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Předmluva 

Znám Tinuse už dlouho a znám jeho oddanost homeopati i. 
Toto dílo nabízí rychlou pomoc při hledání symptomu v běžném pro

vozu ordinace. Je přehledné a tedy múže být užitečnou pomúckou pro ty, 
kteří neradi zacházejí se složitou změtí symptomú, jak je podává jejich 
zdroj, Materia Medica Pura či provingy. 

Nabízí také mnohé symptomy získané z klinické praxe, které ještě ne
byly doloženy provingy. Homeopatická komunita tak má cennou příleži
tost potvrdit a verifikovat je ve své praxi. 

Příliš mnoho dodatkú snižuje specifiku symptomu. Čím víc lékú při
dáte k symptomu, jakmile se vám po nich pacient zlepší, tím větší je zde 
možnost, že vybudujete velkou rubriku, kde se vyskytnou všechny léky 
a specifika se vytratí. 

Proto jsme s Donaldem Foubisterem neuvedli u léku Carcinosinum 
všechny výsledky, na kterých jsme spolu pečlivě pracovali od roku 1975 
do roku 1984. 

K val i ta dodatkC1 záleží na typu preskripce, na tom, jakou analýzu lékař 
udělá a jakou strategii pro ten či onen případ vybere. Odtud dúležitost 
referencí autora, které Tinus přidal k dodatkúm v tomto novém vydání své 
Materie medicy pro homeopatickou praxi. 

Má nejlepší přání provázejí toto dílo, posunující kupředu výzkum, po
tvrzení a verifikaci symptomú a rozšiřující možnosti našich lékú. 

Jacques Imberechts, M. D. 
Brusel, 30. června 1993 
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CON 

CONIUM 
KOMPL. CAUST 

1. Typ: nervózní, podlomená konstituce; unaven životem; nevidí v bu
doucnosti nic než nemoc a žal; paralýza nebo imbecilita (JTK) 

2. ONEMOCNĚNÍ z: potlačené sexuální touhy (3); potlačené men

struace (3) 
3. Všeobecné zpomalení všech životních funkcí ; játra ztvrdnou, jsou 

pomalá a zvětšená, měchýř ochablý; postupný nárůst paralytické sla
bosti (JTK); pom,a]ý nástue sl~bosti mysli (JTK) 

4 . Chronické POTIZE SE ZLAZAMI s induracemi , obzvláště prsou, 
po úderu (2); otoky žláz (3): chladné (3), tvrdé (3), bolestivé (3) nebo 

bez bolesti (2) s chátráním (2) 
5. SLABÝ (3), PODRÁŽDĚNÝ (2), rychle se VYČERPÁ (3); není 

schopen žádné fyzické námahy bez naprostého vyčerpání (JTK); třes 
(2), cukání (2) a trhavé pohyby (2) svalů (2) způsobené slabostí nervů 
(JTK) 

6. POMALÉ CHÁPÁNÍ (2), neschopen duševní námahy (WB) ; sla-
bost paměti (3); prostrace mysli (3); tupost při čtení (3); zmatení po 

krátkém spánku (3) 
7. LHOSTEJNOST (3) s odporem ke společnosti , ale bojí se být sám 

(WB); o nic se nezajímá (WB); nesnese žádné rozrušení (JTK) 
8. SMUTNÝ a DEPRIMOVANÝ (2) ze sexuální abstinence (3) ; za

chmuřený (2); hypochondrie (3) z abstinence (3), ze sexuálních exce

sů (3) 
9. POVĚRČIVOST (2), STRACH (GV) 
10. ZHORŠ.: alkohol (2), citlivý i na sebemenší množství alkoholu 

(JTK); světlo (3), umělé (3) i přirozené (3), chlad (2), večer (2), noc 
(3), ráno (2), ležení (3), odpočinek (3), sezení (3), stání (3), tření (3), 
začátek pohybu (3), obracení v posteli (2), duševní námaha (2), fyzic
ká námaha (3), otřesy (3), studené jídlo (2), mléko (3) (distenze ža
ludku (2) [ 1] a břicha (3) [ 1] po mléce) 

ll. ZLEPŠ.: tma (3); svěšení končetin (3); tlak (3), zaměstnání (2), půst 
(3), pokračování pohybu (3) 

