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Kniha je věnovaná památce 
Jamese Tylera Kenta (1849–1916), 

který už ve své době moudře předpověděl, 
že Mléka se

 stanou důležitými léky. 
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Předmluva

Ačkoliv je tato kniha důkazem, že ze všech dostupných provingů mlék může 
vzniknout krásné dílo, neznamená to ale, že provingy mlék (či jakýchkoliv 
jiných látek) automaticky tvoří smysluplný doplněk materie mediky. Jednou 
z činností, které se věnuji coby editor repertorií, je začleňování rubrik z nových 
provingů. Díky tomu jsem získal představu, co provingy přinášejí a mohu se 
v předmluvě podělit o své názory.

Domnívám se, že než se někdo rozhodne pro proving nějaké látky, měl by 
získat určitou představu o možných vlivech této látky. Dle mých zkušeností se 
provádí mnoho provingů substancí, které mohou být snad v určitém nemedicín-
ském aspektu zajímavé, ale jsou ignorovány látky, o jejichž působení na lidské 
pokolení již víme. 

Je třeba si položit několik otázek:
● Co ty tisíce neodzkoušených rostlin? Od počátku homeopatie jsou přitom 

rostliny výtečným nástrojem léčby.
● Co léky odvozené z různých jedů? U některých například víme, že se osvěd-

čily při léčbě srdečních obtíží. Neměli bychom se zajímat například o žabí 
jedy, o účinky látek rybí čeledi tetraodontidae (angl. puffer fish), o účinné 
látky rostlin a hmyzu?

Jelikož proving vyžaduje mnoho úsilí řady osob, považuji za rozumné sou-
středit se nejdříve na látky nejslibnější. Je takovou látkou mléko? J. T. Kent si 
to myslel, a Patricia s ním souhlasí, jinak by nevěnovala své práci takové úsi-
lí. V naší literatuře je však bohužel nedostatek publikovaných případů mlék. 
Znamená to, že jsou užívána málo, nebo dokonce vůbec? Ze všech mlék se jen 
Lac humanum objevuje v klinických studiích. Je třeba mít na paměti, že zhruba 
70 % údajů v repertoriích, které pocházejí z provingů, je třeba ověřit klinicky. 
To znamená, že potřebujeme zpětnou vazbu z praxe, a doufám, že k tomu na-
pomůže právě tato kniha. 

Je také třeba si položit otázku, jak spolehlivé jsou údaje z provingů a jaký mají 
skutečný dopad na klinickou praxi?

Dalším problémem, který mne zneklidňuje, je, že řada moderních provingů 
obsahuje nedostatek tělesných symptomů. Domnívám se, že je to otázka dávko-
vání. Abychom získali významné poznatky, měl by prover dostávat zkoušený lék 
častěji a v různých potencích. To je dle mého soudu příčina toho, že kontaktní 
nebo snové provingy přinášejí málo informací. Často se zde objevují zajímavé 
emoční rysy nebo témata, ale chybí tělesné symptomy a obraz tak není úplný. 
Patricia použila materiály ze všech druhů provingů. Je zajímavé, že různé mo-
dely provingů spolu dobře korespondují (např. Lac asinum a Lac humanum). 
Přesto je třeba řadu symptomů klinicky ověřit. 
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7Předmluva
A konečně poslední problém vidím v nedostatku údajů od různých typů pro-

verů. Největší skupinu tvoří dospělé ženy, mladé nebo středního věku, obvyk-
le bílé pleti s dobrým vzděláním. Potřebovali bychom ale i muže a děti (a také 
větší etnický záběr). Stejně tak provery s různými profesemi – chybí nám pře-
devším tělesně pracující. 

Potřebovali bychom osoby z různých kulturních prostředí (cenné je u provin-
gu Lac asinum právě to, že jeden probíhal v Indii, další v Německu a Francii – 
a oba spolu dobře korespondovaly). To vše tvoří důležité parametry, které roz-
šiřují záběr provingu, a zvyšují tudíž jeho význam i klinický potenciál – a to je 
třeba mít při přípravě provingu vždy na zřeteli. 

