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Předmluva k českému vydání 
Robertsovo repertorium pocitů a vjemů „jako kdyby“ je používáno ve svě-
tové homeopatické praxi již sedmdesát let. Za tu dobu se prokázalo jako 
velmi užitečný a spolehlivý pomocník. Vychází z osvědčených zdrojů a 
z bohaté praxe autora. Nabízí jedinečný seznam „podivných a zvláštních“ 
symptomů, které, jak rozpoznali již klasikové homeopatie, zvlášť výrazně 
ukazují k určitým lékům a usnadňují celostní i akutní předepsání. Na rozdíl 
od jiných repertorií nalézáme u většiny symptomů jen jeden nebo dva léky, 
kterým pak při analýze věnujeme zvláštní pozornost. Kniha nám umožní 
tyto symptomy rozpoznat a zahrnout je do analýzy. Nezřídka může vést  
jediný symptom pocitu „jako kdyby“ k nalezení similima. Přestože se tyto 
pocity a vjemy vztahují k různým částem a funkcím těla, podle nichž jsou 
řazeny v kapitolách, je nutné si uvědomit, že jde většinou o symptomy a 
znaky mysli, které mají v homeopatické analýze pro celostní předepsání 
tradičně významnou roli.  
 Herbert Alfred Roberts, M. D. je významnou osobností světové 
homeopatie. Byl mnoho let editorem odborného časopisu Homeopathic 
Recorder, věnoval se postgraduálnímu homeopatickému vzdělávání lékařů a 
působil ve funkci prezidenta Mezinárodní Hahnemannovy asociace. Jeho 
další významná díla, používaná dodnes ke studiu a v praxi, jsou „Principy a 
umění homeopatické léčby“, „Revmatické léky“ a „Srovnávací studie léků“. 
 
 

Mgr. Jiří Čehovský 
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Předmluva 
Možnosti použití kteréhokoli repertoria jsou tak rozmanité a potřeba seřa-
zení našich léků za účelem jejich využití pro jednotlivé případy je tak nalé-
havá, že nás to přimělo k rozšíření malé cenné práce „Pocity jako kdyby“ 
(„Sensations As If“), která byl před lety utříděna Dr. A. W. Holcombem a 
byla publikována pod j eho dohledem v „The Medical Advance“ v roce 
1894. 
 Množství materiálu v naší materii medice pro je tak velké a prostor pro 
možné chyby, a jistě i opomenutí, je tak zřejmý, že nás to téměř odradilo od 
snahy nabídnout tuto práci oboru, kde je přesné srovnání nezbytné. 
 Takže s velkou pokorou a s plným vědomím možných chyb předklá-
dáme homeopatickým praktikům utříděný materiál v naději, že tato malá 
práce může účelně sloužit k léčení nemocných. 
 Velké uznání patří Dr. W. A. Yinglingovi za jedinečnou myšlenku 
vytvořit takovéto dílo a za jeho velkou pomoc, kdy nabídl ke zpracování 
celou řadu symptomů, které za tímto účelem nashromáždil. Vzhledem ke 
svému věku nemohl již úkol dokončit, nicméně jeho komentáře k dílu Dr. 
Holcomba, velmi cenné i přesné zároveň, nás vedly k úsilí dále rozvinout 
jeho práci. 
 Kromě jmenovaných dvou zdrojů, vychází dílo ze tří hlavních prací: 
Heringových „Vedoucích symptomů“ („Guiding Symptoms“), Clarkova 
„Slovníku“ („Dictionary“) a Allenovy „Příručky“ („Handbook“). Časté 
reference vycházejí i z Allenovy „Encyklopedie“ („Encyclopaedia“). Také 
jiná, méně známá díla jako Anshutzovy „Nové, staré a zapomenuté léky“ 
(„New, Old and Forgotten Remedies“), posloužila k přidání dalších sympto-
mů. 
 Ačkoliv jsme probírali nesčetné stránky textů celé tři roky, mnoho 
symptomů, které by se daly zařadit, chybí. Omyly se vloudily, neboť při 
pečlivé kontrole některých zjevných chyb se ukázalo, že k nim došlo již při 
opisování v průběhu shromažďování materiálu. Všechna pochybení musíme 
zřejmě přičíst na vrub křehkosti lidské povahy. Nedostatek času nám nedo-
volil zkontrolovat zpětně všechny zdroje již přepsaných symptomů, ale 
kdykoli to bylo možné, nápadné nesrovnalosti byly ověřeny v materii me-
dice a řádně opraveny. Některé ze zdrojů již samy o sobě trpěly typografic-
kými chybami, jak dokázalo bibliografické porovnání; snad nejnápadněj-
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šími zdroji chyb byla starší dochovaná repertoria a zejména Allenův „Vše-
obecný registr symptomů“ („General Symptom Register“). 
 Mějme vždy na paměti a znovu si zopakujme axiom výuky homeopatie: 
Nechť je jednotlivý symptom jen částečnou indikací při používání materie 
mediky. Buďme opatrní, když klíčový symptom není podepřen další zna-
lostí materie mediky nebo referencí v materii medice. Nikdy jednotlivý 
symptom, byť se zdá „zvláštní, neobvyklý a vzácný“, nemůže nahradit 
dobře odebraný případ a nevystihne celkovou podobnost pacienta a léku. 
 Je nicméně pravda, že se můžeme setkat s případem, kdy při výběru 
simillima dobrá repertorizace selže. V takovém případě vám toto speciální 
repertorium pomůže najít cestu k léku, který nemůžete nalézt ve všeobec-
ných repertoriích či na který ihned nepomyslíte. Toto je prostor pro použití 
tohoto repertoria jako jednoho z možných indikátorů obtížně rozpoznatel-
ného similima. 
 
