednášky jsou skutečným pedagogickým skvostem. Krok po
kroku vymezuje problematiku homeopatické konstituční léčby
a důsledně ukazuje cestu, kterou se dát, i tu, která k cíli nevede.
8
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Kapitola XXXV
zvýrazní, dojde k jejich zlepšení nebo jejich uspořádání, to vše
jsou změny, vyvolané lékem, a ty je třeba studovat.
Prognóza podle sledování účinku léku
Nejčastěji dojde k zlepšení nebo zhoršení. Zhoršení může být
dvojího druhu, jednak zhoršení nemoci samotné, kdy se pacienKdyž pacient dostane lék, začíná lékař pozorovat. Celá butovi daří hůř, nebo se jedná o zhoršení příznaků, kdy se ale padoucnost pacienta může být závislá na závěrech, které z tohoto
cientovi začíná dařit lépe. Zhoršení nemoci znamená, že pacient
pozorování lékař vyvodí, neboť jeho další postup na tomto poslábne, příznaky zesilují. Homeopatické zhoršení znamená
zorování úzce závisí, a na tom zase závisí blaho pacienta. Pokud
naopak zvýraznění příznaků, při kterých se pacientovi daří lépe.
lékař nerozumí správně tomu, co vidí, začne dělat chyby, dávat
Toto zhoršení následuje po správném předepsání. Skutečné hochybné léky, mění předpisy a pacientovi škodí. Existuje pouze
meopatické zhoršení se projeví tak, že se vystupňují symptomy,
jedna cesta a inteligenci nelze ničím nahradit. Když hovoříte
ale pacient řekne, "cítím se lépe."
s mnoha lékaři o tom, co pozorovali po podání léku, u většiny
Nyní se budeme zabývat jednotlivostmi těchto stavů, týkaz nich zjistíte, že jsou to pouhé náznaky a domněnky a že vlastjících se místa a času, jak se zhoršení projevuje, jak se projevuje
ně nic nepozorovali. To, o čem budu nyní mluvit, vzniklo z bedlizlepšení a jaké je jejich trvání atd. Je třeba sledovat zhoršení
vosti, dlouhého vyčkávání a sledování. Pokud není homepat
i zlepšení, směr vývoje příznaků a řadu dalších věcí, a na jejich
základě si udělat úsudek.
přesným pozorovatelem, nebudou jeho poznatky mnoho platné, budou neurčité, a tím bude neurčitá i léčba.
Na prvním místě musí být pacient středem zájmu lékaře, lékař
Je jisté, že když podáte lék a je to lék správný, začne působit.
se musí plně zaměřit na posouzení toho, zda se jeho stav lepší,
Pokud začne lék působit, vyvolá ihned změny u pacienta a tyto
nebo horší. Toto můžeme posoudit podle symptomů. Často vám
změny se projeví svými příznaky. Vnitřní povahanemoci se lékaři
pacient řekne, "cítím se slabší," a vy přesto víte, že to není pravukazuje prostřednictvím symptomů, je to jako když sledujete
da. Dokud se můžete spolehnout na příznaky a jejich řeč, je to
hodinové ručičky.
důvěryhodnější zdroj než pacientův názor. Mnohokrát pacient
Sledování, čekání a pozorování musí dělat lékař, aby dokázal
řekne "doktore, daří se mi mnohem hůř," a když vyšetříte jeho
podle změn posoudit, co má udělat a co ne. Je pravda, že v řadě
příznaky, zjistíte, že se mu daří velmi dobře. Ve chvíli, kdy papřípadů netrvá homeopatovi dlouho, aby zjistil, co nemá dělat.
cient zjistí, že jste pln optimismu, začne se cítit lépe a dostane
chuť k jídlu.
