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Popis každého léku je rozdělen na tři části: - IDENTIFIKACE, 
která tak dalece, jak jen možno, odlišuje tento lék od všech ostat-
ních a která je hlavním pilířem předpisování; dále - ZÁKLADNÍ 
skupina znaků a symptomů, které musí být přítomny nebo byly 
přítomny v některém stadiu nemoci. Společně s IDENTIFIKACÍ 
formují „totalitu symptomů“ a označují již zcela určitý lék. Třetí 
částí je KOMENTÁŘ léku a jeho klinických aplikací. Je třeba mít 
stále na mysli, že tato skupina je sice důležitá, mnohem význam-
nější je však Celková indikace léku, mající podstatnou platnost. 
Aby byla radikálně vyléčena nemoc či spíše pacient, indikovaný 
lék musí plně zahrnovat konstituci nemoci i jeho samého, nikoliv 
jen jejich části.Skupiny symptomů, před nimiž předchází hvěz-
dička (*) a jsou ohraničeny středníkem, nemohou být nalezeny 
pod žádným jiným známým lékem. U symptomů, jimž předchází 
(H) a jsou ohraničeny středníkem, se jeví daný lék mezi ostatními 
jako lék hlavní. Na konci knížky je umístěn seznam zkratek ho-
meopatických léků a jejich celý název (dle Kentova Repertoria). 
Všechny uvedené modality (např. „Calcarea: zhoršení počasí; 
stoupání, hlavně při chůzi; práce ve vodě...“) znamenají vždy 
začátek či zhoršení symptomů, pokud není výslovně uveden 
opak. 
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ACONITUM NAPELLUS  
IDENTIFIKACE: Agonické zmítání.  

ZÁKLADNÍ: Agonické zmítání. Extrémní neklid. Extrémní 
neutišitelná úzkost, často spojená s mrazením a jednou tváří 
červenou, druhou bledou; především při horečce je jedna tvář 
červená a horká, druhá tvář je bledá a studená. Při vstávání 
závrať nebo mdloba. Strach a obavy, především strach ze 
smrti. Velká neuhasitelná žízeň na velké množství tekutin, 
zdá se, že se s pitím žízeň zvětšuje. Všechno kromě vody má 
hořkou chuť. Vysoká horečka; kůže je suchá a horká. Tep je 
plný. Bolesti jsou akutní, bodavé, následuje znecitlivění 
a chvění. Moč je tmavá a horká. Pot je hojný, teplý až horký, 
a zmírní všechny bolesti a další symptomy. Všechny záchva-
ty přicházejí náhle a jsou prudké. 

KOMENTÁŘ  
Mysl: (*): Strach při přecházení rušné ulice a v těhotenství. 

(H): Myslí si, že umírá; strach z tlačenice, nervozita. Myslí 
často na hezké šaty, jako Phos. Hudba rozteskňuje, při men-
struaci: Natr-c. 

Závrať: (H) Vrávorá a točí se doprava. 
Hlava: (*): Mravenčení, zlepšuje teplo; pocit tepla, jako by se 

kolem hlavy pohybovala horká žehlička; svíravá bolest, jako 
při potlačeném kataru. Všechny bolesti hlavy jsou doprováze-
ny klinicky úzkostí. Bolesti jsou horké, silné, připomínající bo-
lest Bell., ale u Bell. se nevyskytuje agonické zmítání. Bolest 
hlavy se zmírní při ležení, ale ostatní symptomy se zhorší. Bo-
lest se také zmírní při hojném močení jako Gels., Sil., a Verat., 
ale také u těchto léků se nevyskytuje agonické zmítání. 

Oči: (*): Zanícené a velká bolest, způsobená studeným suchým 
větrem, který působí takovou bolest, že si člověk přeje umřít; 
víčka jsou zvlášť citlivá na studený vzduch. Při vysokém oč-
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ním tlaku, jestliže účinek není dost rychlý, nasaďte okamžitě 
jiné léky, aby nemoc rapidně nezhoršila zrak.  

Ústa (*): Jako by na jazyk působil studený vzduch. Akutní 
zánět jazyka se suchými ústy; vlhká ústa: Merc. Všechno 
kromě vody chutná hořce, dosud je znám jediný další lék: 
Stann.  

Zuby: Je to účinný lék na bolest zubů; kápněte jednu kapku na 
gázu a přiložte na nemocný zub. 