 
Derby, Conn. 
10. ledna 1937                                                          H. A. Roberts 
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BŘICHO  
Baterie, tažena vzhůru do oblasti epigastria, galvanická: Iris. 

– nebo jehlami mezi koncem hrudní kosti a pupkem, 
elektrický šok způsobený: Thlaspi. 

Běhat a plazit se ve střevech, něco živého: Cyc. 
Blecha kousala na břiše: Zinc. 
Blechy kousaly vpravo: Grat. 
Blízko u sebe, břicho a záda byla: Plb. 
Bodání na pravé straně břicha, jako od nože: Verb. 

– jehlami v břiše nad boky při hlubokém nádechu: Cast. 
– mezi pupkem a slabinami vpravo, nůž: Inul. 
– napravo od pupku, dva špendlíky: Inul. 
– tupé jehly na pravé straně břicha: Verb. 
– v bocích: Ferr-i. 
– v břiše, jehly: Thuj. 
– v břiše, nůž: Cast., Con. 

Bodání v břiše, nože: Merc. 
Bodnutý jehlami do břicha nad boky, když se zhluboka nadechl: Cast. 
Bodnutý v oblasti pánve vpravo: Coloc. 

– nožem: Op. 
Bolest jako před menstruací: Nat-c. 
Bolest ji zkroutila: Verb. 

– měla přijít a větry se uvolnit, ale ani jedno se nestalo: Fl-ac. 
– porodní, v podbřišku: Ther. 
– v břiše jako před potratem: Tarent. 

Bolesti, v břiše, falešný porod: Kali-c. 
Brandy, vypil (v břiše): Eug. 
Bránit, tlaku od hltanu do břicha, tvrdé těleso: Zinc. 
Bublání v břiše: Puls. 

– jako vítr v břiše: Com. 
– nebo škrundání v břiše, šíří se dozadu k levé straně páteře, 

když leží na levém boku: Pyrog. 
– voda byla pod břišními stěnami: Rhus-t. 

Bubliny vzduchové v břiše: Lyc., Merc., Nat-m., Pall., Phos., Puls., Stann., 
Sulph., Sumb. 

– praskaly v břiše: Ant-c., Coloc. 
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– se tvořily a chtěly prasknout v podbřišku vpravo: X-ray. 
– se tvořily a praskaly v břiše: Arg-m., Cupr., Tarax. 
– se utvořily a praskly v hypogastriu: Tarax. 
– se utvořily a rozplynuly v podbřišku vlevo: Cupr. 
– stoupaly v břiše: Gent-l. 
– velké, škrundaly v nadbřišku: Sulph. 
– vzduchové běhaly napříč břichem: Merc-i-f. 
– vzduchové běhaly vodou od stydké spony směrem doprava: 

Conv. 
– vzduchové byly násilně tlačeny vnitřnostmi a stoupaly 

vzhůru: Pall. 
– vzduchové podél tlustého střeva: Dig. 

Cement, podbřišek byl naplněn ztvrdlým: Pyrog. 
Cizí těleso na pravé straně pánve: Thuj. 

– těleso táhne v břiše při chůzi: Seneg. 
– těleso velké jako vlašský ořech se usadilo v levém třísle: 

Myris. 
Červ hýbal se v břiše: Rhus-t. 

– dlouhý, svíjel se v příčném tračníku: Calad., Euph. 
– kousal v břiše: Am-c., Nat-ac. 
– tasemnici, měl: Anan. 

Červi lezli v břiše: Calc-c., Dulc., Saba. 
– hlodali kolem pupku: Grat. 
– hlodali v břiše: Cyc., Dulc. 
– lezli sem a tam v břiše a kousali a hlodali části těla: Dulc. 
– lezli v břiše vpravo: Arund. 
– svírali vnitřnosti v břiše: Dulc., Nat-m., Nux-v. 