Máme v rukou soubor provingů mlék dvaceti savců – dílo shromážděné Patricií 
Hatherlyovou důkladně a pečlivě. Při sestavování této materie mediky prostudo-
vala Patricia původní záznamy – pokud to bylo možné – a zavedla několik nových 
rubrik a jiné, již existující, potvrdila. Naše spolupráce začala před několika roky, 
kdy jsem jel do Austrálie na mezinárodní homeopatickou konferenci, kde jsem 
poznal Patricii jakožto velice svědomitou homeopatku. To dokládá i její práce 
a řada jejích návrhů a oprav stran Mlék v Complete Repertory. Stejně pečlivě 
přistupovala Patricia k četným zdrojům informací, které do své knihy zařadila. 

Její kniha dává úplný současný přehled Mlék. Materie medica jednotlivých 
léků, sestavená v duchu Bogerovy knihy Synoptic key se symptomy mysli na 
začátku, pokračuje pak detailními informacemi a dává jasný přehled o léku, čer-
pajíc ze zdrojů starých i nových. 

Patricie coby expert dnešní doby v otázce Mlék doprovází tyto informace 
osobními, ale velice praktickými poznámkami a postřehy. To čtenáři pomáhá 
v lepším pochopení jednotlivých léků.

Sny jsou roztříděny podle témat, což přináší přehlednost. V tomto duchu bych 
se chtěl inspirovat i pro Complete Repertory. 

Na konci každé kapitoly najdete DD (diferenční diagnostiku), dávkování a do-
datkovou literaturu, takže vznikl nejobsažnější opus na téma Mléka. 

Znamená to, že kniha není jen pomocníkem při výzkumu Mlék, ale usnadní 
též nalezení správného léku tam, kde zvažujeme Mléko jako možný lék. 

Knihu Patricie Hatherlyové mohu vřele doporučit.

Roger	von	Zandvoort,	Kathu,	2010
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Význam mléka

MLékO a sMRTeLníci
Každá diskusze o „Mléku“ musí brát v potaz jeho význam coby výživy pro 
tělo i duši. V mnoha kulturách, jakými jsou Keltové, křesťané, staří Řekové 
nebo hinduisté či islamisté, se setkáváme s mlékem jako symbolem nesmrtel-
nosti. Izraelité hledali Zemi mléka a medu, zatímco Mohamed údajně prohlásil 
„Mléko ve snu znamená sen o učení a vědomosti.“ 

Ve výkladu snů symbolizuje mléko velice pozitivní zprávu podvědomí. Může 
vyjadřovat potřebu hluboké a zásadní výživy a zároveň naznačovat, že je do-
stupná. Konkrétně sen o kojení je chápán jako vyživování hladového vnitřního 
dítěte nebo schopnost nabídnout spirituální inspiraci druhým. Na straně druhé 
sen, ve kterém žádáme o mléko nebo mléko pijeme, má znamenat potřebu du-
chovní potravy. Z tohoto pohledu považuji za fascinující následující rubriku ze 
Sankaranova provingu: (sen: mléko, matka žádá o mléko), která naznačuje, že 
tradiční dárce výživy je fyzicky nebo psychologicky nezpůsobilý. Já to nazý-
vám Evinou kletbou – situací podobnou Hlavě XXII, která se trvale vyskytuje 
v „rozvinutých“ kulturách, kde ženy bojují ze všech sil o nalezení rovnováhy 
mezi tím, co dávají svým potomkům, a tím, co potřebují samy.

Savci jsou stvořeni k procesu vyživování svých potomků po jejich narození 
specifickým způsobem (kojením mlékem), který má zajišťovat pokračování vý-
voje a růstu, jež v nitroděložním období obstarávala placenta. (Podrobný rozbor 
provingů Placenty a Lac maternum naznačuje, že jsou to léky v mnoha ohledech 
příbuzné a že se jeví logické, že výživa placentou je založena na červených kr-
vinkách a výživa kolostrem na bílých krvinkách). 