Krk: (*): Pálení v jícnu.  
Břicho: Palčivá řezavá bolest táhnoucí se od pupku k hrudní-

ku, při stolici.  
Konečník: Je-li indikováno a podáno na počátku, přeruší a léčí 

záchvat buď cholery morbus, nebo dyzentérie, a přidružuje se 
u dyzentérie, když Merc-c., které bylo indikováno, není účin-
né. U dyzentérie za horkých dní a studených nocí; jestliže se 
stále objevují hleny a nucení na stolici přestane, podejte Sulph. 

Močení: (*): Úzkostné nucení na počátku močení; pomočování 
spojené s žízní a strachem. Moč je zadržována při šoku 
(u matky: Caust.), nebo vždy, když se dítě nachladne; u no-
vorozenců je to obvykle zásadní lék, dítě pláče a je neklidné. 
Bezvýsledné nucení u kojenců a u dětí. 

Genitálie: (*): Menstruace je potlačena studenou koupelí.  
Kašel: (H): Hlasitý, štěkavý. Suchý, chraptivý, hlasitý, štěka-

vý, způsobený změnami teploty, zhoršuje vydechování, na 
rozdíl od Spong. 

Hrudník: (*): Jako kdyby v něm proudila horká voda; řezavá 
bolest na prsou, po mrazení; bušení srdce při mrazení. Acon. 
je vhodné pouze pro hyperémii, která předchází endokarditi-
dě, Spong. přijde na řadu, objeví-li se výpotky. Hypertrofie 
srdce, pouze nekomplikované případy, v ostatních případech 
může velmi uškodit; při léčbě takových případů nepředepisuj-
te Ars., Hydr-ac. nebo Lach. příliš brzy, prostudujte si raději 
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PHOSPHORUS 
IDENTIFIKACE: Touží po studené potravě, zejména po ledo-

vě studených nápojích, které obvykle zvrátí hned, když se 
v žaludku ohřejí, po zvracení znovu následuje velká žízeň. 

ZÁKLADNÍ: Viz identifikace. Úzkost v noci, zvláště když leží 
na levé straně; vždy leží na pravém boku, na rozdíl od Merc. 
Zapomnětlivý. Iritabilní. Smutný. Velmi citlivý na vnější 
dojmy, jako Nux, snadno se rozhněvá a následně trpí. Dušev-
ní a tělesná vyčerpanost. Závrať. Tvář bledá, popelavá, bez-
krevná. Hlad, dokonce v posteli, zlepšuje ho jídlo. Břicho 
slabé, pocit chladu v břiše. Hrudník jako by byl příliš těsný, 
jako by na něm měl náklad. Palpitace. Údy se chvějí, jako 
Merc. Sliznice bledé; svaly ochablé. Pocit tíže a slabosti. Po-
cit slabosti v hrudníku. Zhoršení působí duševní vyčerpání; 
pot; vlhké nohy a zejména ruce; chladné vlhké nebo horké 
počasí, a zvláště když leží na levém boku, a odpoledne až do 
půlnoci; také když je sám a ve tmě. 

KOMENTÁŘ 
Mysl: (*): Blud, jako že něco vylézá z kouta, vidiny obscén-

ních scén, na kterých nemá vinu, ale přesto se obviňuje; bojí 
se, když hraje na klavír; duševní vyčerpání kvůli maličkos-
tem. (H): Úzkost, když leží na levém boku nebo při bouřce; 
mysl otupělá, není schopen na něco dlouho myslet; obavy 
z bouřky; pomalé pohyby; soucitný. Vehementní. Popudlivý. 
Myslí na hezké oblečení, jako Acon. a na rozdíl od Sulph. 
Zdá se, že strach začíná v žaludku; Kali-c. šíří se do žaludku. 
Apatický, probudí ho pouze, když mu silně křiknete do ucha. 
Úzkost a nepokoj zvláště ve tmě a za soumraku; nemůže stát 
ani sedět v klidu ani okamžik. Jídlo zlepšuje všechny nervové 
symptomy. 

Závrať: (H): Chronická ze ztráty tekutin. Obvykle provází 
všechny nemoce. 
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Hlava: (*): Citlivá na čerstvý vzduch v noci; návaly krve ze 
zad, když jde rychle na čerstvém vzduchu; praskavá bolest 
směřuje k nosu; pukavou bolest zlepšuje masáž; tlakovou bo-
lest zlepšují studené obklady. (H): Pocit, jako by hlava byla 
prázdná; vlasy padají po hrstech; kůže na temeni svědí, zhor-
šuje drbání; bolest zlepšuje studený vzduch a spánek, zhoršu-
je se při bouřce; palčivou bolest zlepšuje čerstvý vzduch, tla-
kovou bolest v čele směřující dolů zlepšují studené obklady; 
měknutí mozku. Cadm-s. soutěží s Phos. v případech, kdy po 
mrtvici zůstává jedna paže nebo jedna noha oslabená. Bolesti 
hlavy u pradlen se často objevují druhý den po prádle, dopo-
ledne; bolest, když inhaluje páru, např. z vany; Bry. při žeh-
lení. Říká se, že Phos. vyléčil mnoho případů bolestí hlavy, 
které se dostavily při bouřce, častěji než kterýkoli jiný lék. 
Bolesti vždy dopoledne po mytí, silná bolest vystřeluje do le-
vé strany temene, zlepšuje ji, když se hlava zabalí do flanelu. 
Hlavu zlepšuje zima; zuby teplo. 