Dávidlo, ráno, předtím vzala (ve střevech): Euph. 
Dětský, koleno tlačilo proti přední stěně zevnitř: Thuj. 

–  paže se pohybovala v břiše: Conv. 
–  pěst se pohybovala v břiše: Sulph. 

Dilatovaný, tříselný prstenec: Mag-p-aust. 
Díra nebo velká dutina v oblasti sleziny: Chin. 

– protáhlá, vyhloubena do břicha: Tong. 
– v boku: Stann. 

Distenze pytle, který by praskl, kdyby se na něj zatlačilo: Med. 
Dítě v děloze, šťouchanec v levé části břicha, jako kdyby bylo: Stann. 

– poskakovalo v těle: Ther. 
– v břiše, první pohyby: Carl. 

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz 



BŘICHO 

13 

Dláto bylo vraženo hluboko do nadbřišku, pak obloukem putovalo dozadu a 
dolů do pánve, pak si prořízlo cestu zpátky nahoru: Coloc. 

Dotyk ledu, nad pánví, pokožka: Arg-m. 
Držet nahoře, břicho viselo dolů a musel ho: Staph. 

– břicho nahoře, musela: Merc. 
Držet nahoře, vnitřnosti se třásly při chůzi a musel je: Merc. 

– nahoře provazy, které by se mohly přetrhnout, vnitřnosti: 
Coloc. 

– nahoře, střeva musel: Merc. 
Dřevo, břicho bylo ze: Crot-h. 

– části břicha byly ze: Kali-n. 
– ležel napříč a byl tlačen ven při menstruaci, kus: Nux-m. 

Dutina nebo velká díra v oblasti sleziny: Chin. 
Dutost, prázdnota a chlad v břiše: Agar. 
Dutý, břicho bylo: Cham., Merc., Phos. 
Elektrický, šoky šlehaly břichem směrem k řiti: Coloc. 

– jiskry pálily v břiše: Phel. 
– šok od baterky nebo jehel mezi koncem hrudní kosti a 

pupkem: Thlaspi. 
– šoky z břicha do vagíny: Kreos. 

Erupce měla se objevit na břiše: Com. 
Falešný, porodní bolesti v břiše: Kali-c. 
Fluktuace ve slabinách: Bad. 
Had se otáčel v břiše: Cact. 
Hadr, horký suchý, na břiše: Nit-ac. 

– horký mokrý, na místě nad levým vaječníkem: Lach. 
Hladový, břicho bylo: Squill. 
Hlodat v břiše, červi: Cyc., Dulc. 

– a tahat v oblasti apendixu: X-ray. 
– části těla, červi lezli nahoru a dolů v břiše a kousali a: Dulc. 
– kolem pupku, červi: Grat. 

Hmyz bodal v břiše: Chlor. 
Hnisání v břiše: Bov., Cinnb., Con., Juncus, Kreos. 

– v otoku tříselné žlázy: Lyc. 
– ve slabinách: Bad. 

Hnisání v břišních stěnách: Coloc. 
Hnisat, části břicha měly: Cann-s. 
Horký vzduch byl v kýle: Amph. 

– mokrý hadr na místě nad levým vaječníkem: Lach. 
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– pára se pohybovala vlnovitě v břiše, hrudi a hrdle: Lyss. 
– suchý hadr na břiše: Nit-ac. 
– voda plnila pánev: Aloe. 
– voda protékala břichem: Sumb. 
– voda se vlnila v břiše při pohybu: Casc. 
– voda tekla dolů do břicha: Chin. 
– vodu lili do střev: Ip. 
– vodu proudila od hrudi do břicha: Sang. 
– železo pálilo v břiše: Bell. 

Hromadění větrů v břiše: Graph. 
Hrouda v břiše: Bell., Bry., Rhus-t. 

– nebo koule v oblasti pupku: Anac., Kali-bi., Nat-m., Nit-ac., 
Nux-v., Plb., Ran-s., Spig. 

– otáčela se a kroutila v celém břiše: Saba. 
– převalovala se při kašli, stoupala z břicha do krku a padala 

zase zpátky: Kali-c. 
– střeva byla stažena do: Inul., Sep. 
– těžká, padala z místa těsně nad pupkem do beder: Laur. 
– těžká, tlačila v břiše: Rhus-t. 
– v podbřišku: Nux-m. 
– ve středu břicha: Sep. 
– velikosti slepičího vejce stoupala a padala v pravé kyčelní a 

lumbální oblasti: Hydrs. 
Hýření, oddával se: Aral. 
Chlad v břiše: Æth., Ambr., Camph. 

– a prázdnota a dutost v břiše: Agar. 
– extrémní, proudil v tenké linii od středu stydké kosti k bodu 

dva palce nad ním: Sac-lac. 
– jako kdyby v břiše byl kus ledu: Crot-h. 
– ledový, v břiše: Ambr. 
– měl přejít v koliku: Hell. 
– stoupal z břicha do krku: Carb-ac. 