12. ODPOR: k chlebu (2) 
13. CHCE: sůl (2), kávu (2), kyselé (2) 
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14. ZV~~!= při v~brá~en~ v posteli (3); při sebemenším pohybu (2); 
pn lezem (3); pn otocem hlavy do strany (3); při pohybu očí (2)· za-
vření očí zlepš. (4) ' 

15. P~o~resívní. VZEST~PNÁ PARALÝZA (2) ; paréza nebo paralýza 
ocmch svalu (2); PTOZA ( 1 ); paralýza optického nervu slepota (3) 

16. lntevnzívní FOTOFÓBIE (3) a LAKRYMACE c2,); vyhýbá se 
SVETLU (4); hyperestézie sítnice (2) 

17. RA_KOVINA MAMM (3) , z kontúze (2); epiteliom (3); bodavé bo
lesti, n:a~my (3); RAKOVINA, TESTES (3), CERVIX (JTK) ; indu
race a mfiltrace cervixu (JTK) 

18. ZRANĚNÍ MĚKKÝCH ČÁSTÍ (3), s TVRDÝM OTOKEM (3) 
tření zhorš. (3) ' 

19. PROFÚZNÍ POCENÍ při zavření očí (3) a ihned po usnutí (2)" pocení 
ho vzbudí (3) [1] ' 

20. BODAVÉ BOLESTI (3); necitlivost postižených částí těla (3) 
21 . PRA VOSTRANNY (3) 

STAŘÍ LIDÉ 
1. Obzvlášť staré panny a staří mládenci (WB) 
2. Následky potlačené sexuální touhy 
3. Senilní demence (2) 
4. Pomalost (3) 
5. Imbecilita (3) 
6. Arterioskleróza (1) 

MYSL 
- sklon sedět (3); touha zůstat v posteli (1) 

- pomalost (3) v pohybu (2) 
- ulpívá na minulých nepříjemných událostech (2) 
- hysterie po sexuálních excesech (1), z potlačení sexuálního vzrušení 

(3) [1] 
- ŠÍLENSTVÍ, střídající se s ostatními symptomy mysli (2); obléká se 

do svých nejlepších šatů (1) [1]; zbytečně nakupuje (1) [ll periodické 
šílenství (2) ' 

- SMUTEK: po koitu (1), z inkontinence (3), z masturbace (2), během 
pocení(3) 

- úzkost z dlouhých období bez sexu (2) [1] 
- odpor k přátelům během těhotenství (2) [I] 

167 

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



MERC 

MERCURIUS SOLUBILIS 
DD.STAPH 

1. ÚSTA: otlaky zubů (3) na velkém, silném jazyku bíle (3) a tlustě, 
nebo suše hnědě (2) potaženém, nebo se začernalým hlenem (Cl); špi
navě (3) žlutý jazyk (3); podélně zbrázděný jazyk s píchavými bo
lestmi (Cl); ofenzivní (3), hnilobný zápach z úst (3); třaslavý hlas (3); 
chvějící se jazyk (3) při vyplazení (1 ); odchlípené dásně (3); uvolně

né zdravé zuby (3) 
2. O~labený imunitní systém s následnou PŘECITLIVĚLOSTÍ NA 

VSECHNO (GV), obzvlášť na teplotu 
3. Ztráta vůle (Cl) 
4. Profúzní POCENÍ (2) ve dne i v noci při každém onemocnění bez 

úlevy (2) ' 
5. OFENZIVNÍ dech i tělesný zápach (Psor), hnilobná chuť v ústech 

(2); silný, nasládlý (1) pronikavý zápach (JTK); páchnoucí moč (2), 
stolice (1) 

6. Profúzní SLINĚNÍ (3), obzvlášť v noci (3); hojný tok páchnoucích 
slin (JTK) 

7. POMALÉ myšlení (1); odpovídá pomalu (3); pomalu chápe, co se 
děje; zapomnětlivý (3) ; otupělost (2) 

8. Vnitřní USPĚCHANOST (3) s POMALOSTÍ výkonu (Alum) (AG); 
uspěchaná (3), neklidná (3), úzkostná (2), impulzivní (1) povaha 
(JTK) 

