
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

MILLS, s.r.o., BRANDÝS NAD LABEM 

 

 
 

 

 
 

 
ROLE HOMEOPATIE VE 21. STOLETÍ 

 

 
 

 

 

 

 

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Miroslava Zachariášová  

VYPRACOVALA: Veronika Hamplová 

 

BRANDÝS NAD LABEM 2009 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

PROHLÁŠENÍ 
 
 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala sama, za 

použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 

 

 

V Brandýse nad Labem 11. května 2009 

Podpis:  Veronika Hamplová 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala paní profesorce  

Mgr. Miroslavě Zachariášové za odborné vedení, pomoc a cenné 

rady, které mi při zpracovávání mé absolventské práce poskytla. 

 

 

 
 



- 4 - 

OBSAH 

 

1   Cíle absolventské práce  

1.1  Hlavní cíl: Rešeršní přehled homeopatik dostupných 

na našem trhu, zdravotní obtíţe řešené 

homeopatickou léčbou a návrh na sloţení domácí 

homeopatické lékárničky pro kaţdodenní vyuţití.  

1.2  Dílčí cíle: Seznámení s homeopatií  

2   Úvod               

3   Historie  

3.1   Několik definic  

3.2   Homeopatie ve 20.století  

3.3   Původ homeopatických léků  

3.4   Příprava a výroba  

4   Homeopatie ve světě v současné době  

4.1   Homeopatie ve Velké Británii v současné době  

5  Které nemoci je vhodné přednostně léčit pomocí 

homeopatie 

5.1   Klasická, Konstituční a Kvantová homeopatie  

6   Působení homeopatického léku  

6.1  Nevhodné nemoci pro homeopatickou léčbu   

6.2   Správnost uţívání homeopatických léků 

6.3   Proč mít doma lékárničku s homeopatickými léky?  

7   Domácí homeopatická lékárnička  

7.1   Příklady monokompozitních preparátů 

7.2   Nejvhodnější polykompozitní homeopatické preparáty  

7.3   Placebo a Nocebo 

7.4   Zdravá ţivotospráva  

7.5   Homeopatická barevná terapie  

8   Diskuze  

9   Závěr  



- 5 - 

10   Summary  

11          Bibliografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

2  ÚVOD   

 

Vybrala jsem si pro absolventskou práci téma: Role 

homeopatie ve 21.století. Patří homeopatika do volného prodeje?  

V práci se zaměřím na to, jak působí homeopatické léky, 

nejčastější zásady pro uţívání homeopatických léků a na nemoci, 

které je vhodné přednostně léčit pomocí homeopatie. Negativní 

vnější vlivy ať uţ krátkodobě či dlouhodobě působící mají 

neblahý vliv na lidský organismus. Dochází k nerovnováze 

v organismu, která se můţe projevit poruchou zdraví. 

Homeopatie věří, ţe tělo je mnohem víc neţ soubor svých 

různých částí a ţe musí být brána v úvahu osobnost jako celek. 

Mysl, emoce a všechny jednotlivé orgány jsou spolu vnitřně 

spjaty. Je nutno přihlíţet k osobnosti jako celku. Homeopatie je 

povaţována na medicínu holistickou. 

Toto téma jsem si vybrala proto, ţe tento druh medicíny je 

v našem světě z mého pohledu opomíjen a určitě si zaslouţí více 

pozornosti.  

V práci se pokusím navrhnout sloţení domácí 

homeopatické lékárničky pro řešení nejběţnějších zdravotních 

obtíţí.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

3  HISTORIE 

 

Historie homeopatie se velmi často – a zcela poprávu 

ztotoţňuje s historií jejího zakladatele, Samuela Christiana 

Fréderica HAHNEMANNA, který se narodil v Míšni, 10.dubna 

1755. Byl mimořádně nadaný na jazyky, hovořil plynně 

francouzsky, anglicky, italsky a vedle toho ovládal i řečtinu, 

latinu a hebrejštinu. Po komplikovaných studiích medicíny ve 

Vídni skládá doktorát roku 1779 v Erlangenu.  