Chňapat a trhat kusy vnitřností a střev, nějaké zvíře: Pall. 
Chtít, vypadnout a hrozilo nebezpečí, že vypadnou střeva, přední stěny: 

Coloc. 
Chvění v břiše způsobené pohybem studené vody: Cann-s. 
Chvět se nad kostí stydkou: Calc-p. 

– v břiše jako želé: Cob. 
– v břiše, jako pohyby plodu, něco živého a: Sabin. 
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Jehla byla vražena do břicha: Lyc. 
Jehly v břiše: Thuj., Verb. 

– bodaly v břiše: Thuj. 
– mnoho, kolem pupku: Verb. 
– nebo šoky způsobené baterií mezi koncem sterna a pupkem: 

Thlaspi. 
– píchaly po stranách břicha: Ferr-i. 
– píchání v břiše: Nux-v. 
– střeva byla propíchána tenkými: Zinc. 
– šlehaly v břiše: Acon., Apoc., Iris, Still., Trom. 
– tupé, bodaly vpravo v břiše u pupku: Verb. 
– v břiše nad boky při hlubokém nádechu, propíchnut 

jehlami: Cast. 
– v břišních svalech při nádechu, trhání nebo píchání: Calc-c. 
– ve svalech břicha pod krátkými žebry: Calc-c. 

Jiskry, elektrické, pálily v břiše: Phel. 
Jízda na koni, jako by dlouho jel (slabiny): Spig. 
Jízda na koni, po dlouhé (slabiny): Spig. 
Kámen v břiše: Ars-h., Bell., Lac-d., Merc., Op., Puls., Saba., Sil. 

– koulel se od pupku do slabin při ležení na levém boku: Lyc. 
– ležel v břiše: Aloe, Aran. 
– obsah břicha se změnil v: Ars-h. 
– při menstruaci, tlak ostrého: Cocc. 
– těsně pod pupkem: Nux-v. 
– těžký, v oblasti hypogastria: Cocc. 
– těžký, v břiše, způsobující velkou únavu při chůzi: Lac-d. 
– těžký, v břiše: Chim-mac., Cinch-s., Op., Puls., Sin-a. 
– tlačil dolů v břiše a v kříži: Puls. 
– tlačil na pupek: Cocc., Verb. 
– tlačil v břiše: Ant-t., Bell., Merc., Op. 
– v podbřišku: Cupr. 

Kameny, břicho bylo plné: Ant-t., Calc-c., Cocc. 
– břicho bylo naplněné: Ant-c., Ant-t. 
– ostré, třely se o sebe při každém pohybu: Cocc. 
– střeva stlačena mezi dvěma: Coloc. 

Kapat vlevo ve slabinách, tekutina: Zing. 
Kašel, stoupal z břicha: Ant-c. 

– dva nože šly proti sobě v břiše, při: Kali-c. 
Kašel, vycházel z břicha: Con. 
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Kleště štípaly v břiše: Verat-a. 
– svaly byly chyceny v: Caust. 

Klobása zleva doprava nad pupkem, větry ležely jako: Sulph. 
Knoflík tlačil nad pupkem: Am-c. 
Kolika, chlad v břiše měl přejít v: Hell. 
Kolo, střeva se otáčela jako: Saba. 
Konečky prstů tlačily nahoru a dozadu u pupku: Dios. 
Kongesce stoupala z břicha do hlavy: Crot-t. 
Kopat v břiše vlevo, plod: Croc. 

– nad kostí stydkou: Calc-p. 
Korzet, píchal do pupku: Phys. 
Kotel pracoval v břiše: Nit-ac. 

– byl v břiše: Lachn. 
Koule (mn. č.) plynu se kutálely k sobě v břiše: Coloc., Jatr., Ornith. 
Koule v břiše: Bell., Delph., Tub. 

– a břicho bylo prázdné, vnitřnosti byly vytaženy nahoru 
jako: Cham. 

– klubko nití se rychle obracelo a pohybovalo v břiše: Saba. 
– ležela v oblasti pupku, tvrdá, zkroucená: Kreos. 
– nebo hrouda v oblasti pupku: Anac., Kali-bi., Nat-m.,  

Nit-ac., Nux-v., Plb., Ran-s., Spig. 
– ohnivá v břiše: Kreos. 
– plynu se převalovala v břiše: Aur-s., Lach. 
– se obracela v břiše: Lach. 
– se valila z pravé strany břicha směrem k žaludku: Lach. 
– stoupala z břicha do krku: Arg-n., Raph. 
– tvrdá nebo slepičí vejce v podbřišku vpravo: Merc. 
– tvrdá, v oblasti kyčle vpravo: Hydrs. 
– vnitřnosti byly stlačeny jako gumová: Ferr-i. 