Vždy je nějaké varování, které mu naznačí, co nemá dělat. Je-li
bystrým a přesným pozorovatelem, uvidí toto varování u každého
Podle příznaků také můžete poznat, kdy pacient opravdu
případu. Jistě, pokud lék nemá k případu vztah, nevyvolá žádnou
zeslábl, a když se příznaky stěhují směrem dovnitř namísto
odezvu, netrvá dlouho, než zjistíme, co máme dělat. Další trsměrem ven, je vám jasné, že i když budete pacientovi dodávat
pělivé čekání po nesprávném předpisuje ztráta času a to je nutoptimismus, nepomůže mu to. Příznaky jsou tím, na co můžeme
no brát v úvahu. Cenné jsou ty pozorovatelné změny, které naspoléhat. Stará škola pracuje jen s informacemi od pacienta. To
staly po podání specifického léku.
je v homeopatii málo. Je třeba dávat dohromady všechny
Začínají změny, jaké jsou, co znamenají, co z nich plyne?
příznaky. To, co pacient tvrdí, mnohdy zapadá do celého obraLékař, který poslouchá pacienta, musí rozumět tomu, co se děje.
zu, ale nejvýznamnějším důkazem jsou pro homeopata symptomy.
Lék působí tak, že mění příznaky. Když příznaky zmizí nebo se
214
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tipsorikum zasáhlo příliš hluboko, navodilo destrukci. Vitální
Je třeba učinit další obecnou poznámku, a sice, že musíme
podle příznaků posoudit, zda probíhající změny zasahují
reakce nepřicházela v tomto stavu v úvahu, šlo o nevyléčitelný
případ. Ihned se naskýtá otázka, co máte dělat? Nemáte v takodostatečně do hloubky případu. Jsou-li probíhající změny povrchní, musí být lékař obeznámen s jejich významem a poznat,
vých případech podávat homeopatika? Pacient se trvale horší.
Pokud budete v takovém případě váhat a obávat se, že se pazda dochází k léčení v samém nitru, nebo zda se jedná pouze
o povrchní změny. Nevyléčitelné choroby se podaří často palicient zhorší, stejně budete brzy muset vystavit úmrtní list.
ovat mírnými léky, které mají povrchní účinek, které však zapů
U nevyléčitelných a sporných případů neužívejte vyšší potence
než 30 nebo 200, a sledujte, zda není zhoršení příliš hluboké či
sobí na smysly a nervová zakončení, a ačkoliv se pacientova
dlouhé. Je mnoho hrudních příznaků, které vyvolají u lékaře
choroba horší a pokračuje dále, pacient se cítí lépe. Podle
pochybnost, zda má podat hlubinný lék, když je přítomna orpříznaků můžeme poznat, zda jsou změny dostatečně hluboké,
ganická choroba. To samozřejmě neplatí tam, kde tyto věci pouze
zda má pacient naději na uzdravení.
hrozí, kdy máte obavu, že by mohly nastat, ale jen tam, kde jste
Pacient vchází do ordinace, lehce shrbený, s dusivým kašlem,
si ji sti jejich přítomností. V takovém případě je pravděpodobné,
který má řadu roků. Podle jeho vzhledu soudíte, že je již delší
že lék přijde již příliš pozdě a vyburcování organismu povede
dobu nemocen, jeho tvář vypadá nezdravě, pacient je vyhublý
a úzkostný, ustaraný, vyzařuje z něj chudoba, svědčící o chujiž jen k jeho destrukci. V takových případech začněte s poměrně
dobných šatech i stravě. Když prozkoumáte všechny jeho
nízkou potencí, 30. je dostatečně nízká pro kohokoliv a pro
cokoliv.
příznaky, jasně ukazují, že potřebuje antipsorikum, které by je
Jestliže se pacientův stav nezdá tak závažný,jako v předešlém
všechny pokrylo. Z anamnézy je vám jasné, že je potřebuje již
případě, dostane se k vám ve stavu ne tak pokročilém, a když
dlouho. Po delším vyšetření zesílí obraz antipsorika, které máte
zde podáte stejnou vysokou potenci léku, přijde čas na druhé
na mysli. Poslechnete pacienta a zjistíte, že se hrudník nezvedá
pozorování.