9. NEKLIDNÝ a ROZRUŠENÝ (3) (neustále se pohybuje z místa na 
místo) (Cl) 

10. Velmi KONZERVATIVNÍ (AG); PODNIKATEL; obchodník 
ll. Velmi citlivý k NESPRA VEDLNOSTI (GV) 
12. Neovladalená touha CESTOVAT někam daleko (2) 
13. ROZ~RZELOS! (2) m~ sklon se ~LOBIT (3) a rozčilovat, HÁ

DA VY (2), NEpUVERlVY a PODEZIRA VÝ (2) (Cl) 
14. SLABOST a UNA VA ve všech údech (3) s výrazným TŘESEM (3), 

obzvlášt rukou (3) 
15. Pocit VINY (1): snaží se uniknout (1): úzkostný v noci (2) [1] , strach, 

že spáchal zločin (2) [1], chce utéci (2); považuje všechny za nepřá
tele (2), blud, že j~ obklopen nepřáteli (2) 

16. NESPOKOJENY vždy (3) se vším (3) 

MERC 

17. LHOSTEJN<?S! ke všemu (2) ; ani se mu nechce jíst (Cl) 
18. ONEMOCNENI z: hádky mezi šéfem a jeho podřízeným (AG); úle

ku ( 1 ); potlačené kapavky (1 ); potlačeného pocení nohou (1 ); potlače
ného výtoku z ucha (3) 

19. ZHORŠ.: v noci (3) , teplem postele (3), chladem a horkem (2), 
vlhkým počasím (2), změnou počasí (2), pocením (3), námahou (2), 
tlakem J2), lehkým dotekem (3), ležením na pravé straně (3) 

20. ZLEPS.: pláč ( 1 ), odpočinek (2), soulož (1) 
21. ODPOR k: masu (2), kávě (2), máslu (2), olejnatým pokrmům , pevné 

stravě (1), suchému jídlu (Cl), vínu (2), brandy (2), pivu (Cl), tučným 
a těžkým pokrmům (2) 
Chléb je do žaludku těžký (Cl); sladkosti nedělají dobře (Cl) 

22. CHCE: studené nápoje (3), pivo (2) , tekuté pokrmy (2); intenzivní 
žízeň (3); chléb s máslem (3) 

23 . BOLESTI, KOSTI (3) v noci (3); bolesti okostice (3); bolest, konče

tiny, v noci, vyhání z postele (3) 
24. ZÁNĚT (3) a OTOKY UZLIN (3); otoky: parotid (3), sublingvál

ních žláz (3), cervikálních uzlin (3), mesenterických uzlin (1), axilly 
(3), mamm (3), jater (3) 

25. Sklon ke chronickému HNISÁNÍ: abscesy (3) uzlin (3) se žlutozele
ným výtokem a sklonem k ULCERACÍM: bodavým a pálivým 
(JTK) 

26 . Neschopnost ležet na pravé straně (=RK) s citlivostí jater, (kongesce, 
zvětšená, zanícená játra s pícháním) (Cl) 

27 . Citlivost na PRŮVAN (2), ale zhorš. teplem (Cl); velmi citlivý na 
počasí, změny tlaku (JTK) 

28 . STESK PO DOMOVĚ (3) s noční úzkostí a pocením (Cl) 
29. Impulz ZABÍT (1) nebo SPÁCHAT SEBEVRAŽDU (2) ; touha 

zabít člověka, jenž odporuje (2) [ 1] nebo pro drobnou urážku (2); ná
hlý hněv s impulzem spáchat násilí (JTK) 

30. NUDA (4) 
31. PLÁČ se střídá se smíchem (3) 
32. STRACH Z ŠÍLENSTVÍ (1), obzvlášť v noci (2) 
33. PARANOIA; IMBECILITA (2) 

