
Homeopatické
klinické 

REPERTORIUM

John Henry Clarke, M.D.



A Clinical Repertory
John Henry Clarke, M.D.

Homeopatické klinické repertorium
Přeložila Mgr. Jana Vlková
© Alternativa, s.r.o., 2012
Všechna prava vyhrazena

ISBN 978-80-86936-37-6

Vydalo nakladatelství Alternativa v roce 2012
Zbraslavské náměstí 461, 15600 Praha 5
Tel: 257922331, info@alternativa.cz, 

www.alternativa.cz



Věnováno památce

ROBERTA THOMASE COOPERA
M.A., M.D. (T.C.D.)

S neutuchající přízní a obdivem věnoval jeho přítel

AUTOR





5

Předmluva

Musím požádat své čtenáře o to, aby laskavě věnovali mimořádnou pozor-
nost předmluvám uvedeným v této práci; nejen této všeobecné předmluvě, 
ale také úvodním poznámkám k jednotlivým kapitolám knihy. Ačkoli struk-
tura jednotlivých částí tohoto REPERTORIA je jednoduchá a jejich použi-
tí poměrně jasné, REPERTORIUM může vedle svého primárního záměru 
sloužit i jiným účelům, na které se snažím v předmluvách upozornit. Von 
Boenninghausen, princ mezi autory repertorií, popsal svou dobře známou 
„Kapesní knihu“ jako dílo, které má být používáno u lůžka pacienta „a při 
studiu materie mediky“. Stejným způsobem mohu popsat své REPERTO-
RIUM jako dílo, „které lze použít při studiu materie mediky“ stejně dobře 
jako při hledání indikovaného homeopatického léku. Homeopatickou praxi 
tvoří znalost materie mediky a umění ji použít. To vyžaduje neomezenou 
trpělivost a použití materie mediky při studiu srovnání léků. Mé REPERTO-
RIUM umožní homeopatovi srovnat jakýkoli lék s podobným lékem v pěti 
různých bodech, z nichž všechny mají v praxi velký význam.

V mém Slovníku praktické materie mediky je každý lék popsán z řady 
různých hledisek. Jedním z nich je klinické hledisko; v kapitole „Klinic-
Ké repertorium“ jsem u každého léku uvedl seznam afekcí, u nichž byl lék 
v praxi nejčastěji indikován. Při sestavování těchto klinických seznamů 
bylo mým cílem později sestavit index těchto názvů a umožnit tak čtenáři 
nalézt velmi snadno všechny léky, u nichž bylo pozorováno vyléčení nebo 
zmírnění daného zdravotního stavu. Tento index představuje KLINICKÉ 
REPERTORIUM uvedené v této knize.

Během přípravy této knihy mne napadlo, že KLINICKÉ REPERTORIUM 
by bylo ještě užitečnější, kdybych přidal ještě jeden nebo dva další indexy.

Jedna z částí Slovníku, v níž jsem popsal homeopatické léky, nese název 
„PŘÍČINY“. Uvádí, jaký je vztah mezi lékem a určitým stavem z hlediska 
konkrétní příčiny. Proto jsem přidal abecední seznam PŘÍČIN; pod kaž-
dou uvedenou příčinou naleznete názvy všech léků, u nichž bylo zjištěno, 
že léčí stavy způsobené danou příčinou.

Další index se věnuje POVAZE. Již od dob Hahnemanna si bedliví po-
zorovatelé všímají toho, že některé léky dobře působí na některé typy osob, 
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zatímco na jiné nikoli. Typy Nux vomica a Pulsatilla jsou dobře známé; ale 
i řada jiných léků se mnohem lépe hodí pro určitý typ povahy. Ty jsou uve-
deny ve Slovníku pod titulem „CHARAKTERISTIKA“ jako konstituční 
typy, pro které je určitý konkrétní lék speciálně „vhodný“. Ve druhém a tře-
tím dílu jsem slova „vhodný“ označil kurzívou, aby bylo snazší je nalézt. 
V Repertoriu povah naleznete jejich úplný seznam. Domnívám se, že toto 
je velice důležité, protože typ konstituce je často určujícím faktorem při 
výběru léku. U některých pacientů odpovídá konstituce konkrétnímu typu 
léku tak přesně, že daný lék vyléčí téměř veškeré problémy, které se u pa-
cienta vyskytnou. Sekce „VHODNÝ“ však zahrnuje nejen povahy, osoby 
a konstituce, ale také potíže objevující se u osob určitého věku a typu; tato 
část se tak stává určitým doplňkem Klinického repertoria – první  a nejdů-
ležitější části této knihy. Uživatel Repertoria, který nenašel při svém hle-
dání lék v Klinickém repertoriu, může vhodný lék nalézt v Repertoriu po-
vah pod názvem obtíží, jimiž pacient trpí.

Poslední repertorium zahrnuté v této knize je REPERTORIUM VZTA-
Hů. Toto repertorium má dvě části: zahrnuje klinické vztahy a přírodní 
vztahy. Repertorium přírodních vztahů ukazuje na první pohled, jaké místo 
v přírodě konkrétní zkoumaný lék – minerál, rostlina nebo zvíře – zaujímá 
a jaký je jeho vztah k nejbližším příbuzným. Pokud chce např. čtenář na-
lézt nejbližší botanické vztahy určitého léku z rostlinné říše, bez problémů 
je zde najde. Ve Slovníku je uveden přírodní řád každé rostliny. V Reperto-
riu naleznete v abecedním pořadí seznam všech zastoupených přírodních 
řádů a pod každým z nich abecední seznam všech rostlin daného řádu za-
hrnutých v materii medice.