Kousat v břiše, červi: Am-c., Nat-ac. 
– na pravé straně břicha, blechy: Grat. 

Krev v břiše tekla obráceně: Elaps. 
Kroutit se, otáčet a pohybovat se rychle v břiše, hrouda nebo klubko nití: 

Saba. 
Kroutit v oblasti pupku: Verb. 

– bolest ji měla zkroutit: Verb. 
Kroužení jako kolo v břiše: Saba. 
Kruh se rozpínal kolem břicha: Carl., Lyc. 
Křeče by měly přijít: Opun., Sel. 

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz 
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Kulička, někdo ji upustil na levé straně břicha, při stolici: Nat-p. 
Kusy, tvrdé, byly v břiše: Bor. 

– řezaly v břiše, tvrdé, ostré, pohyblivé: Bov. 
Kvasit, střeva: Agar., Aran., Rhus-t. 
Kýla byla přítomna: Spong. 

– horký vzduch uvnitř: Amph. 
– měla být vytlačena slabinami na obou stranách: Calc-ar. 
– měla se uskřinout: Nux-v. 
– měla vystoupit, objevit se nebo vyvinout: Berb., Calc-ar., 

Camph., Cham., Clem., Coff., Dig., Gran., Nux-v., Phos., 
Plan., Prun., Raph., Rheum, Rhus-t., Sil., Stann., Sulph., 
Sul-ac., Ter., Verat-a., Wies., Zinc. 

– pupeční, po námaze: Gran. 
– tlačila ven na levém boku: Sil. 
– ustupovala: Coloc. 
– ve slabinách: Coloc. 

Kypět, všechno v břiše: Pip-n. 
Kyselina, ve střevech, jako by měl zředěnou: Linar. 
Ležely jako klobása zleva doprava nad pupkem, větry: Sulph. 
Led, břicho bylo plné: Calc-c. 

– chlad v břiše, jako by kus ledu byl uvnitř: Crot-h. 
– kůže nad pánví, dotýkal se: Arg-m. 
– voda v podbřišku: Onos. 

Ledový chlad v břiše: Agar. 
Lechtat peříčkem, břicho: Morph. 
Lék, vzala předtím: Æth. 
Lézt, břicho bylo plné lezoucích věcí: Stann. 

– pod kůží v okolí pupku: Slag. 
– v břiše, myši: Plb. 

Ležet v břiše, tlačit, něco: Sin-a. 
– na levé straně břicha, něco těžkého: Lyc. 
– na zádech, břicho bylo vpadlé, když: Acet-ac. 
– napříč a byl tlačen ven při menstruaci, kousek dřeva:  

Nux-m. 
– něco se převalovalo z pravé strany, když: Lach. 
– v břiše, kámen: Aloe, Aran. 
– v břiše, měkké těleso: Nat-s. 
– v oblasti pupku, tvrdá zkroucená koule: Kreos. 
– ve slabinách, tvrdé těleso: Carb-an. 
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	Baterie, tažena vzhůru do oblasti epigastria, galvanická: Iris.
	– nebo jehlami mezi koncem hrudní kosti a pupkem, elektrický šok způsobený: Thlaspi.

	Běhat a plazit se ve střevech, něco živého: Cyc.
	Blecha kousala na břiše: Zinc.
	Blechy kousaly vpravo: Grat.
	Blízko u sebe, břicho a záda byla: Plb.
	Bodání na pravé straně břicha, jako od nože: Verb.
	– jehlami v břiše nad boky při hlubokém nádechu: Cast.
	– mezi pupkem a slabinami vpravo, nůž: Inul.
	– napravo od pupku, dva špendlíky: Inul.
	– tupé jehly na pravé straně břicha: Verb.
	– v bocích: Ferr-i.
	– v břiše, jehly: Thuj.
	– v břiše, nůž: Cast., Con.

	Bodání v břiše, nože: Merc.
	Bodnutý jehlami do břicha nad boky, když se zhluboka nadechl: Cast.
	Bodnutý v oblasti pánve vpravo: Coloc.
	– nožem: Op.

	Bolest jako před menstruací: Nat-c.
	Bolest ji zkroutila: Verb.
	– měla přijít a větry se uvolnit, ale ani jedno se nestalo: Fl-ac.
	– porodní, v podbřišku: Ther.
	– v břiše jako před potratem: Tarent.

	Bolesti, v břiše, falešný porod: Kali-c.
	Brandy, vypil (v břiše): Eug.
	Bránit, tlaku od hltanu do břicha, tvrdé těleso: Zinc.
	Bublání v břiše: Puls.
	– jako vítr v břiše: Com.
	– nebo škrundání v břiše, šíří se dozadu k levé straně páteře, když leží na levém boku: Pyrog.
	– voda byla pod břišními stěnami: Rhus-t.