Přestože dojde k dlouhému a vážnému zhoršení,
tolik, jak by bylo třeba, a zjistíte, že má pacient tuberkulózu,
přece se nakonec objeví reakce nebo zlepšení. Zhoršení trvá
a podle slabého tepu a dalších příznaků zjistíte, že se pacientův
možná i mnoho týdnů, než začne oslabený organismus reagostav soustavně zhoršuje.
vat, a nadejde pozvolné, ale zřetelné zlepšení. Je to důkaz toho,
Dáte mu lék a za několik dní přijde s výrazným zhoršením
že nemoc nepokročila tak daleko, že změny nejsou ještě tak
příznaků, má silnější kašel, v noci se potí a cítí se slabší. To
výrazné.
Po třech měsících je pacient zralý na další dávku a vše
homeopat slyší rád, exacerbace příznaků mu dělá radost, ale
se opakuje a vy poznáte, že tento člověk byl na samé hranici
pacient přijde opět za týden a zhoršení trvá a stále se stupňuje,
a kdyby byl zašel dále, byl by jeho stav nevyléčitelný. U popacient hůř kašle, expektorace je stále obtížnější, nadále se
dezřelých případů je vždy dobře začít s nižšími potencemi a být
v noci potí, a když přijde koncem druhého týdne, stále se zhoršuje
takto připraven antidotovat lék, kdyby nabral nesprávný směr.
a zhoršují se i všechny jeho příznaky. Než dostal lék, cítil se
N astává tedy druhé pozorování- dlouhé zhoršení, po kterém
celkem dobře, ale koncem čtvrtého týdne se stav nadále horší.
konečně nastává pozvolné zlepšování. Jestliže se po několika
Po tomto zhoršení nenastalo žádné zlepšení a pacient evidentně
týdnech cítí pacient o něco lépe, je zde určitá naděje, že léčba
schází, už ani nedojde do ordinace, jak je slabý.
bude směřovat zevnitř ven a na jejím konci nastane uzdravení,
Toto je tedy první pozorování- protrahované zhoršení paale po řadu let se může objevovat toto prolongované zhoršení.
cienta, které spěje ke konci. Co jsme udělali? Chybili jsme, an216
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U takového pacienta jste zasáhli v době počínajících vážných
nízkou, nebo naopak vysokou, objeví se zhoršení příznaků.
tkáňových změn některého významného orgánu. Podle reakce
Pokud se zhoršení neobjeví,je to známka toho, že potence přesně
poznáme, v jakém stavu orgány jsou, a také si můžeme udělat
vyhovovala a lék dokázal odstranit příznaky a uzdravit řádným
představu o prognóze.
způsobem pacienta. V akutních případech je to ten nejdokonalejší
Třetí pozorování odpovídá rychlému, krátkému a prudkému
způsob vyléčení, ale přesto budou někteří lékaři nespokojení,
zhoršení s rychlým pacientovým zlepšením. Kdykoliv se setkáte
když se v počátku léčby neobjeví alespoň mírné zhoršení
se zhoršením, které nastupuje rychle, je krátké a více či méně
příznaků. Takže čtvrté pozorování se týká případů, kdy nenaprudké, pak následující zlepšení pacienta bude dlouhé. Zlepšení
stane žádné zhoršení, ale pacient se uzdraví.