Rovněž zde naleznete seznam přírodních řádů v systematickém nebo evo-
lučním pořadí; každý řád je uveden ve vztahu k příbuzným řádům. V tomto 
seznamu jsem každému řádu přiřadil číslo; v abecedním seznamu má pak 
každý řád totéž číslo. Při hledání v abecedním seznamu naleznete nejen 
všechny zástupce daného řádu, ale číslo přiřazené danému řádu umožní 
čtenáři využít číselný seznam a nalézt v něm řády, které jsou danému řádu 
nejbližší. Pokud tyto řády projdete v abecedním seznamu, zjistíte všechny 
členy každého takového příbuzného řádu.

To bývá často důležité, protože mezi členy stejné botanické skupiny 
existuje výrazná terapeutická podobnost. Pravdou je, že hlavní funkcí ho-
meopatie je individualizace. Té je třeba dosáhnout co nejúplněji. Nicméně 
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když se toto podaří – a to bylo jedním z mých hlavních cílů při sestavování 
Slovníku – může mít při studiu a použití materie mediky velkou hodnotu 
zařazení léků do skupin. Někteří zpočátku dělají tuto chybu a domnívají 
se, že nalezli zkratku k ovládnutí materie mediky. Nic takového: vede to 
pouze ke zmatení materie mediky, pokud každý jednotlivý lék není nejpr-
ve podrobně popsán.

Teprve když dokonale ovládáte individualizaci léků, mohou vám v praxi 
pomoci skupiny. Skvěle je využívali jak Dr. Burnett, tak Dr. Cooper. Mu-
sím zmínit především práci Dr. Burnetta, který skvěle rozpracoval čeleď 
lobelkovité. Tomu, kdo by chtěl následovat úspěch těchto předních tera-
peutů, posvítí na cestu mé Repertorium přírodních vztahů.

Ale bez ohledu na všechny známé vztahy – říkám „známé vztahy“, pro-
tože v přírodě neexistuje nic, co by nebylo ve vzájemném vztahu s něčím 
jiným – léky jsou vzájemně propojené různými způsoby, pokud jde o te-
rapeutické působení. Znalost těchto vztahů je důležitá pro ty, jejichž cílem 
je přesné předepisování. Vezměte např. vztah léku a jeho antidota. Často je 
stejně důležité zastavit působení léku, jako je důležité ho nastartovat. Tera-
peut, který předepisuje léky, aniž by uměl antidotovat jejich účinek, je jako 
řidič auta, který neumí používat brzdu. Hahnemann vždy bedlivě pozoroval 
a zaznamenával antidota léků, u nichž prováděl proving, a pozdější pozo-
rovatelé jeho pozorování ještě doplnili. U některých léků bylo vypozoro-
váno, že dokážou připravit půdu pro působení jiných léků; některé léky po 
sobě navzájem dobře následují. Tyto léky nazýváme kompatibilní. Někte-
ré léky naopak zničí účinek jiných léků; ty nazýváme nekompatibilní. Po-
kud konkrétní lék dobře účinkoval a nadále už není indikován, při výběru 
léku, který by měl následovat, nám může pomoci znalost KLINICKÝCH 
VZTAHů. Proto uvádím ve formě tabulky seznam všech léků z materie 
mediky spolu s jejich antidoty a dalšími souvisejícími léky. Při sestavová-
ní této tabulky jsem využil výbornou tabulku, kterou zveřejnil  Dr. Gibson 
Miller v publikaci Homeopatický svět (Homoeopathic World) v září 1902. 
Všimněte si, že u řady léků nejsou uvedeny související léky. Neznamená 
to, že takové léky neexistují, pouze dosud nebyly pozorovány a zazname-
nány. Dané léky jsem z tohoto důvodu ze seznamu nevynechal; prázdná 
místa mohou posloužit k tomu, aby do nich byly příslušné léky dodatečně 
zapsány, až budou objeveny.

Vidíte tudíž, že KLINICKÉ REPERTORIUM plní funkci klinického 
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repertoria a ještě mnoho dalších. Homeopat, který ho bude používat, ne-
bude nikdy omezen na pouhý seznam názvů a nemocí: bude schopen ově-
řit si volbu léku z různých jiných hledisek, a pokud bude potřebovat další 
informace, nalezne je ve Slovníku materie mediky. Cílem tohoto REPER-
TORIA je daný slovník zpřístupnit.

Nezbytným předpokladem kompilace díla tohoto druhu bylo stanovit 
zkratky, které by vždy zastupovaly konkrétní lék. Při výběru zkratek jsem 
do značné míry dodržoval zkratky zvolené sestavovateli repertoria „Cy-
pher Repertory“ (pozn. překl.: Repertorium z r. 1859). Hlavním cílem při 
výběru zkratek bylo zvolit takovou kombinaci písmen, která by okamži-
tě napověděla daný lék, a nikoli jiný lék. Toto je ideální situace, které ne-
lze vždy dosáhnout; aby byla identifikace léků a zkratek co nejjednodušší, 
sestavil jsem dva seznamy – první představuje seznam léků v abecedním 
pořadí se zkratkou přiřazenou ke každému léku, druhý představuje seznam 
zkratek v abecedním pořadí s přiřazeným lékem, který jednotlivé zkratky 
zastupují. Zjistíte, že dodržuji Cypher Repertory a používám písmeno „x“ 
k označení kyselina; „Nt. x.“ tedy znamená „Nitricum acidum“, „Fl. x.“ 
znamená „Fluoricum acidum“ atd. Každý lék při každém uvedení začíná 
velkým písmenem. Pokud má název dvě části, druhá část vždy začíná ma-
lým písmenem. Tak bude nemožné zmýlit se v tom, kde končí název jed-
noho léku a začíná název jiného.