	Bubliny vzduchové v břiše: Lyc., Merc., Nat-m., Pall., Phos., Puls., Stann., Sulph., Sumb.
	– praskaly v břiše: Ant-c., Coloc.
	– se tvořily a chtěly prasknout v podbřišku vpravo: X-ray.
	– se tvořily a praskaly v břiše: Arg-m., Cupr., Tarax.
	– se utvořily a praskly v hypogastriu: Tarax.
	– se utvořily a rozplynuly v podbřišku vlevo: Cupr.
	– stoupaly v břiše: Gent-l.
	– velké, škrundaly v nadbřišku: Sulph.
	– vzduchové běhaly napříč břichem: Merc-i-f.
	– vzduchové běhaly vodou od stydké spony směrem doprava: Conv.
	– vzduchové byly násilně tlačeny vnitřnostmi a stoupaly vzhůru: Pall.
	– vzduchové podél tlustého střeva: Dig.

	Cement, podbřišek byl naplněn ztvrdlým: Pyrog.
	Cizí těleso na pravé straně pánve: Thuj.
	– těleso táhne v břiše při chůzi: Seneg.
	– těleso velké jako vlašský ořech se usadilo v levém třísle: Myris.

	Červ hýbal se v břiše: Rhus-t.
	– dlouhý, svíjel se v příčném tračníku: Calad., Euph.
	– kousal v břiše: Am-c., Nat-ac.
	– tasemnici, měl: Anan.

	Červi lezli v břiše: Calc-c., Dulc., Saba.
	– hlodali kolem pupku: Grat.
	– hlodali v břiše: Cyc., Dulc.
	– lezli sem a tam v břiše a kousali a hlodali části těla: Dulc.
	– lezli v břiše vpravo: Arund.
	– svírali vnitřnosti v břiše: Dulc., Nat-m., Nux-v.

	Dávidlo, ráno, předtím vzala (ve střevech): Euph.
	Dětský, koleno tlačilo proti přední stěně zevnitř: Thuj.
	–  paže se pohybovala v břiše: Conv.
	–  pěst se pohybovala v břiše: Sulph.

	Dilatovaný, tříselný prstenec: Mag-p-aust.
	Díra nebo velká dutina v oblasti sleziny: Chin.
	– protáhlá, vyhloubena do břicha: Tong.
	– v boku: Stann.

	Distenze pytle, který by praskl, kdyby se na něj zatlačilo: Med.
	Dítě v děloze, šťouchanec v levé části břicha, jako kdyby bylo: Stann.
	– poskakovalo v těle: Ther.
	– v břiše, první pohyby: Carl.

	Dláto bylo vraženo hluboko do nadbřišku, pak obloukem putovalo dozadu a dolů do pánve, pak si prořízlo cestu zpátky nahoru: Coloc.
	Dotyk ledu, nad pánví, pokožka: Arg-m.
	Držet nahoře, břicho viselo dolů a musel ho: Staph.
	– břicho nahoře, musela: Merc.

	Držet nahoře, vnitřnosti se třásly při chůzi a musel je: Merc.
	– nahoře provazy, které by se mohly přetrhnout, vnitřnosti: Coloc.
	– nahoře, střeva musel: Merc.

	Dřevo, břicho bylo ze: Crot-h.
	– části břicha byly ze: Kali-n.
	– ležel napříč a byl tlačen ven při menstruaci, kus: Nux-m.

	Dutina nebo velká díra v oblasti sleziny: Chin.
	Dutost, prázdnota a chlad v břiše: Agar.
	Dutý, břicho bylo: Cham., Merc., Phos.
	Elektrický, šoky šlehaly břichem směrem k řiti: Coloc.
	– jiskry pálily v břiše: Phel.
	– šok od baterky nebo jehel mezi koncem hrudní kosti a pupkem: Thlaspi.
	– šoky z břicha do vagíny: Kreos.

	Erupce měla se objevit na břiše: Com.
	Falešný, porodní bolesti v břiše: Kali-c.
	Fluktuace ve slabinách: Bad.
	Had se otáčel v břiše: Cact.
	Hadr, horký suchý, na břiše: Nit-ac.
	– horký mokrý, na místě nad levým vaječníkem: Lach.

	Hladový, břicho bylo: Squill.
	Hlodat v břiše, červi: Cyc., Dulc.
	– a tahat v oblasti apendixu: X-ray.
	– části těla, červi lezli nahoru a dolů v břiše a kousali a: Dulc.
	– kolem pupku, červi: Grat.

	Hmyz bodal v břiše: Chlor.
	Hnisání v břiše: Bov., Cinnb., Con., Juncus, Kreos.
	– v otoku tříselné žlázy: Lyc.
	– ve slabinách: Bad.