Mléko – VýžiVa a růst
Podívejme se na úlohu mléka pro potomstvo jednotlivých druhů savců. Tabulka 
(č. 1) ukazuje, že mléko každého druhu je unikátní z hlediska složení – obsahu 
vody, bílkovin (aminokyselin), cukrů (laktózy), tuků a minerálů. 

Druhová specifita mléka zajišťuje, že každý novorozenec je od počátku živen 
substancí, jejíž složení mu umožňuje optimální start do života. Například tulení 
mléko má vysoký obsah bílkovin a tuků. To má zaručit, že mládě rychle roste 
a tvoří si rychle zásobní vrstvu podkožního tuku, která ho chrání před mrazivým 
podnebím a umožňuje také trávit řadu dní o samotě, zatímco matka shání výži-
vu pro sebe. Klokaní mléko je naopak chudé na jednotlivé složky, zato obsahu-
je hodně vody, což je důležité v suchém a horkém podnebí, ve kterém klokani 
žijí. Lidské mléko pak obsahuje méně bílkovin (rosteme pomalu) a má vysoký 
obsah mléčného cukru, který je hlavním zdrojem energie pro mozek. 
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Poděkování

Tato kniha je zcela po právu věnována Jamesi Tyleru Kentovi, který intuitivně 
před mnoha lety předvídal, že jednou budou mít Mléka jako skupina léků v ho-
meopatii nesmírný význam. Až donedávna jsme měli k dispozici pouze hovězí	
mléka, Lac caninum a Lac felinum, za což je nutno poděkovat Swanovi a Be-
ridgemu, kteří stáli na počátku cesty a speciální dík patří Lauře Morgan, která 
si vytrpěla své, jakožto jejich základní zkoušející. 

Do současnosti proběhlo na dvacet mléčných provingů, jejichž výsledky se 
naše práce snaží v maximální míře shrnout dohromady tak, aby byly dostupné 
a – věřme – i srozumitelné. Jde o postupné dílo, které je znesnadňováno mou 
neznalostí evropských jazyků. Některé provingy (Lac phoca, Lac suilinum) jsem 
si nechala přeložit z němčiny a najdete je na mých webových stránkách. Za pře-
klady děkuji Heiko Schwardtmannové a Megan Duckwortové a za editorial Veře 
Externestové. Jenni Treeová přispěla svou rozsáhlou zkušeností editora vydání 
dodatků k materii medice (čímž významně zlepšila kvalitu materiálu), díky za to.

Hluboký dík chci vyjádřit Nancy Herrickové, Rajanu Sankaranovi, Keesi Da-
movi a Melisse Assilemové za jejich čerstvé příspěvky v poznávání Mlék. Prá-
ce Herrickové „Animal Mind, Human Voices“ a Sankaranovy „Provings“ ob-
sahují cenné doplňující informace z provingů, na kterých se podíleli. Obsahují 
také kompletní konvenční materii mediku, kterou lze užívat souběžně s naší 
prací, která je uspořádána jako rubriky sumarizované podle témat a polarit. Náš 
postup má za účel vykreslit jednotlivé savce a nabídnout přehledné odkazy pro 
diferenční diagnózu. Skvělou práci odvedla také ilustrátorka Catherine Apple-
tonová, jejíž kresby vystihují esenci jednotlivých živočichů. Doufám, že si její 
obrázky vychutnáte stejně jako já!

Většina provingů jsou solitéry. Některá mléka byla ale zkoušena dvakrát nebo 
třikrát. U každého léku jsem se snažila začlenit poznatky z co největšího množ-
ství zdrojů, včetně publikovaných případů. Autoři zdrojů jsou uvedeni vždy na 
začátku každé kapitoly.