Z výše uvedeného vyplývá, že KLINICKÉ REPERTORIUM slouží svému 
vlastnímu účelu. Je představeno veřejnosti jako kompletní nástroj v rámci 
cílů, které má plnit. Repertorium symptomů ke Slovníku je jiná záležitost 
a představuje mnohem složitější úkol. Nezoufám však a jsem přesvědčen, 
že i tato práce bude jednoho dne dokončena. Určité kroky k uskutečnění 
tohoto projektu již de facto byly podniknuty.

John Henry Clarke
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Úvod ke

KLINICKÉMU REPERTORIU

NEJLEPŠÍ způsob, jak představit KLINICKÉ REPERTORIUM čtenářům, 
snad bude citovat ze Slovníku materie mediky tu část Předmluvy, která 
popisuje oblast zde repertorizovanou. V sekci „Klinická oblast působení“, 
která je popsána v úvodu k jednotlivým lékům, jsem napsal:

„Klinická oblast působení“

„Dále pod názvem KLINICKÁ OBLAST PůSOBENÍ uvádím abecední seznam nemocí, 
ve vztahu k nimž daný lék prokázal nebo má potenciál prokázat určitou míru léčivé síly. 
Tento seznam není dílem žádné nezávislé autority, řada položek představuje především mé 
vlastní návrhy. Nelze ho brát jako úplný a výhradní přehled, ale pouze jako doporučení. 
Slouží ale i pro jiné účely; zaprvé mi umožnil ušetřit místo. Kdybych měl popisovat 
působení určitého léku u každé nemoci, u které byl použit, musel bych mnohokrát 
opakovat stejnou indikaci v mírně pozměněné formě. Hlavní indikace léku, které jsou 
stejné u všech nemocí, i specifické indikace naleznete pod příslušnými názvy, pod kterými 
je lék uveden ve Schématu. Navíc mi seznam umožnil vazbu mezi Slovníkem a knihou 
Terapeut („The Prescriber“). Řada názvů nemocí je v seznamu uvedena kurzívou. To 
neznamená, že daný lék je u těchto nemocí indikován více než u jiných; znamená to 
pouze, že pod daným názvem naleznete lék uvedený v knize Terapeut, kde jsou uvedeny 
specifické indikace daného léku a jejich srovnání s indikacemi jiných léků. Např. 
pod lékem ATROPINUM naleznete následující seznam: „Blefarospasmus. Konvulze. 
Enuréza. Epilepsie. Oči, afekce. Žaludeční vřed. Lokomotorická ataxie. Mánie. Neuralgie. 
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Pankreatitida. Spinální dráždění. Tetanus. Zrak, poruchy.“ Když přejdete ke knize 
Terapeut, pod názvy ŽALUDEČNÍ VŘED a PANKREATITIDA naleznete lék Atropinum 
spolu s ostatními léky. V neposlední řadě pak tyto seznamy poslouží jako vhodný základ 
pro sestavení Klinického indexu.“ 

KLINICKÉ REPERTORIUM představené v této knize je prací slíbenou 
v poslední větě výše uvedené citace.

Je nutno uvést, že Slovník byl v sekci Klinická oblast působení propojen 
s dílem Terapeut. Toto spojení zůstalo zachováno i v KLINICKÉM 
REPERTORIU. Namísto názvů nemocí, které byly uvedeny kurzívou 
v kapitole „Klinická oblast působení“, jsou však v KLINICKÉM 
REPERTORIU uvedeny kurzívou názvy léků. Ve výše uvedeném příkladu byla 
kurzívou vytištěna slova „Žaludeční vřed“ a „Pankreatitida“, což znamená, 
že lék Atropinum, pod kterým jsou uvedena, naleznete pod těmito názvy 
v díle Terapeut spolu s indikacemi a jejich srovnáním s indikacemi jiných 
léků. V KLINICKÉM REPERTORIU je pod tituly „Žaludeční, VŘED“ 
a „Pankreatitida“ mezi uvedenými léky lék „Atro.“ vytištěn kurzívou. 
To znamená, že pod stejným názvem je lék uveden v díle Terapeut. Pod 
titulem Lokomotorická ataxie je lék „Atro.“  uveden, ale nikoli kurzívou. 
To znamená, že pod daným názvem není uveden v díle Terapeut.

V této knize odkazujeme na šesté vydání knihy Terapeut, které jsem 
připravil v době mezi vydáním prvního a druhého dílu Slovníku. Najdete 
v něm úvodní kapitolu, která se týká „Místa a role klinického repertoria 
v homeopatické praxi“. Vzhledem k tomu, že tomuto tématu jsem se 
podrobně věnoval v uvedeném díle, nemusím se jím na tomto místě příliš 
zabývat. Hlavním problémem vědeckého přístupu k léčbě chorob je získat 
indikace správného léku. Homeopati mají k dispozici nejrůznější způsoby, 
jak nalézt indikace, a jedním z nich je cesta klinická. Nejedná se o metodu, 
kterou Hahnemann právem zavrhoval a která stále převažuje ve staré škole, 
tj. především hledání léků na abstraktní nemoci. Výsledkem takové metody 
je, že určitým nemocem byly přiřazeny určité léky a všem pacientům, 
kteří trpí danou nemocí, musí být podán jeden z těchto přiřazených léků. 
Hahnemann, který tuto metodu trefně popsal jako „léčení názvů nemocí 
názvy terapeutického působení“, pomohl všem, kdo přijali jeho vědecký 
způsob, překonat tuto čistě umělou akademickou praxi.



45

Klinické repertorium

Věřím, že moji čtenáři se při použití mého KLINICKÉHO REPERTORIA 
neuchýlí k podobnému druhu praxe. Seznamy léků nejsou v žádném případě 
prezentovány jako kompletní seznamy. V homeopatii můžeme na jakoukoli 
nemoc použít jakýkoli lék. Výskyt názvu léku pod názvem určité nemoci 
znamená pouze to, že lék ve svém působení obecně odpovídá nejvýraznějším 
rysům případů dané nemoci. Tím získáme základní srovnání, ze kterého 
můžeme vycházet při dalším výběru léku.