bude výrazné, organismus reaguje silně a nehrozí organické
Pátým pozorováním je situace, kdy nejprve dojde ke zlepšení
změny životně významných orgánů. Strukturální změny, se
a pak následuje zhoršení. Někdy se setkáte s chorým, tak
zuboženým, jako byl ten v prvním nebo druhém případě,
kterými se můžeme setkat, jsou povrchní, nikoliv u životně
důležitých orgánů, spíše se vyskytují abscesy nebo hnisání pou kterého po dlouhém studiu předepíšete lék. Za pár dnů se vrátí
vrchních uzlin a není ohrožen pacientův život. Takové orgaa řekne vám, jak výtečně se cítí od chvíle, kdy požil lék aj ak se
nické změny jsou povrchové a nemohou být srovnávány s orgapak tři nebo čtyři dny zřetelně lepšil. Pacient tvrdí, že mu je lépe
nickými změnami jater, ledvin, srdce nebo mozku. Rozlišujte
a i příznaky se zdají být lepší, ale koncem prvního týdne nebo
význam organických změn těch orgánů, které nemají životní
za čtyři pět dnů se příznaky zhorší, aj sou horší, než když přišel
důležitost, a těch, které mezi vitálně důležité patří a na nichž
poprvé. U těžkých případů to není tak neobvyklé, u případů,
závisí život. Rychlé, krátké a silné zhoršení je žádoucí, neboť je
kde je množství symptomů, se může zlepšení projevit ihned. Ale
následováno dlouhodobým zlepšením. Takové bývá mírné zhorať chcete nebo ne, situace není příznivá.
šení symptomů v prvních hodinách po podání léku u akutních
Buď byl lék příliš povrchní a měl jen paliativní účinek, nebo
a v prvních dnech u chronických případů.
byl lék vcelku vyhovující, ale pacient je nevyléčitelný. Musíte
dojít k jednomu z těchto závěrů a pacienta musíte probrat znovu
Jako čtvrtou možnost pozorujeme takové případy, kde probíhá
velmi uspokojivé léčení a kde po podání léku nenásleduje žádné
a posoudit, zda příznaky patří k léku. Někdy zjistíte, že jste zvolili
zhoršení. Není zde organická choroba a ani sklon k organickým
nesprávný lék, ukáže se, že lék byl similimem jen pro nejvýzměnám. Chronický stav sám, kvůli kterému lék podáváme, není
raznější projevy, že však nepokrýval případ celý, že nezasáhl do
příliš hluboko zakořeněn, spočívá spíše v nervové poruše než
pacientovy konstituce, a pochopíte, že pacienta nelze vyléčit,
v poškození tkání. Je nutno si uvědomit, že existují organické
protože byl zvolen nesprávný lék.
změny, které jsou tak výrazné, že vitální energie v organismu je
Pro pacienta je nejlepší, když se příznaky vrátí do své původ
narušena, ale přesto jsou tak slabé, že nejsme schopni tyto změny
ní podoby, ale často se vrátí změněny a pak musíte čekat na
pomocí vyšetřovací techniky pozorovat. Za takovéhoto stavu
návrat původního obrazu, zatímco pacient trpí. Pacient snese
může mít pacient silné obtíže, ale vyléčení proběhne bez jakétoto čekání lépe, když se mu přiznáte, že volba léku nebyla
hokoliv zhoršení. Víme také, že nedojde-li k žádnému zhoršesprávná, protože pak může doufat, že příští volba dopadne lépe.
ní, je to známka toho, že potence přesně odpovídala případu,
Je to zvláštní, ale pacient důvěřuje lékaři mnohem více, když
ale s tímto se nesetkáte vždycky. I když jde v organismu pouze
mu řekne pravdu. U inteligentního pacienta si získáte přiznáním
o podráždění nervů, podáme-li nevyhovující potenci, buďto příliš
vlastního omylu důvěru.