Vzhledem k tomu, že v knize převažují informace z provingů a klinických pří-
padů nad publikovanými rubrikami z repertorií, vyskytuje se zde řada nových 
doplňků. Některé vyplývají z mého porozumění a vhledu do studované proble-
matiky, jiné pocházejí z dříve přehlížených postřehů. 

Homeopatic Links sloužily v uplynulých dvou desetiletích jako zdroj přiná-
šející poznatky o Mlécích. Jeho editoři Harry van der Zee a Corrie Hiwatová 
sestavili v roce 2002 nejúplnější přehled článků o mlécích jednotlivých savců. 
Jim patří dík za Materia Medica of Milk jako nejlepšího zdroje rubrik, které 
nebyly publikovány ve standardních materiích medikách. Díky, Corrie a Harry.

Dík patří také všem vedoucím proverům a supervizorům, kterými byli: Ka-
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19Poděkování
ren Allenová; Melissa Assilemová; Nadia Bakirová; Claire Bleakleyová; Divya 
Chhabra; Kees Dam a Yvonne Lassauwová; Jacqueline Houghtonová a Eliza-
beth Halahanová; Nancy Herricková; Jacques Lamothe; Karl-Josef Müller; Liam 
McClintock; Otmar Neuhöfer a Sylvia Zeisingová; Boris Peisker; Rajan Sanka-
ran; Chetna Shukla; Sandra Venablesová a Mirsada Vinsová. Vaše velkorysost, se 
kterou jste svolili k využití vaší práce, je poděkováním i bezpočtu bezejmenných 
proverů a jejich času a námaze. Celá naše profese vám je zavázána za nesnad-
nou roli podílníků na provinzích. Taková zkušenost může změnit člověku život. 

Antologie obsahuje jak materii mediku, tak repertorium. Má sloužit jako sou-
pis léků a věřím, že svou funkci splní. Snažila jsem se být maximálně pečlivá, 
přesto odpusťte případné chyby. Klobouk dolů před editory Frederikem Schroy-
ensem a Rogerem van Zandvoortem.

Speciální dík patří zejména Rogeru van Zandvoortovi, který souhlasil s užitím 
jeho Complete Repertory jako referenčního zdroje, a za jeho vstřícnost a velko-
rysost, se kterými se dělil o své názory, za jeho podporu a rychlou pomoc, kte-
rou poskytl, kdykoliv bylo třeba. Napsal také předmluvu, která vybízí k zamyš-
lení, jako stejně inspirující doslov Jenni Treeové – oběma jsem hluboce vděčna. 

Ze zdrojů jsem citovala především ty nejstarší. Pro další bádání doporučuji 
skvělou Complete Dynamics od Rogera van Zandvoorta a Edwina van Grinsve-
na. Rubriky v repertoriu jsem nedělila podle stupňů. To je úkol pro budoucnost, 
až získáme o této skupině léků více klinických poznatků. Postřehnete, že struk-
tura repertoria se podobá spíše Boerickemu než Kentovi. Důvodů je řada – tím 
hlavním je snadná přehlednost a orientace. Začlenění rubriky „Pocit jako…“ je 
neobvyklé a nehodí se pro členění do sloupců. 

Občas si všimnete, že jsem opustila obvyklý jazyk tradičních repertorií a po-
užila moderní slovník. Snažila jsem se respektovat provery a usnadnit hledání 
rubrik, jelikož pacienti archaický jazyk neužívají.

Ve své většině jde o Hahnemannovské provingy mlék. Jsou zde ale i některé 
snové a seminární provingy, tyto materiály jsem začlenila též. Tento druh pro-
vingů je hodnocen značně ambivalentně, považovala jsem za zajímavé směšo-
vat rubriky z různých druhů provingu a porovnávat je. Čas ukáže, jak klinické 
užití jednotlivé zdroje prověří. Uvítám vaše poznatky a názory na mou práci. 