Často nastane situace, kdy homeopat přemýšlí o několika lécích, které 
více méně odpovídají danému případu; když se podívá do KLINICKÉHO 
REPERTORIA, tato znalost mu okamžitě umožní vybrat z uvedeného 
seznamu nejpodobnější lék pro daný případ. Pokud si nadále nebude jistý 
a pokud mu nepomůže Terapeut, stále bude mít možnost použít Slovník, 
kde je každý jednotlivý lék uvedený v REPERTORIU podrobně popsán.

Pokud se navíc v případu vyskytuje nějaká Příčina nebo výrazný typ 
Povahy, může homeopat určit lék pouze na základě této knihy, aniž by 
musel hledat jinde.

Jednou z metod, prostřednictvím kterých lze nalézt podobný, ne-li 
nejpodobnější lék, je, jak jsem již řekl, použití nosologické podobnosti. 
Jinou metodou je ověřit podobnost na základě Specifiky místa. Některé léky 
mají dominantní afinitu k určitým orgánům; tyto léky často přinesou úlevu 
u celé řady potíží vyskytujících se v těchto orgánech nebo vyplývajících 
z onemocnění těchto orgánů. Při sestavování KLINICKÉ sekce svého 
Slovníku jsem toto měl na paměti. Nalezneme zde řadu obecných nadpisů, 
jako např. „Játra, onemocnění“, „Slezina, afekce“; současně je nalezneme 
v KLINICKÉM REPERTORIU. Seznamy léků uvedené pod těmito tituly 
obsahují léky, u nichž byl pozorován nejvýraznější účinek na dané orgány, 
a proto poskytují velmi důležitý výchozí srovnávací bod. Specifickými 
rysy na základě homeopaticity orgánové afinity se do značné míry zabývá 
práce Paracelsa a jeho žáka Rademachera. Největší moderní propagátor 
této praxe je Dr. Compton Burnett, který pomohl opět vynést na světlo 
cenné terapeutické poklady, které dlouho ležely zapomenuty v dílech těchto 
velkých mistrů. Pro ty, kdo chápou hodnotu těchto indikací, bude KLINICKÉ 
REPERTORIUM velkým pomocníkem.
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(Název léku vytištěný kurzívou znamená, že stejný lék naleznete pod stejným 
titulem v díle Terapeut. Název léku v závorkách znamená, že konkrétní 
afekce, pod kterou je uveden, se neobjevuje ve Slovníku materie mediky  
v kapitole KLINICKÁ OBLAST PůSOBENÍ, ale byla přidána až po vydání 
Slovníku.)

Absces – Anan., Aps., Arn., Ars., Bel., Ca. s., Caln., Chi., Elt., Fl.., x., Gui., 
Hep., Hpz., Mat., Mr. Sol., Na. sa., Pyro., Sil., Symt., Syph., Thyr.

 CHLADNÝ ABSCES – Ol. J.
Absces bederního svalu – Ph. x., Sil., Stp., Symt., Syph.
Abscesy, ČETNÉ – Vsp.
 ŘADA, SLED abscesů – Syph.
Acetonemie – (Cbl. x.)
Acidita – Ag. n., Ca. ar., Calc., Cb. v., Cham. Lo. s., Lun., Par., Pod., Pr. 

v., Rob., Su. x.
 KOJENCI, u – Na. p.
Addisonova choroba – Adr., Ag. n., Bac., Na. m., Ol. j., Pet., Van.
Adenitida – Dul.
Afázie – Chn. a., Glo., K. br, Lyc., Stm., Syph.
   Viz též Řeč, ztráta.
Afonie – Amm., Anan., Arm., Cb. v., Dul., Fer., Gel., K. chs., Pop. c., 

Rum., Sang., Sty.
   Viz též Hlas, ztráta.
Afty – Ant. t., Ars., Asi., Bor., Bry., Chi. b., Chi., Chlm., Co. c., Cub., E. ar., 
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Fe. s., Frl., Hel., K. chl., K. m., Merc., Mr. c., Mu. x., Na. m., Ric., Su. x.
Agalakcie – Agn., Caus., Urt., Ust.
   Viz též laktace, NARUŠENÁ; Mléko, ABSENCE mléka; a Mléko, 

POTLAČENÉ.
Achillova šlacha, AFEKCE – Mu. x.
 BOLEST v – Ari., My. c., Ttr., Up.
Akné – Ail., Athra., Ant. s. a., Ar. lp., As. br., As. r., Ast. r., Bel., Bls., Cb. 

v., Cbl. x., Crb. s., Chm. u., Cop., Dio., Gph., (Ign.), Ind., Jg.c., Jg. 
r., K. bi., K. br., K. m., Kre., Mld., Pi. x., Pix., Pso., Pul., Sil., Sul. i., 
Sum., Tub., Uri., Vin.

Akné, NOS, na – Caus.
 PUNCTATA – Sul. i.
 ROSACEA – Aga., Ars., As. i., Cb. a., Caus., Eug., Hyd., Nux, Oop., 

Rhs, Ss. x.
Akromegalie – Thyr.
Aktinomykóza – K. i., Nt. x.
Albuminurie – Ado., Am. bz., Arm., Au. m., Ca. ar., Cnb., Cub., Evm., Ev. 

a., E. pu., Fe. i., Fe. pi., Hel., Hlon., Hoa., K. chl., Kis., Lc. v., Lach., 
Li. c., Lyc., Mth. b., Nph., Na. c., Na. hch., Ocm., Ena., Pet., Phas., 
Phyt., Pilo., Pip. m., Ric., Smb. c., Sec., Sld., Sfn., Ter., Thyr., Tub., 
Ur. n., Ure., Ves., Z. st., Zng.