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Vysoké a nejvyšší potence účinkují u léčitelných pacientů dlouvysvitne, že pacient je ve velmi zlém stavu, neboť zlepšení je
hou dobu. Když říkám působí, mluvím o zdání. Měl bych říci,
příliš krátké. Účinek Belladonny u některých případů se sytě
že se zdá, že mají dlouhou dobu působení, neboť lék účinkuje
rudou tváří je prakticky okamžitý. Za pět minut nastává zlepšení,
ihned a na dlouho ustaví v organismu pořádek, takže není důvod
ale nejlepší zlepšení je takové, které nastupuje postupně po hodipodávat další lék. Takovýto pořádek trvá poměrně dlouho, někdy
ně nebo dvou, neboť takové zlepšení většinou vytrvá. Je-li
zlepšení u akutních stavů příliš krátké, znamená to, že zánět je
řadu měsíců. Pacient se během tohoto času obejde docela dobře
bez léku, a obejde se bez něho lépe než s ním. U vyléčitelných
tak prudký, že organismu hrozí rychlá progrese. Je-li zlepšení
případů, kdy jsou vyhlídky nadějné, se obejde pacient bez léku
příliš krátké u chronických případů, znamená to strukturální
změny orgánů, kdy jsou orgány zničené nebo se svému zničení
dlouhou dobu a jeho obtíže se výrazně zmírní. Když se pacient
blíží. Tyto změny není vždy možné za živa diagnostikovat, jsou
přijde ukázat koncem prvního, druhého a třetího týdne a sdělí
však přítomny a pečlivý pozorovatel, který má roky zkušeností,
vám, že se má dobře, že se celou dobu od podání dávky Sulphuru cm zlepšuje, může se objevit koncem čtvrtého týdne se slovy,
dokáže často stanovit význam příznaků bez jakéhokoliv fyzikálního vyšetření, takže může pacientovi předvídat budoucnost.
"začínám klouzat zpátky". Tady musí lékař zauvažovat. Udělal
Takové zkušenosti lékaře zapůsobí na rodinu pacientovu natopacient něco, co narušilo účinek léku? Začal pít? Bral chemické
lik, že jej považuje za chytřejšího, než je kdokoliv jiný, protože
léky? Vyskytoval se ve výparech čpavku? Ne, nic takového.
jim dokáže říci tolik o nich samých. Vše se dozvídá studiem
Tento stav je nepříznivý. Když lék působí jen několik týdnů,
jejich symptomů, sledováním účinku léků a změn příznaků po
zatímco by měl působit řadu měsíců, je to podezřelé. Pokud do
podání léků. Tím se seznamuje s reaktivitou daného pacienta,
případu nezasáhlo nic zvenku, je třeba se mít na pozoru. ,
ví, zda je rychlá, nebo pomalá, a zná, jak léky působí na jednoSestým pozorováním je příliš krátká doba úlevy obtíží. Uleva
tlivé členy rodiny. Schopný lékař, který nějaký čas léčí své papo podání konstitučního léku netrvá dostatečně dlouho, jak by
cienty, o nich přece musí také něco vědět. Zkušený lékař takoměla. Když prostudujete třetí bod, zjistíte, že po krátkém zhorvéto znalosti má, zatímco student se k nim musí teprve doprašení následovalo dlouhodobé zlepšení, zatímco u tohoto šescovat.
tého příkladu máte zlepšení, které má však příliš krátké trvání.
U těch případů, kdy nastane krátké zhoršení a po něm zlepšení,
Občas se setkáte s vytrvalým zlepšováním příznaků bez
se nikdy, ale skutečně nikdy, nesetkáte s příliš krátkou dobou
výraznější úlevy pacienta, což spadá pod sedmé pozorování.
účinku léku, tedy s příliš krátkým zlepšením. Dojde-li k rychlé
Jsou někteří pacienti, kteří dále nedojdou, jsou u nich latentní
nápravě, mělo by zlepšení vytrvat. Pokud netrvá, je zde něco,
stavy, nebo latentní organické poruchy, které brání zlepšení za
co s lékem interferuje, může to být něco ze strany pacienta
určitou mez. Pacient s jednou ledvinou se může zlepšit jen do
nevědomého, nebo úmyslného. Rychlé upravení znamená, že je
určité míry. Pacient s fibrotizací některých tkání, s opouzdře
lék správně vybrán, že vitalita organismu je dobrá, že vše probíhá
nou tuberkulózou plic, který je schopen vykonávat jen určitou
dobře a že dojde k uzdravení.