Dvacet provingů se jeví jako velké číslo. Ve skutečnosti jsme ale teprve na 
začátku zkoumání mlék savců, čeká nás ještě hodně práce. Bude mi ctí, pokud 
se ti, kteří mají zájem se do takové práce pustit, podělí o své poznatky a umožní 
začlenění svých výsledků do příštích vydání.

Patricia	Hatherleyová,	Brisbane,	2010

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



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



Vyčerpaný psychicky

Nedostatek sebedůvěry

Využívá šanci

Ztracený, opuštěný

Lhostejný

Tvrdohlavý

Výčitky svědomí, pocit 
viny

Rodina: láska/nenávist

Mírumilovný

Šťastný

Sebejistý

Ukázněný, spořádaný

Upovídaný, hovorný

Bdělý, ostražitý

Lac asinum
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Lac asinum 
Oslí mléko

Provingy
Chetna Shukla (1995) 
Karl-Josef Müller (proving snů) (1996)
Jacques Lamothe (proving při semináři) (2001) 
Megan Duckworthová (překlad do angličtiny)

Klíčová esence

Král se na mne může 
spolehnout

Údělem osla je často nésti něco 
cenného.
Podle křesťanské tradice nese osel na 
hřbetě Krále, posla dobrých zpráv, 
zprávu o spasení lidstva. Ve snovém 
provingu měly květiny barvu nejvyšší 
čakry.
sny: květiny (nachové), s tenkým 
stonkem, afrikány v purpurové barvě

Hloupý osel

opravdový osel – hlupák, tupý 
a omezený. 
tvrdohlavý jako mezek. 
Dělat ze sebe osla.
nebuď osel!
Hloupost, zatvrzelost, umanutost, 
nedostatek inteligence, idiot – to jsou 
časté přídomky osla. 
sny: je zesměšňován, vysmíván, 
objekt veselí druhých.
sny: nechce být za hlupáka/osla/
idiota.
objekt posměchu/ponížení.

Lamothe uvádí, že se na emoční úrovni objevuje neočekávaně pocit bezmoci 
a opuštěnosti. Jako by lidé kolem byli zlomyslní a škodolibí. Ale osel má jen 
prchavou touhu se vzepřít, nedokáže nenávisti čelit nebo se brání neobratně 
a chabě. 
Tato charakteristika by se snad dala vztáhnout i na naši profesi. Nabízíme 
lid stvu jiný druh spasení a usilujeme o uznání. V medicíně je považován ho-
meopat za prosťáčka božího a zároveň nositele moudrosti. 

Le Rouxová konstatuje: „Pacient má silný pocit nespravedlnosti a připadá si 
jako oběť. Je nevinný, pasivní, nedokáže se bránit v nelítostném prostředí.
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Mysl: zlost, na členy rodiny, přehnaně servilní.
Shukla připomíná, že úděl osla je nést břímě!
Mysl: ochotně dělá poskoka, slouhu.
sny: nedoceňován	svou	rodinou	a	druhými	lidmi

Müller zdůrazňuje témata vykořisťování (což vede k potlačenému hněvu) 
a pocit zahanbení, zneužívání a méněcennosti.

Témata
● spolehlivost nebo hloupost
● pokora a vlídnost
● nadávání a trestání
● nerozhodnost/rozhodnost
● sebedůvěra, sebehodnocení, jistá chůze

Miazma syko-syfilitické
Existuje mnoho symptomů spojených se smyslovými orgány, například kovo-
vá pachuť v ústech a sny o násilné smrti.
Existuje také alegorická souvislost zrození osla a začátku civilizace vyjádřená 
v rubrice: 
sny:  narodit se, má, v prázdné špinavé místnosti nebo bytě – nejdřív musí 
uklidit
Le Rouxová upozorňuje na přítomnost násilí, vzdoru a sprostého chování 
u pacienta a také násilností v jeho minulosti. 
sny: podezřívání, nahota, špína, vina, krádeže a voda.

