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Ú VOD
Tento homeopatický domácí lékař popisuje různé akutní situace, se kterými se v životě běžně
setkáváme. Jsou to jednak některé horečnaté stavy a onemocnění a jednak různé druhy úrazů.
U jednotlivých situací budou popsány některé homeopatické léky, které jsou pro jejich řešení nejvhodnější.
Je známo, že homeopatická léčba není nijak
omezena věkem pacientů. Je tedy jedno, jestli je
pacientem dítě, nebo dospělý, nebo těhotná žena.
Homeopatické léky jsou ředěné určitým způsobem, který je na lahvičce s lékem uvedený jako
písmeno a číslo. Např. D 6 (nebo CH 5). To znamená, že lék je ředěn šestkrát (nebo pětkrát) po
sobě decimálním (centesimálním) způsobem, tedy
1:10 (1:100). Existují ředění, která označujeme
jako nízká, neboli nízké potence. Jsou to ředění
od D 2 do D 20 (CH 5 až CH 15). Střední ředění
jsou kolem D 30 (CH 30) a D 60 (CH 200) a
vyšší ředění jsou vysoká, tzv. vysoké potence.
Při řešení akutních stavů budeme používat výhradně léky nízkých potencí.
Dávkování: Platí, že čím je onemocnění akutnější, čím rychlejší je jeho začátek a čím bouřli-
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P OHMOŽDĚNINY
Ar
nica
Arnica
Je nejdůležitějším lékem pohmožděnin. Je vhodná na zhmožděniny různého rozsahu a na různých místech těla, vždy je postižena měkká tkáň,
především svalstvo.
Pohmoždění je vždy spojeno s krvácením různého rozsahu, vytvoří se modřina (hematom)
v podkoží nebo svalstvu. To nejdůležitější pro tento lék je, že v popředí stojí velká zhmožděná bolest. Pacient si připadá na postižených místech
nebo na celém těle „jako zbitý“. (Tato skutečnost
je tak důležitá, že lék je možno podávat i tam,
kde nepředcházelo zranění tohoto typu, a pacient má přesto pocit zhmoždění – k takovému stavu může dojít např. v průběhu chřipky.) Tato charakteristická bolest se vyznačuje tím, že sebemenší dotyk pacientovi vadí. Bolestivé části těla jsou
tak citlivé na dotyk, např. na kontakt těla s postelí, že postel připadá jako tvrdá.

Calendula
Je dalším vděčným lékem jakýchkoliv zhmožděnin, kde nestojí v popředí taková bolest, jakou zná-
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V YKL
OUBENÍ
YKLOUBENÍ
Kloub je zraněn tím, že konce kostí, které se
v kloubu stýkají, jsou posunuty vzájemně vůči
sobě. I když se stav vrátí do původní polohy, dojde k takovému porušení vaziva v kloubu, že přetrvává otok, bolest a porucha funkce.

Rhus tto
oxicodendron
Jde o stav vzniklý z nějakého velkého pohybového přetažení, zvláště když k tomu došlo v chladu
a vlhku. Pacientovi vadí větší pohyb, ale stejnou
měrou mu vadí i absolutní klid. Nejraději vyvíjí
jakýkoliv mírný, neustálý pohyb. Vadí mu chlad, a
naopak teplo jeho stav zlepšuje.

Rut
a
uta
Je to nejznámější lék na vyvrtnutí kotníku. Má
vztah ke specifické lokalizaci zlomenin, viz Zlomeniny. Je to jeden z léků na potíže po přepínání
sil a opakovaného namáhání nějaké části, nejčastěji kotníků, kolen a zápěstí. Má vztah právě
k postiženým šlachám a vazům v těchto místech.
Pociťuje stejně zhmožděnou bolest jako Arnica.

27

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

S LUNCE
A. P
ouz
ožní změn
Pouz
ouzee kko
změnyy
Léků na nesnášenlivost slunce (insolace) je více.
Antimonum crudum – stav je provázen průjmem.
Belladonna – pokožka je zarudlá, horká. Pacient
je dráždivý a chce být v klidu. Glonoinum – pokožka je ještě zarudlejší, pulzuje, jsou zde příznaky mozkového dráždění, bolesti hlavy a zvracení
– viz Úpal. Rhus tox – na kůži vidíme puchýře,
které pálí a svědí, hlavně v noci, pacient je velice
neklidný. Arsenicum album – puchýře pálí, svědí,
zvl. v noci, pacientovi je zima, má veliký strach a
velkou žízeň.

Natr
um muriaticum
atrum
Je to vůbec nejčastěji podávaný lék na všechny
projevy nesnášenlivosti slunečního ozáření, zejména na kožní alergie ze sluníčka.

B. Př
ehř
átí, úpal, úž
eh
Přehř
ehřátí,
úžeh
Belladonna
Je to nejčastěji podávaný lék při těchto stavech.
Pacient je horký, rudý, suchý, sliznice jsou suché,
proto pacient chce opakovaně napít. Ani nemusí
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