Oči: (*): Lupénka v obočí; pálivá bolest v okrscích; bodavá 
bolest, když jde spát; vidění neostré za soumraku, má vidiny 
nebo vidí záblesky, když usíná, nebo světelné paprsky. (H): 
Atrofie zrakového nervu; bolest se zhoršuje před spánkem 
a zlepšuje po spánku; po výronu rozmazané vidění, nebo vi-
dění plovoucích černých ploch nebo zeleného halo okolo 
plamene svíčky nebo moře ohně, když zavře oči, nebo 
záblesků v temnotě nebo iluze blesků, když usíná. Slepota po 
oslnění, vidí zelené halo okolo světla svíčky. Vidění zatem-
něné, zlepšuje ho zaclonění očí a soumrak. Vždycky vidí ze-
leně. Víčka a vnější koutek levého oka škubají. Jemné řasy, 
měkké vlasy. 

Uši: (*): Bolest zlepšuje studený vzduch; tlaková bolest před 
ušima v teplé místnosti; trhavá bolest pod ušima, když sedí, 
zlepšuje ji masáž; porucha sluchu, zlepšuje ji tlak na uši 
a masáž. Ozvěna vlastního hlasu v uších. Hluchý, zejména 
k lidskému hlasu, na rozdíl od Ign. 
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Nos: (*): Výtok zelenavý s krvavými příměsky; krvácení 
z nosu od poškozených sliznic při záškrtu nebo při slabé 
menstruaci nebo když se potí; nekróza; ostrý čich, když ho 
bolí hlava. (H): Suchá ucpaná rýma na jedné straně; trvalé 
krvácení z nosu; hemorhagica purpura; uvnitř zanícený; 
lesklý. Chvění nosních křídel. Polypy hojně krvácejí. 

Obličej: (*): Při těhotenství modravý; krvavá, krustovitá, šupi-
natá vyrážka na okrajích nozder; lupénka v obočí. (H): Ne-
króza spodní čelisti; bolest zlepšuje masáž a spánek. Dolní ret 
široce rozprasklý. Kůže na tváři jako by byla příliš těsná. 

Ústa: (*): Jazyk černý, krustovitý; ve středu nateklý. (H): Ja-
zyk v prostředku černý; suchý. Chuť hořká nebo kyselá oka-
mžitě poté, co se napil mléka; mléko chutná, jako by bylo 
připálené. 

Zuby: (*): Bolest zubů u pradlen. Jasně zbarvené krvácení po 
extrakci. Bolesti, když ponoří ruce do vody; bolest zlepšuje 
teplo. 

Krk: (*): Nemožné polykání kvůli staženému jícnu při otevře-
né kadrii. (H): Bolest při kýchání. Jako by ho v hrdle škraba-
lo, jako Nux. 

Žaludek: (*): Averze k soleným rybám, vařenému mléku 
a ústřicím; nevolnost, když ponoří ruce do teplé vody; bolest 
zlepšuje studené jídlo a zmrzlina; zvrací po chloroformu nebo 
poté, co ponořil ruce do teplé vody nebo jen při pohledu na 
vodu; krvavé zvracení po námaze. (H): Po horečce vzrůstá 
chuť k jídlu; touží po zmrzlině; prázdný, slabý, hladový pocit 
v žaludku při nevolnosti; říhá potravu do úst; bolesti zlepšují 
studené nápoje, které vyzvrátí, jakmile se v žaludku ohřejí. 
Krvácení zlepšuje, když pije studenou vodu. Pálivé horko 
směřuje do zad. Zdá se, že strach začíná v žaludku, Kali-c. že 
se do žaludku šíří. Má chuť na studené jídlo, zvláště maso. 
Bolesti vždy propukají při jídle a trvají tak dlouho, dokud jí. 
Nemá rád syrové maso. Musí jíst často, jako Iod., nebo 
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