Modality
         zhoršení                 zlepšení
námaha káva (bolesti hlavy)
horko čerstvý vzduch (žízeň)
pohyb pohyb
tlak tlak
duševní vypětí
ráno mezi 5 až 9 hodinou
otřesy (bolest)

Generálie
ÚNAVA

Unavený, není schopen chůze
Ospalý, po práci
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Prázdno, pocit
Lenost
Únava, bez snahy plnit obvyklé úkoly
Únava, nesnaží se přijít včas
Mrhá časem, fláká se
Únava, nudí se, nesnaží se soustředit
Intoxikovaný, jako by byl

AKtIVItA
Plný energie, výkonný, i když je zaneprázdněn
Tělesné aktivity, chce dělat fyzickou práci
Aktivní, večer
Skvěle, vypadá, po námaze
Ve formě, ačkoliv nemá hlad 

vs 
Zhoršení mezi 5. a 9. h ráno

BOLESt
Parestezie	(brnění,	mravenčení):	hlavy,	trupu	a	končetin
Celé tělo bolí jako rozlámané, jako by neunesl sám sebe
Bolesti ráno
Bolesti, horší otřesy

ZáNěT
Zánět
Zánět katarální

KOUPAT SE, TOUŽí
Plavat, touží

OBECNé
Návaly horka, s potřebou zhluboka se nadechnout
Jednostranné symptomy (pravá strana)
Strany se střídají
Žaludeční obtíže
Zduření lymfatické tkáně
Sympatikus – příznaky: vazodilatace, otoky, oligurie (nedostatečná 

tvorba moče)
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Mysl
MíRUMILOVNý

Čte rád milostné příběhy místo kriminálek, líný, chce sledovat TV
Klidný
Poklidný, nevzrušuje se
Mírný, mírumilovný, nenechá se rozladit

ŠťASTNý
Veselý
Spokojený
Radostný
Chichotá se

tyto rubriky a následující dvě připomínají téma šaška a jeho role králova 
důvěrníka… prosťáčka božího… „hloupého osla“!

Žertuje, vtipkuje vs Žerty, odpor k

SEBEVěDOMí
Klidný, když očekává schůzku
Klidný, v kritických chvílích
Jistý sebou
Sebejistý, nebojí se zeptat učitele
Sebejistý, nebojí se mluvit s učitelem po telefonu
Sebejistý, dovolí si hovořit s nadřízeným a místo titulu mu říká 

jménem
Nafoukaný, arogantní
Rozhodný, chce prosadit diskutované myšlenky
Večírek (oslava), rád pořádá
Diamantový prsten, ráda nosí

UKáZNěNý
Úkoly, podřadné, ochotně plní
Pořádek, má rád (uklizeno)

UPOVíDANý
Hovorný
Zabíhavý v řeči (unavuje druhé), což je spojeno s pocitem provinění
Volat přátelům, chce
Cizí jazyky, hovoří cizími jazyky
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MENTáLNě ČILý

Paměť, skvělá, na jména
Soustředění zlepšené
Poezii skládá

MENTáLNě UNAVENý
Mentálně vyčerpaný, nechce žádnou duševní ani tělesnou námahu
Myšlení, odpor k
Duševní námaha, odpor k
Úkoly, lehké se zdají nezvládnutelné
Inteligence snížená, nechápe, nerozumí
Informace přečte, ale nezapamatuje
Tupá mysl
Soustředění obtížné
Zapomnětlivý
Chybuje ve výslovnosti
Rozumí případu, ale není schopen najít správný lék

NEDOSTATEK SEBEVěDOMí
Sebedůvěra, chybí
Úzkost, ve snu – nedokáže vybrat správnou kravatu k obleku
Podrážděný, při práci
Paroduje výraz obličeje druhých
Napodobuje, opičí se
Gestikuluje, rukama

POROVNáNí
Neoceňují jej, jeho sestra
Práce, dělá podřadnou a špinavou práci

ZTRACENý, OPUŠTěNý
Opuštěný, pocit, nikdo mu nepomůže
Izolace, pocit, jako opuštěný, pozdě odpoledne