NOVOROZENCI 
1. Velmi OTEKLÝ OBLIČEJ (AZ) 
2. Dělá bubliny (Bufo, Camph, Ign, Graph a Lach při pláči) (AZ) 
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3. Silná linea nasalis (AZ) 
4. Neusměje se na požádání (Bell, Lyc, Puls, Sil) (AZ) 
5. Často ublinkává (Aeth) (AZ) 

DĚTI 
1. NEKLIDNÉ (4), v noci (3), zmítá se v posteli (2) 
2. NUTKÁNÍ SE všeho DOTÝKAT (2) 
3. Otevřená ústa ( 1) 
4. Leukorrhea u malých holčiček (3) 
5. Děti se špinavým nosem (Guersney); nos je červený a odřený, v něm 

rozežírající sekret; vnitřek nosních dírek bolí a pálí 
6. Děti s epileptiformními záchvaty, cukáním a nekoordinovanými hra

natými pohyby rukou a nohou (JTK) 
7. Pocení na hlavě (3), rozšířené zorničky (2), válení hlavy ze strany na 

stranu (2), zhorš. v noci (3), v anamnéze spála (2) nebo potlačený vý
tok z ucha (3) (JTK) 

8. Akutní hydrocefalus po spalničkách nebo spále (Apis) (JTK) 
9. Černé zuby (3) a časná kazivost zubů u syfilitických dětí (JTK,=RK) 
10. U dětí, chlapců či dívek, moč pálí po močení a děti si neustále sahají 

na přirození (JTK) 
ll. Malé holčičky mají dráždivý výtok, který působí pálení a svědění 

a velmi obtěžuje (JTK) 

MYSL 
- anarchista, revolucionář (3) [1] 
- cosi ji nutí zabít manžela, kterého má velmi ráda (2) 
- poporodní mánie; chce hodit dítě do ohně (Cl) 
- zmatek, ztrácí se ve známých ulicích (2) 
- blud: skáčou na ni zvířata (2) [1]; je zločincem (2); trpí muka pekel-

ná, aniž by věděl, proč (2); vidí děsivá zjevení (2); vidí tekoucí vodu 

(Cl) 
- je sám sebou znechucen, ne má odvahu žít (2) [ 1] 

- frivolní (3) 
- imbecilita (2) 
- úzkost (I) a smutek při menstruaci ( 1) (JTK) 

GENERÁLIE 
- HUBNE z nemoci (2) 

280 

MERC 

- ABSCESY se tvoří, když je životní síla malá a dlouhodobě se vytváří 
hnis; nehojí se; tkáň nemá sklon granulovat, stále se otevírá a produ
kuje výtok, vypadá mrtvá (JTK) 

- Merc. je jedním z nejlepších paliativ u rakoviny dělohy a mamm 
(JTK) 

HLAVA 
- hlava je citlivá na dotek (JTK) 

ZUBY 
- bolest zubů, šíří se do obličeje (3) 

UŠI 
- bolest (3): pravé ucho (2); šíří se do obličeje (2); zhorš.: teplem po-

stele (3) ; s bolestí v hrdle (2) 
- krvavý (3) , páchnoucí (3) výtok s píchavými bolestmi (2) 
- ulcerace bubínku (3) 
- furunkly a vřídky na vnějším boltci (3) 
- polypy (2) a houbovité novotvary (2) [1] na vnějším boltci 

NOS 
- katar, šířící se do předních dutin (3) 
- koryza (3): teplý vzduch (3), ale bojí se chladu (2), teplo pokoje (2) 

se zánětem laryngu (3), s bolestí v krku (3) 
- praskliny na nosních křídlech (2) 
- hustý (2), nazelenalý (3), dráždivý (3), páchnoucí (3) výtok 
- ztráta čichu (3) 
- kýchání, ležení zlepš. (1) [1] 

OBLIČEJ 
- uhry, obličej , s nafialovělým okolím (3) (RK370) 
- příušnice (3) 

HRDLO 
zánět hrdla (3), vpravo (2), chronický (2), s houbovitým vzezřením, 

všeobecný difúzní otok, otoky parotid (3), plnost a zatuhlost krku, se 
suchostí v hrdle (3) a potížemi při polykání (2) (JTK) 
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