 TĚHOTENSTVÍ, v – Thyr. (Viz též Těhotenství, ALBUMINURIE v.) 
  Viz též Retinitida, ALBUMINURICKÁ.
Alkohol, následky – Aln., Aur., Calc., Fe. I., Grna., Sep. 
Alkohol, návyk – Sul.
Alkoholismus – Ana., Ant. t., Apm., Ars., Asr., Avn., Bry., Chi., Ch. m., 

Fl. x., Hdr., Lach., Lo.i., Nux, Qer., Rn. b., Rap., Sang., Sel., Strp., 
Syph., Zin.

 DĚDIČNÉ BAŽENÍ PO ALKOHOLU – Syph.
 CHRONICKÝ – Su. x.
Alopecie – All., Asc. t., Bac., Cup. s., Fl. x., Jab., Lo. i., Ol. j., Pilo., Ust., 

Vsp., Vin.
 AREATA – K. ph., Pho.
   Viz též Plešatost; a Vlasy, VYPADÁVÁNÍ.
Amauróza (přechodná ztráta zraku) – Aco., Ant. s. a., Au. m., Bel., Bz. n., 

Cap., Crd. b., Caus., Cen., Dph., Dig., Elp., Fe. mg., Gel., Hep., Hyo., 
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Men., Nux, Pho., Pb., Pul., So. n., So. t., Spi., Sty., Sul., Tab., Up., Ve. v.
Amenorea – Alns., Ars., Aur., Bry., Caul., Epn., Fe. i., Gas., Gos., Gph., 

Gui., Hdm., Hel., Hlon., Ind., K. ca., K. ph., Kre., Ln. c., Lo. i., Mgt. 
n., Ol. j., Ov. g. p., Prt., Pin. 1., Plat., Pod., Plg., Pul., Pl. n., Rho., 
Rhs., Snc., Se. a., Sep., Sin. n., Sul., Tan., Tep., Thyr., Tur., Ver., Ve. 
v., Wis., Wye.

Amputovaná končetina, IRITABILNÍ – Symt.
 NEURALGIE v – Am. m.
Anasarka – Frg., Ver.
 SPÁLA, po – Stm.
Anémie – Ac. X., Alet., Anil., Ag. n., Ars., Au. ar., Bz. d., Calc., Ca. p., Crb. 

s., Csc., Chi., Chl. h., Cin., Cyc., Fer., Fe. as., Fe. m., Hlon, Ipc., Ird., 
K. bi., K. ca., K. ph., Lc. v. d., Man., Merc., Na. m., Na. n., Ol. j., Oxg., 
Pet., Pi. x., Pb., Pul., Rub., Sil., Stn., Strp., Sul., Tab., Thyr., Urt., Ver.

 AKUTNÍ PERNICIOZNÍ – Pho., Pi. x., Thyr. 
    Viz též Mozek, ANÉMIE mozku; a Malarická anémie.
Anestetika, Antidotum anestetik – Ac. x.
Anestezie – Ctn. ch., Ker., Pb.
Aneurisma – As. i., Ba. c., Ba. m., Cac., Ca. fl., Cb. a., Euc., Gui., K. i., 

Lach., Li. c., Lyc., Lcs., Mgn. gr., Pb., Rn. s., Spo. 
Angina Faucium – Dul.
 PECTORIS – Act. r., Aml., Ag. cy., Asi., Aur., Au. m., Bis., Cac., Ca. hp.; 

Cam., Cb. v., Chm. m., Ch. ar., Ch. s., Chl. h., Chr. o., Coca, Crat., 
Cu. a., Cup., Dig., Dio., Glo., Haem., Hep., Hy. x., Hyo., Jg. c., Klm., 
Lct. v., Lt. m., Lil., Li. c., Lo. i., Lyc., Mgn. gr., Mos., Naj., Na. ns., 
Ox. x., Pet., Phyt., Sac. 1., Smb. c., Smb. n., Scil, Scol., Spi., Spo., 
Sti., Sto. c., Tab., Trn., Ther., Thu., Thyr., Ver., Wis., Zn. v.

 TONSILLARIS – Fe. m. (Viz též Zánět mandlí; Tonsilitida; a Mandle, 
ZÁNĚT.)

Angioneurotický edém – Sntn.
Anidrosis – K. i., Na. c., Pb.
Anorexie – Gn. I., Gn. q., Lo. c., Pr. v.
    Viz též Chuť k jídlu, ZTRÁTA.
Anosmie – Am. m.
    Viz též Čich, ZTRÁTA.
Antidotum proti jedům – Cf. t.



Část II

Repertorium příčin
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ÚVODNÍ POZNÁMKA

TÉMĚŘ všechny léky mají určitý vztah k různým událostem a okolnos-
tem běžného života. Jejich symptomy se zhoršují nebo zlepšují teplem 
nebo zimou, odpočinkem nebo pohybem, v noci nebo ve dne a za jiných 
podmínek a okolností. Řada léků souvisí s následky určitých situací nebo 
stavů. Nejedná se o pouhé zhoršení, ačkoliv výsledný stav může se zhor-
šením souviset a někdy je s ním totožný. Např. Arnica odstraní chorobné 
stavy (samozřejmě kromě chirurgických zranění, jako jsou zlomené kosti) 
způsobené pádem; Ruta přinese úlevu v případě následků zhmoždění kos-
tí. V žádném případě není správné popsat tyto stavy jako zhoršení. Pro-
to jsem hodně přemýšlel a uspořádal tyto vztahy ve Slovníku pod zvláštní 
názvy. Nyní jsem je seřadil a zrepertorizoval a výsledek naleznete v při-
loženém seznamu. 