LHOStEJNOSt
Deprese, střídá se s pocitem sebevědomí, v profesi homeopata
Deprese, chce spát
Deprese, nic ho netěší, jako by mu v životě něco chybělo
Lhostejnost, odpor k práci
Lhostejnost
Tajnůstkářský (lac-as, lac-mac)
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Znuděný
Čas, marní čas

TVRDOHLAVý, PALIČATý
Diktátorský,	vůči	přátelům,	snoubence,	manželce
Paličatý, náročný, se vztekem, když něco chce

osel je opatrný inteligentní tvor, vyhýbá se nebezpečným aktivitám.

TRýZNí JEJ SVěDOMí
Vina, pocit
Svědomí, hryže jej

RODINNé ZáLEŽITOSTI – LáSKA/NENáVIST
Empatický, ke vzdáleným členům rodiny
Rodinná témata, rád čte o
  vs
Zlost, vůči členům rodiny, provázená nepříjemným pocitem na 

nadbřišku
Zlost, vůči členům rodiny, když se k němu chovají jako ke sluhovi
Koně, fascinují ho

Müller registruje sny o koních a shukla, že účastnice provingu náhle 
začala přitahovat koně.

Bludy
Vznáší se, volně – pocit
Euforie, v noci, jako by se vznášel na obláčku, nechce se mu jít spát, 

trvá až do půlnoci
Podřadné a špinavé práce, dělá
Otrokem, že je
Nežit, že je
Bezcenný, že je
Jídlo-zkažené nebo nečisté – že je
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Závrať
Mírná závrať, postupně narůstá a mizí
Mírná závrať, jako by měl hlad
Vznáší se – pocit, jako intoxikovaný, zvláště když mění polohu, má 

pocit, že zakopává
Intenzivní opakující se motání hlavy, lepší když zavře oči
Točení, věci se s ním točí
Motání hlavy, jako by se celý pokoj otáčel, s nevolností a bolestí hlavy
Závrať, při probouzení, lepší, když vstane
Intoxikovaný, pocit
Opilý, jako, se slabou bolestí hlavy (jako ve svěráku) a bolestí žaludku, 

slabé pálení, jako by vypil nekvalitní víno

Hlava
Vypadávání vlasů
Zamlžený pocit (jako v mlze), v čele, prchavý pocit napětí v hlavě 

a tíhy v čele
Mravenčení, jako by ve vlasech, po krku a někdy na čele lezl malý 

pavouček
Bolesti hlavy, katarální bolest
Bolesti hlavy, v čele, jako by tam měl kládu, lepší po kávě
Bolesti hlavy, v čele, s ucpaným nosem
Bolesti hlavy, pravý spánek, za pravým okem
Bolesti hlavy, levostranná, začíná v týle, lepší po kávě
Bolesti hlavy, odpoledne, s ospalostí
Bolesti, bleskové, na temeni, trvají 30 vteřin
Bolesti, bleskové, pravý spánek, trvají vteřinu, jsou provázeny cukáním 

v paži
Bolesti, prchavé, spánek
Bolesti, zátylek, otočení hlavy doprava zhoršuje
Nesnáší pásku kolem hlavy
Bolesti, kolem očí, jako od pásky

Oči
Pálení a svědění v zevním koutku levého oka, trvá 30 minut, v 10 

dopoledne
Pálení, horní víčko, vpravo
Zánět spojivek pravého oka, provázený rýmou a výměšky z pravé 

nosní dírky
Bolesti za očima, především vpravo, ke konci dne, před ulehnutím
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Parestezie kolem oka, lícní kosti a spánku, jako by měl na obličeji 

karnevalovou masku, 

Uši
Náhlé intenzivní svědění, v levém zvukovodu, provázené podobným 

pocitem na levé straně patra a v levé nosní dírce

Nos
Jako by měl těžké závaží u kořene nosu
Dráždění v pravé nosní dírce
Nos ucpaný, s bolestí hlavy
Hlen stéká po zadní stěně hrdla
Rýma s výtokem vpravo
Rhinofaryngitida, mírná, po ránu, provázená pocitem hladu