	Hnisání v břišních stěnách: Coloc.
	Hnisat, části břicha měly: Cann-s.
	Horký vzduch byl v kýle: Amph.
	– mokrý hadr na místě nad levým vaječníkem: Lach.
	– pára se pohybovala vlnovitě v břiše, hrudi a hrdle: Lyss.
	– suchý hadr na břiše: Nit-ac.
	– voda plnila pánev: Aloe.
	– voda protékala břichem: Sumb.
	– voda se vlnila v břiše při pohybu: Casc.
	– voda tekla dolů do břicha: Chin.
	– vodu lili do střev: Ip.
	– vodu proudila od hrudi do břicha: Sang.
	– železo pálilo v břiše: Bell.

	Hromadění větrů v břiše: Graph.
	Hrouda v břiše: Bell., Bry., Rhus-t.
	– nebo koule v oblasti pupku: Anac., Kali-bi., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Plb., Ran-s., Spig.
	– otáčela se a kroutila v celém břiše: Saba.
	– převalovala se při kašli, stoupala z břicha do krku a padala zase zpátky: Kali-c.
	– střeva byla stažena do: Inul., Sep.
	– těžká, padala z místa těsně nad pupkem do beder: Laur.
	– těžká, tlačila v břiše: Rhus-t.
	– v podbřišku: Nux-m.
	– ve středu břicha: Sep.
	– velikosti slepičího vejce stoupala a padala v pravé kyčelní a lumbální oblasti: Hydrs.

	Hýření, oddával se: Aral.
	Chlad v břiše: Æth., Ambr., Camph.
	– a prázdnota a dutost v břiše: Agar.
	– extrémní, proudil v tenké linii od středu stydké kosti k bodu dva palce nad ním: Sac-lac.
	– jako kdyby v břiše byl kus ledu: Crot-h.
	– ledový, v břiše: Ambr.
	– měl přejít v koliku: Hell.
	– stoupal z břicha do krku: Carb-ac.

	Chňapat a trhat kusy vnitřností a střev, nějaké zvíře: Pall.
	Chtít, vypadnout a hrozilo nebezpečí, že vypadnou střeva, přední stěny: Coloc.
	Chvění v břiše způsobené pohybem studené vody: Cann-s.
	Chvět se nad kostí stydkou: Calc-p.
	– v břiše jako želé: Cob.
	– v břiše, jako pohyby plodu, něco živého a: Sabin.

	Jehla byla vražena do břicha: Lyc.
	Jehly v břiše: Thuj., Verb.
	– bodaly v břiše: Thuj.
	– mnoho, kolem pupku: Verb.
	– nebo šoky způsobené baterií mezi koncem sterna a pupkem: Thlaspi.
	– píchaly po stranách břicha: Ferr-i.
	– píchání v břiše: Nux-v.
	– střeva byla propíchána tenkými: Zinc.
	– šlehaly v břiše: Acon., Apoc., Iris, Still., Trom.
	– tupé, bodaly vpravo v břiše u pupku: Verb.
	– v břiše nad boky při hlubokém nádechu, propíchnut jehlami: Cast.
	– v břišních svalech při nádechu, trhání nebo píchání: Calc-c.
	– ve svalech břicha pod krátkými žebry: Calc-c.

	Jiskry, elektrické, pálily v břiše: Phel.
	Jízda na koni, jako by dlouho jel (slabiny): Spig.
	Jízda na koni, po dlouhé (slabiny): Spig.
	Kámen v břiše: Ars-h., Bell., Lac-d., Merc., Op., Puls., Saba., Sil.
	– koulel se od pupku do slabin při ležení na levém boku: Lyc.
	– ležel v břiše: Aloe, Aran.
	– obsah břicha se změnil v: Ars-h.
	– při menstruaci, tlak ostrého: Cocc.
	– těsně pod pupkem: Nux-v.
	– těžký, v oblasti hypogastria: Cocc.
	– těžký, v břiše, způsobující velkou únavu při chůzi: Lac-d.
	– těžký, v břiše: Chim-mac., Cinch-s., Op., Puls., Sin-a.
	– tlačil dolů v břiše a v kříži: Puls.
	– tlačil na pupek: Cocc., Verb.
	– tlačil v břiše: Ant-t., Bell., Merc., Op.
	– v podbřišku: Cupr.

	Kameny, břicho bylo plné: Ant-t., Calc-c., Cocc.
	– břicho bylo naplněné: Ant-c., Ant-t.
	– ostré, třely se o sebe při každém pohybu: Cocc.
	– střeva stlačena mezi dvěma: Coloc.

	Kapat vlevo ve slabinách, tekutina: Zing.
	Kašel, stoupal z břicha: Ant-c.
	– dva nože šly proti sobě v břiše, při: Kali-c.