Ačkoli Příčina a Zhoršení nejsou totéž, je mezi nimi úzká souvislost. 
Rhus souvisí s následky vlhkého počasí, a je tedy uveden na seznamu léků, 
které mají tuto Příčinu; symptomy tohoto léku, pokud nejsou způsobeny 
vlhkem, se zároveň do značné míry zhorší ve vlhkých podmínkách. Proto 
homeopat, který bude tento seznam PŘÍČIN používat jako přibližný se-
znam Zhoršení, neudělá velkou chybu a seznam mu může hodně pomoct 
při řešení některých jeho případů.

Doplnil jsem názvy několika léků, které se nevyskytují ve Slovníku ma-
terie mediky. Většinou je uvádím v závorkách. Pokud je některá příčina 
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spojena s konkrétním následkem, je tento následek uveden v závorce před 
názvem léku, který mu odpovídá. Např. „Praní prádla“ způsobuje negativ-
ní následky, kterým odpovídají některé léky. Phosphorus má bolesti hlavy 
způsobené praním prádla. V seznamu léků je tato skutečnost znázorněna 
takto: „(bolest hlavy) Pho.“. Pokud je v seznamu před některým z léků uve-
deno takové rozlišující slovo nebo fráze, týká se pouze daného léku, nikoli 
léků, které následují za ním.

Alkohol – (Ars.), Aur., Bry., Calc., Cd. s., Cb. v., Chi., Crt. h., Dig., Gel., 
Lach., Led., Lo. Nx. m., Nux, Opi., Quer., Rn. b., Sel., Sep., Strp., 
Sul., Ter., Ver. (Viz též Pivo; Lihoviny; Víno, atd.)

Alkoholismus – Aga., Ars.
Blesk – Crt. h., Mor., (slepota) Pho.
Bodné rány – (Hyp.), Lach., Led., Plnt. 
Bolest – Cham. ( = nervové rozrušení) Scu.
Boty, těsné – Paeo.
Bouřkové počasí – Nt. s. d., Pso., Rho.
Bouřky – Gel., Mor., Na. c., Na. p., Pho., Pso., Pul., Rho., Syph.
Brodit se – Dul. (Viz též Voda, zimnice ve, atd.)
Broušení kamenů – Sil.
Brzy vstávat – Mth. pi. 
Břemeno, těžké, nesení – Rut.
Břicho, operace – Bis. (Viz též Operace.) 
Cestování – Coc. i. (Viz též Jízda.)
______ po moři – Ars., Pet., Ther.
Cestování po moři – Ars., Pet., Ther.
Cesty, dlouhé – Cof.
Cibule – (Ac. l.), Thu.
Citronáda – Sel.
Cizí tělesa – Lo. i., Sil.
Cukr – Ag. n., Na. p., Sel.
Čaj – Ab. n., Chi., Coc. i., Dio., Lo.i., Pul., Sel., Strp., Thu.
Červi – Cin., Sbd.
Čest, zraněná – Ver.
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Depresivní emoce – Gel.
Déšť, průtrž mračen – Pho.
Dieta, strava, chyby – Dio., Mag. c.
______ smíšená – Pul.
______ špatná – Ars.
Dislokace – Pso., Rhe.
Dlouhé cesty – Cof.
Domov, odloučení od – Ph. x.
Dopřávat si, pivo – K. bi. (Viz též Pivo.)
______ sladové destiláty – K. bi.
Dosahovat vysoko – Sul.
Drůbež – Cb. v.
Dřevěné uhlí, dým  – Opi.
Duševní námaha – Nx. m., Pho., Pi. x., Pso., Sbd., (rozechvělost a lekavost) 

Vin.
______ námaha, vypětí – Calc.
______ námaha, vypětí a starosti – Ag. n.
______ přepracování (duševní nebo fyzické) – Coc. i., Scu.
______ šok – Aps.
Duševní úsilí nebo vzrušení – Aga.
______ utrpení – Mag. c. (Viz též Úzkost; a Starosti.)
______ vzrušení – Sac. l. (Viz též Vzrušení.)
______ vzrušení, nadměrné – (bolest hlavy) Cod.
Elektrický šok – Mor.
______ stav ovzduší – Na. c.
Emise, výrony – Stp.
Emoce – (Fer.), Phst., Pso., Stn.
______ depresivní – Gel.
______ náhlé, následky, především příjemných emocí – Cof.
______ příjemné, následky – Cof. (Viz též Radost, náhlá.)
______ silné – Pho.
Emocionální znepokojení, rozrušení – K. br.
Erupce, kontrolované, zahnané nebo potlačené – Ana., Ant. c., Aps., 

Bry., Calc., Cam., Caus., Cu. a., Dul., Hep., Ipc., Nx. m., Pet., Pb., 
Pso., (astma.) Ptl., (mléčná krusta, nervové paroxysmy, po) Vi. t., Zin.

Exantém, pod kontrolou – Hel.



Část III

Repertorium povah
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povah, dispozic, konstitucí a stavů

[Tento seznam obsahuje léky, u nichž bylo zjištěno, že účinkují nejlépe 
u určitých typů osob, povah, pohlaví a věku. Rovněž jsou zde zahrnuty 
potíže a stavy konkrétních typů osob a konstituce. Ve Slovníku materie 
mediky jsou tyto údaje obecně uvedeny v sekci Charakteristika pod 
titulem „HODÍ SE PRO“.]