práci, bude mít příznaky, a ty se čas od času po podání léků
S příliš krátkým zmírněním obtíží se můžeme setkat u akutzmírní, ale jen do určité míry, za kterou nelze dojít. Toto mějte
ních stavů, například když podáme lék při prudkém zánětu mozna paměti, když se pacient několikrát zlepší, ale zlepšení vydrží
ku, mohou obtíže na hodinu vymizet, pak je ale třeba lék opavždy jen po dobu účinku léku, ale po uplynutí této doby se pakovat a následné zlepšení trvá již jen třicet minut. Z toho vám
cient již dále nedostane. Léky působí příznivě, ale pacient není
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uzdraven a nikdy nemůže být. Jde vlastně o paliaci a je to vyJedenácté pozorování je, když se objeví staré příznaky. Staré
hovující způsob paliace pomocí homeopatie.
příznaky, které již dlouho nebyly přítomny, se objeví jen v takoPozorování osmé. Někteří pacienti odzkouší každý lék, který
vém případě, který je léčitelný. Zmizely proto, že se objevily
dostanou. Jsou to pacienti se sklony k hysterii, přetažení, ke
místo nich nové. Je to velmi běžné, že se po zhoršení objeví
všemu hypersenzitivní. Na vše reagují idiosynkrasií, a takoví hystaré příznaky, a pak vidíme, jak příznaky mizí v opačném sledu,
persenzitivní pacienti jsou často nevyléčitelní-. Dáte jim dávku
než v jakém přicházely. Ty současné mizí a staré se po nich
vysoké potence a oni vám předvedou proving léku a po dobu
objevují. Lékař musí vědět, že pacient je na cestě k uzdravení,
účinku tohoto léku nejsou pod vlivem ničeho jiného. Lék se
a je dobré to říci pacientovi, neboť jej to povzbudí, například že
jich zmocní a působí jako působí nemoc, má prodromy, období
léčba probíhá správně shora dolů. Staré příznaky se často vynoří
progrese i odeznívání. Takoví pacienti jsou jako zkušební osoa opět zmizí, aniž by bylo třeba podat jakýkoliv lék. Je to známby a předvedou vám to i při nejvyšších potencích. Když se setka toho, že je rozumné nechat věci jít. Pokud se znovuobjeví
káte s pacientem, který odzkouší, cokoliv mu dáte, i nejvyšší
staré příznaky a zůstanou, je vhodné podat opakovanou dávku
léku.
potence, vraťte se k potencím 30 a 200. Takoví pacienti jsou
nejobtížnější. Akutní nemoc u nich často vyléčíte podáním 30.
Dvanácté pozorování. Někdy zjistíme, že příznaky jdou špatnebo 200. potence a od chronických obtíží jim můžete ulevit
ným směrem. Když například dáte lék na revmatismus kolen nebo
bérců nebo na revmatismus rukou, a revmatismus v končetinách
30., 200. nebo 500. potencí. Mnoho z nich má tuto senzitivitu
skutečně poleví, ale pacient začne mít najednou silné vnitřní
vrozenou a také s ní zemře, nikdy se z tohoto předrážděného
obtíže u srdce nebo v zádech, pochopíte, že nemoc se stáhla
a přecitlivělého stavu nedostanou. Takoví přecitlivělí pacienti
z povrchu dovnitř aj e třeba lék ihned antidotovat, jinak se mojsou pro homeopata důležití. Když se dostanou z jednoho provinhou v nových místech objevit strukturální změny. Jestliže jdou
gu, jsou okamžitě připraveni nastoupit další.
nemoci zevnitř směrem na povrch, od cetra života, od srdce,
Devátým pozorováním je účinek léku na pokusné osoby. Zdraplic, mozku a páteře, zevnitř ven, na povrch, na končetiny, je to
vým proverům zkouška léku vždy prospěje, pokud je správně
dobré. Proto se tolika pacientům s dnou daří nejlépe tehdy, když
provedena. Je dobré pozorně prozkoumat konstituci těch, kdo
jsou na tom jejich prsty u rukou a nohou nejhůře. Podat jim
se mají stát provery,jejich projevy si sepsat a odečíst je od provinkvůli tomu lék a pozorovat, jak se objevují srdeční obtíže, je
gu. Tyto příznaky se většinou v průběhu provingu neobjeví, ale
pokud ano, poznamenejte si jejich změny.
velmi nepříjemné, neboť vývoj postupuje nepříznivým směrem.