	Kašel, vycházel z břicha: Con.
	Kleště štípaly v břiše: Verat-a.
	– svaly byly chyceny v: Caust.

	Klobása zleva doprava nad pupkem, větry ležely jako: Sulph.
	Knoflík tlačil nad pupkem: Am-c.
	Kolika, chlad v břiše měl přejít v: Hell.
	Kolo, střeva se otáčela jako: Saba.
	Konečky prstů tlačily nahoru a dozadu u pupku: Dios.
	Kongesce stoupala z břicha do hlavy: Crot-t.
	Kopat v břiše vlevo, plod: Croc.
	– nad kostí stydkou: Calc-p.

	Korzet, píchal do pupku: Phys.
	Kotel pracoval v břiše: Nit-ac.
	– byl v břiše: Lachn.

	Koule (mn. č.) plynu se kutálely k sobě v břiše: Coloc., Jatr., Ornith.
	Koule v břiše: Bell., Delph., Tub.
	– a břicho bylo prázdné, vnitřnosti byly vytaženy nahoru jako: Cham.
	– klubko nití se rychle obracelo a pohybovalo v břiše: Saba.
	– ležela v oblasti pupku, tvrdá, zkroucená: Kreos.
	– nebo hrouda v oblasti pupku: Anac., Kali-bi., Nat-m.,  Nit-ac., Nux-v., Plb., Ran-s., Spig.
	– ohnivá v břiše: Kreos.
	– plynu se převalovala v břiše: Aur-s., Lach.
	– se obracela v břiše: Lach.
	– se valila z pravé strany břicha směrem k žaludku: Lach.
	– stoupala z břicha do krku: Arg-n., Raph.
	– tvrdá nebo slepičí vejce v podbřišku vpravo: Merc.
	– tvrdá, v oblasti kyčle vpravo: Hydrs.
	– vnitřnosti byly stlačeny jako gumová: Ferr-i.

	Kousat v břiše, červi: Am-c., Nat-ac.
	– na pravé straně břicha, blechy: Grat.

	Krev v břiše tekla obráceně: Elaps.
	Kroutit se, otáčet a pohybovat se rychle v břiše, hrouda nebo klubko nití: Saba.
	Kroutit v oblasti pupku: Verb.
	– bolest ji měla zkroutit: Verb.

	Kroužení jako kolo v břiše: Saba.
	Kruh se rozpínal kolem břicha: Carl., Lyc.
	Křeče by měly přijít: Opun., Sel.
	Kulička, někdo ji upustil na levé straně břicha, při stolici: Nat-p.
	Kusy, tvrdé, byly v břiše: Bor.
	– řezaly v břiše, tvrdé, ostré, pohyblivé: Bov.

	Kvasit, střeva: Agar., Aran., Rhus-t.
	Kýla byla přítomna: Spong.
	– horký vzduch uvnitř: Amph.
	– měla být vytlačena slabinami na obou stranách: Calc-ar.
	– měla se uskřinout: Nux-v.
	– měla vystoupit, objevit se nebo vyvinout: Berb., Calc-ar., Camph., Cham., Clem., Coff., Dig., Gran., Nux-v., Phos., Plan., Prun., Raph., Rheum, Rhus-t., Sil., Stann., Sulph., Sul-ac., Ter., Verat-a., Wies., Zinc.
	– pupeční, po námaze: Gran.
	– tlačila ven na levém boku: Sil.
	– ustupovala: Coloc.
	– ve slabinách: Coloc.

	Kypět, všechno v břiše: Pip-n.
	Kyselina, ve střevech, jako by měl zředěnou: Linar.
	Ležely jako klobása zleva doprava nad pupkem, větry: Sulph.
	Led, břicho bylo plné: Calc-c.
	– chlad v břiše, jako by kus ledu byl uvnitř: Crot-h.
	– kůže nad pánví, dotýkal se: Arg-m.
	– voda v podbřišku: Onos.

	Ledový chlad v břiše: Agar.
	Lechtat peříčkem, břicho: Morph.
	Lék, vzala předtím: Æth.
	Lézt, břicho bylo plné lezoucích věcí: Stann.
	– pod kůží v okolí pupku: Slag.
	– v břiše, myši: Plb.

	Ležet v břiše, tlačit, něco: Sin-a.
	– na levé straně břicha, něco těžkého: Lyc.
	– na zádech, břicho bylo vpadlé, když: Acet-ac.
	– napříč a byl tlačen ven při menstruaci, kousek dřeva:  Nux-m.
	– něco se převalovalo z pravé strany, když: Lach.
	– v břiše, kámen: Aloe, Aran.
	– v břiše, měkké těleso: Nat-s.
	– v oblasti pupku, tvrdá zkroucená koule: Kreos.
	– ve slabinách, tvrdé těleso: Carb-an.