Adipsie, chybějící pocit žízně – dispozice k – Pul. 
Akutní nemoci, osoby oslabené prudkými – Ph. x. 
Alkohol, konstituce poškozené alkoholem – Led. 
______ opilci, když přestanou – Ca. ar. 
Alkoholismus, chronický, nespavost – Sum. 
Amenorea, s leukoreou, ženy, které mají – Xan. 
______ nervózní ženy, u – Ter. 
Anemické, oslabené osoby s dispozicí k revmatismu – Spi. 
______ (poloanemické, napolo trpící žloutenkou) osoby – Pho. 
______ osoby – Calc., Cb. v., Chi., Fer., K. ca., Lyc., Merc., Na. m., 

Pho., Pi. x., Pul., Sil., Ver. 
______ ženy, bledé – Lc. x. 
Anémie – Ird. 
______ mladé osoby trpící – Fer. 
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Angína, varikózní, žíly hltanu velké a modré – Ham. 
Apoplexie – Aco., Arn., Ba. c., Bel., Coc. i., Lach., Nux, Op. 
Argentum Nitricum, osoby lokálně léčené tímto lékem – Nat. m. 
Artritický, diatéza – Cham., Led., Sbi. 
______ bolesti – Sbi. 
Asimilační schopnost, nedostatečná – Sil. 
Astma, u lidí trpících tuberkulózou – Mep. 
______ opilců – Mep. 
Astmatici, staří – Ill. 
Astmatická konstituce – K. n. 
Astmatický a hysterický kašel, globus – Val. 
Atmosférické změny, pokožka citlivá na – Rho., Sul. 
Averze, cvičení, k, mentálnímu nebo fyzickému – Na. c. 
______ čerstvý vzduch, k – Cap., Na. c. 
Bát se čerstvého vzduchu, pacienti, kteří – Cap. 
Bdělost, beze spánku – Val. 
Bezmezně protivné děti – Hep. 
Beznaděj, zoufalství ohledně dokonalého uzdravení – Pso. 
Beznadějný a sklíčený tuberkulózní pacient – Stn. 
Bílý, pleť, děti s – Dig. 
______ čistá kůže a křehká konstituce – Sep. 
______ kůže – Bro., Sep. 
______ vlhký, povlak na jazyku, kojenci s – Ant. c. 
Bledé ženy – Eu. pi., Lc. x., Sec. 
Bledost, rtů – Fer. 
______ sliznic – Fer. 
Bledý, děti – Calc., Mr. d., Pso. 
______ hubení pacienti s tendencí k zubním kazům – Arg. 
______ kůže – Arg. 
______ osoby – Ac. x., K. i., K. ph., Led., Spi. 
______ tvář – Pul., Sil. 
______ tvář, jemná kůže, světlá pleť, slabé osoby, s – Sil. 
______ uvolněné, štíhlé osoby – Ac. x. 
Blonďaté osoby – Chel., Col., Cyc., Kre., Pho., Pul., Sel., Sep. 
Bojácné osoby – Coc. i. 
Bolest hlavy, mentální příčina, z – Ag. n. 
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TATO část Repertoria ve formě tabulky představuje hlavní klinické vztahy 
všech léků z materie mediky, které byly dosud zaznamenány. Tabulka 
obsahuje následující sekce: „Komplementární léky“, „Lék následuje dobře 
po“, „Po léku následují dobře“, „Kompatibilní léky“, „Nekompatibilní 
léky“, „Lék antidotuje“ a „Lék je antidotován“. Rovněž je uvedena doba 
působení léku, pokud byla zaznamenána.

Termín „kompatibilní“ je obecný termín a zahrnuje všechny léky 
z prvních tří sloupců – tzn. „komplementární“ léky, léky, po kterých 
lék „dobře následuje“ a léky, které „po léku následují dobře“. Sloupec 
„Kompatibilní léky“ jsem zařadil, protože u některých léků bylo zjištěno, 
že jsou kompatibilní s jinými léky, ale bez dalšího upřesnění.

U celé řady léků dosud nebyly žádné klinické vztahy zaznamenány. To 
však není důvodem, abych takové léky vynechal; jsou v tabulce uvedeny 
a prázdná místa bude možno zaplnit v budoucnu, až budou jejich vztahy 
a související léky v rámci homeopatické praxe objeveny.
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lék Komplemen tární 
léky

Lék následuje 
dobře po

Po léku následuje 
dobře

Kompatibilní 
léky

Nekompatibilní 
léky

Lék antidotuje 
následující léky

Lék je antidotován 
následujícími léky 

a prostředky

Doba 
půso-
bení

lék

Abies c. Abies c.
Abies n. Abies n.
Abrotanum Aco. a Bry. (pleu-

ritida), Hep. (vří-
dky)

Abrotanum

Absinthium Ba. m. (někdy) Absinthium
Acalypha i. Acalypha i.
Aceticum ac. Arn., Ac. x. < ná-

sledky Bel., Lach., 
Merc. Nevhodný, 
pokud je podán po 
Bor., Caus., Nux, 
Ran. b., Sars.

Aco., anestetika, 
Ar. t, Asr., Cof., 
Eub., Hep., Ign., 
Opi., Pb. (kolika); 
otravu uzeninami, 
Sep., Stm., Tab.

Potence léky Aco. a Tab. 
u depresivních pocitů a trá-
pení; Mag.c. Velké dávky 
léky Calc. (voda), Mag. (te-
kutiny). U gastrických, pul-
monárních a febrilních sym-
ptomů Na. m. a pak Sep.

14–40 d. Aceticum ac.

Aconitium Viz Aco. Aconitium.
Aconitum Aconitum.
Aconitum c. Aconitum c.
Aconitum f. Aconitum f.
Aconitum I. Aconitum I.
Aconitum n. Arn.(modřiny, 

úraz oka), Cof. 
(horečka, nespa-
vost, nesnášenli-
vost bolesti), Sul.

Často indiková-
no po Arn., Cof., 
Sul., Ver.

Arn., Ars., Bel., 
Bry., Cac., Cth., 
Coc. i., Hep., Ipc., 
K. br., Merc., Pul., 
Rhs., Sep., Sil., 
Spo., Sul. (také 
na zneužití Aco.), 
Sul.