Vyrážky na kůži a postižení končetin jsou dobrou známkou.
Desáté pozorování se týká nových příznaků po podání léku.
Vzpomínám si, jak jsem byl jednou sprostými nadávkami vyJestliže se po podání léku objeví množství nových symptomů, je
hozen od jedné rázné staré dámy, která mi nadávala, že když
to známka toho, že podaný lék byl nevhodný. Tu a tam se nový
pro mne dala zavolat, byla schopna chodit, a nyní má revmatické
příznak ukáže jako dávný příznak, na který už pacient zaklouby tak oteklé, že se nemůže ani hnout. Našla si jiného lékaře,
pomněl a který považuje za nový. Čím více nových příznaků se
ale brzy zemřela. Je velmi riskantní vybírat lék jen podle zevních
po podání léku objeví, tím větší pochybost o správné volbě. Je
příznaků, tedy vybrat lék, který vyhovuje pouze kůži, ale který
pravděpodobné, že když se tyto příznaky ztratí, pacient se vrátí
ignoruje další příznaky, které může pacient mít, který ignoruje
do původního stavu a nedojde k žádnému zlepšení. Nemá to
celý organismus a konstituci pacienta. Je totiž možné, že lék
skutečný homeopatický význam.
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Kapitola XXXVI
zvolený jen podle kožních příznaků může zažehnat kožní onemocnění, ale nevyléčí pacienta. Takový pacient je chorý i nadále,
Druhé předepsání
než se vyrážka znovu objeví nebo se nemoc usadí na nějakém
jiném místě.
Druhé předepsání může být opakováním prvního, nebo může
jít o podání antidota nebo léku komplementárního. Nic z toho
však nelze předpovědět dříve, dokud nedojde k podrobnému
znovuzvážení případu, prohlédnutí prvního záznamu a zahrnutí
všeho nového. Lékař musí vše znovu zvážit a znovu si vytvořit
v mysli úplný obraz nemoci. Toto je jeden z problémů, který
vyvstane, když pacienti mění doktory, a jedna z příčin, proč se
jim většinou v takové situaci nedaří dobře. Poctivý homeopat
toto ví a snaží se ověřit první předepsání. Je-li první lékař striktní homeopat, je vždy tím nejkompetentnějším k druhému pře
depsání.
Pro pacienta znamená často řadu potíží, pokud padne do rukou dalšího lékaře, bez ohledu na to, jak dobře zná tento Materii mediku. Lék, který případ částečně vyléčil, jej často dokáže
dotáhnout do konce, a takový lék není radno měnit, pokud
k tomu nejsou skutečně dobré důvody. Často se mi stane, že ke
mně přijdou pacienti, kteří byli předtím u kvalitních lékařů. Vždy
jim radím, aby zůstali u svého lékaře. Nechcije. Taková změna
působí často pacientovi újmu, pokud si s sebou nepřinese celý
záznam, a to platí zvláště v tom případě, kdy byl pacient částečně
vyléčen, když byl podán správný lék.
Pokud nemá pacient skutečně pádný důvod k změně lékaře,
je to pro pacienta opravdu škodlivé, když jej v rozléčeném stavu
převezme jiný lékař. Není to ani tak otázka etiky, ani tak otázka
vztahů mezi lékaři, neboť přátelé takové věci zvládnou, ale udělat
druhé předepsání lze jen po vyčerpávajícím prozkoumání celého
případu. Obecně platí, pokud byl první předpis úspěšný, je třeba
nechat věcem běh, dokud se může projevit sebemenší prospěch.
Jak to má druhý lékař vědět? Lékař je zodpovědný především
za pacienta a měl by jej přesvědčit, aby se vrátil ke svému původ
nímu lékaři.
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