Obličej
Jako by měl uprostřed čela třetí oko, které se otvírá (pocit aktivace 

korunní čakry má Lac-humanum)
Pocit horka nad lícní kostí a u oka
Pocit napětí v horní čelisti a lícních kostech
Svědění levé tváře, po škrábání se tvoří vřídek
Pocit horka pravé lícní kosti
Necitlivost a brnění (parestezie) začíná nad pravým líčkem a přesouvá 

se do 
koutku pravého oka a do pravého spánku
pak do zadních zubů na pravé straně
pak na levou stranu obličeje (tvář, oko, spánek)

jako by měl na tváři masku

Ústa
Kovová pachuť (Lac-f, Lac-mac, Lac-ory) s těžkým pocitem v žaludku
Sucho v ústech, s pocitem žízně na vodu

Zuby
Bolesti zubů, pravostranné, náhlé, podobají se bolesti při zánětu dutin

bolest ostrá
trvá dva dny

Bolesti zubů, trvající dva dny
horší, když se levá část těla pohybuje
horší, když spí na levém boku
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horší otřesy

Bolesti, po spánku
Bolesti, jakoby od vibrací

Hrdlo
Divný pocit v krku, v poledne, nezlepšuje se jídlem ani polykáním

zlepšení krkáním
Sucho v krku, podráždění
Vykašlává zelený hlen

Krk
Drobné stahy krčních svalů vlevo při probuzení, přetrvávají až do 

odpoledne, jako by spal na tvrdém polštáři

Žaludek
Bolesti v epigastriu, s škroukáním
Tlak v epigastriu, po jídle, přetrvává do odpoledne
Škroukání po probuzení
Neobvyklý hlad v poledne vs hlad chybí
V poledne nemá hlad, cítí únavu
Nemá hlad, s prázdným žaludkem, zlepšuje rýmu
Snadno snáší hladovění
Malá chuť k jídlu, chuť k jídlu zcela chybí
Pocit horka v oblasti plexus soláris
Bolesti (mírné pálení žáhy), jako by vypil nedobré víno

spolu s bolestí hlavy, jako by ji měl ve svěráku
připadá si jako opilý (intoxikovaný)

Pocit tíhy v žaludku, s pocitem kovové pachuti v ústech, připadá si 
plný

jako by měl v břiše nafouknutý balón
s hlasitým kručením v břiše
s pocitem nadmutí

následně s pocitem prázdného žaludku „jako na vodě“
připadá si jako v počátku těhotenství

Těžký pocit v žaludku
Nevolnost
Žízeň
Žízeň silná
Žízeň zvětšená, se suchem v ústech
Žízeň zvětšená, se zvýšeným pocením
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Žízeň zvětšená, chce velké množství vody v krátkých intervalech
Žízeň extrémní

lepší na čerstvém vzduchu
s minimální tvorbou moče

Chutě
Perlivé nápoje, mořské plody, sváteční jídla, třešně
Chleba
Sladkosti
Mléko
Sůl

Odpor (nechuť)
Jídlo obecně, odpor k jídlu
Tučná smažená jídla
Tuk, odpor
Chleba s máslem, káva
Sladkosti
Čokoláda

shukla popsala vyléčený případ diabetu pomocí Lac-as 30 c. Podobně 
jako lidské mléko obsahuje oslí mléko hodně mléčného cukru laktózy.

Břicho
Spazmy, koliky

to je zajímavá rubrika, protože o oslech se soudí, že mají odolný trávicí 
systém, že nemívají koliky. snadno stráví téměř nestravitelné rostliny 
a umějí z každé potravy čerpat tekutiny. 

Bolesti, prudké, s vzedmutím břicha
Zduření uzlin v tříslech

Konečník
Průjem, ráno

s pálením žáhy
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