Arn., Asp. (ně-
kdy), Ast. f., Bel., 
Bry., Cac., Oth., 
Cham., Chel., 
Cinm., Cit., Cof., 
Cro., Dol., Glo., 
Gph., Klm. (Kre.), 
Lyc., Mrl., Mez., 
Morfium (sekun-
dární následky) 
Nux, Pet., Sep., 
Sol., Spo., Sty. (?), 
Sul., Ther. (citli-
vost na hluk), Ver., 
Vb. o. (epididy-
mitida)

Ac. x., Alcoh., Bel., Ber., 
Cham., Cit., Cof., Nux, Par., 
Sul., Ver., Wine.

1 hodina 
až něko-
lik týdnů

Aconitum n.

Actaea r. otrava vratičem Aco. (nespavost); Bap. ( > 
bolest hlavy a nevolnost); 
Lcs. (?)

Actaea r.

Actaea s. Nux Actaea s.
Adonis v. Adonis V.
Adrenalin Adrenalin
Aesculus g. Aesculus g.
Aesculus h. Coll., Nux, Sul. Nux (symptomy hemo-

roidů) Aesculus h.

Aethiops ant. Aethiops ant.
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lék Komplemen tární 
léky

Lék následuje 
dobře po

Po léku následuje 
dobře

Kompatibilní 
léky

Nekompatibilní 
léky

Lék antidotuje 
následující léky

Lék je antidotován 
následujícími léky 

a prostředky

Doba 
půso-
bení

lék

Abies c. Abies c.
Abies n. Abies n.
Abrotanum Aco. a Bry. (pleu-

ritida), Hep. (vří-
dky)

Abrotanum

Absinthium Ba. m. (někdy) Absinthium
Acalypha i. Acalypha i.
Aceticum ac. Arn., Ac. x. < ná-

sledky Bel., Lach., 
Merc. Nevhodný, 
pokud je podán po 
Bor., Caus., Nux, 
Ran. b., Sars.

Aco., anestetika, 
Ar. t, Asr., Cof., 
Eub., Hep., Ign., 
Opi., Pb. (kolika); 
otravu uzeninami, 
Sep., Stm., Tab.

Potence léky Aco. a Tab. 
u depresivních pocitů a trá-
pení; Mag.c. Velké dávky 
léky Calc. (voda), Mag. (te-
kutiny). U gastrických, pul-
monárních a febrilních sym-
ptomů Na. m. a pak Sep.

14–40 d. Aceticum ac.

Aconitium Viz Aco. Aconitium.
Aconitum Aconitum.
Aconitum c. Aconitum c.
Aconitum f. Aconitum f.
Aconitum I. Aconitum I.
Aconitum n. Arn.(modřiny, 

úraz oka), Cof. 
(horečka, nespa-
vost, nesnášenli-
vost bolesti), Sul.

Často indiková-
no po Arn., Cof., 
Sul., Ver.

Arn., Ars., Bel., 
Bry., Cac., Cth., 
Coc. i., Hep., Ipc., 
K. br., Merc., Pul., 
Rhs., Sep., Sil., 
Spo., Sul. (také 
na zneužití Aco.), 
Sul.

Arn., Asp. (ně-
kdy), Ast. f., Bel., 
Bry., Cac., Oth., 
Cham., Chel., 
Cinm., Cit., Cof., 
Cro., Dol., Glo., 
Gph., Klm. (Kre.), 
Lyc., Mrl., Mez., 
Morfium (sekun-
dární následky) 
Nux, Pet., Sep., 
Sol., Spo., Sty. (?), 
Sul., Ther. (citli-
vost na hluk), Ver., 
Vb. o. (epididy-
mitida)

Ac. x., Alcoh., Bel., Ber., 
Cham., Cit., Cof., Nux, Par., 
Sul., Ver., Wine.

1 hodina 
až něko-
lik týdnů

Aconitum n.

Actaea r. otrava vratičem Aco. (nespavost); Bap. ( > 
bolest hlavy a nevolnost); 
Lcs. (?)

Actaea r.

Actaea s. Nux Actaea s.
Adonis v. Adonis V.
Adrenalin Adrenalin
Aesculus g. Aesculus g.
Aesculus h. Coll., Nux, Sul. Nux (symptomy hemo-

roidů) Aesculus h.

Aethiops ant. Aethiops ant.
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PŘÍRODNÍCH VZTAHů

Úvod

Můžeme říci, že homeopatická materie medika obsahuje cokoli a zároveň 
vše, co lze ve vesmíru nalézt. Člověk sám je zmenšeným obrazem vesmíru 
a lze proto říci, že ve vesmíru neexistuje nic, s čím by nebyl ve vzájemném 
vztahu. Jeho úkolem je nalézt indikace použití látek, které má k dispozici, 
a způsob, jakým je má připravit a aplikovat. Některé indikace a způsoby 
již objevil a látky, které takto zachránil, „zachránil“ z říše neznáma, nyní 
představují homeopatickou materii mediku tak, jak ji známe dnes, tj. na 
současném stupni vývoje. 

Následující seznamy obsahují léky, které patří do různých přírodních 
říší, v uspořádání podle jejich přirozených vztahů. Čtenář má tak mož-
nost zjistit, do jaké míry klinické vztahy současné homeopatické materie 
mediky odpovídají přírodním vztahům. Seznamy ukazují, že téměř každý 
lék z materie mediky má v přírodě vztah k ostatním lékům. V této kapi-
tole naleznete následující seznamy: (1) Kovy a prvky; (2) Rostlinná říše;  
(3) Živočišná říše; (4) Sarkody; (5) Nozody.

1. Kovy a prvky
První přehled obsahuje abecední seznam zastoupených prvků; u každého 
prvku je uveden jeho symbol a atomová hmotnost. Každý název prvku 