Ve věku 24 let se poprvé usazuje, aby si otevřel lékařskou 

praxi. Tehdy ještě netuší, ţe zdaleka nejde o začátek poklidné 

kariéry lékaře v malém městě. Velmi brzy je totiţ natolik 

znechucen medicínou své doby, kterou povaţuje nejen za 

nevědeckou a neúčinnou, ale v mnoha případech dokonce za 

zdraví škodlivou, ţe v roce 1789 zavírá svoji ordinaci a přijímá 

rozhodnutí napříště se medicíně vůbec nevěnovat. Aby finančně 

zajistil rodinu, ţiví se jako překladatel učebnic s medicínskou 

tematikou.            

 

 

Obr. č.1 – S. Hahnemann 

(Zdroj: www.seznam.cz) 

 

V roce 1790 ho při překladu odborné knihy skotského 

lékaře Williama CULLENA napadá (při četbě kapitoly o působení 

kůry chinovníku na lidský organismus) myšlenka, která zcela 

radikálně změní jeho ţivot. Má totiţ nápad zkusit, co tato látka 
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vyvolá v pokuse na zdravém. Na rozdíl od CULLENOVA 

konstatování, ţe kůra chinovníku má posilující vliv na ţaludek, 

zjišťuje po jejím experimentálním poţití, ţe se mu ţaludek 

naopak pováţlivě houpe a dokonce se u něj objevuje horečka 

s podobným průběhem jako ta, na kterou vydával za své 

lékařské praxe kůru chinovníku předepisovat! 

Zcela udiven tímto výsledkem formuluje pracovní 

hypotézu: „Zdá se, ţe tato látka má schopnost léčit ty příznaky, 

které sama vyvolává”. Aby jí ověřil či vyvrátil, začíná provádět 

podobné pokusy s řadou dalších látek. Pokusným králíkem je on 

sám, jeho vlastní rodina a blízcí přátelé.  

Výsledky jednotlivých experimentů přesně zaznamenává a 

nezapomene zapsat sebemenší detail, který by mohl souviset 

s účinkem pokusně podané látky. V zápisech se tak lze setkat 

nejen s tělesněnými projevy, ale i s pocity nemocných, 

s psychickými změnami nebo okolnostmi, za kterých se 

všechny příznaky zmírňují nebo naopak zhoršují. Z těchto 

obrazů jednotlivých látek, získaných po miniintoxikaci pokusných 

zdravých jedinců, sestavuje v průběhu let jakýsi sumář, který 

nazývá MATERIA MEDICA PURA, čili Čistá Materia Medica. 

Ve druhé fázi zkouší jednotlivé látky předepisovat jako lék 

těm jedincům, jejichţ nemoc se projevuje podobnými příznaky. 

Na rok 1996 připadají dvousté narozeniny homeopatie, 

neboť právě tolik let uplynulo od chvíle, kdy HAHNEMANN shrnul 

své poznatky do první, historické práce Esej nad novým 

principem léčby odhalující léčivé účinky látek pouţívaných 

v lékařství, která je obecně povaţována za první publikaci o 

homeopatické medicíně. Ve stejném roce – jakoby náhodou – 

objevil angličan JENNER očkování proti kravským neštovicím, 

tedy vakcinaci (vacca=kráva). Ve své práci popisuje 

HAHNEMANN svůj objev slovy: „Kaţdá  látka, která je schopna 
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vyvolat u zdravého a citlivého jedince nějaké příznaky, musí být 

schopna je léčit u jedince nemocného”. Takto byl tedy 

znovuobjeven tzv. ZÁKON PODOBNOSTI. Proč znovuobjeven? 

Protoţe se o něm vědělo dávno a dávno před HAHNEMANNEM. 

Jako první jej patrně zmiňoval otec medicíny, sám velký 

HIPPOKRATES (4.–5. století před Kristem).   

 

Stojí za zmínku, ţe jiţ tento starověký lékař pozoroval, 

studoval a léčil člověka z pohledu trojité jednoty:   

 

 JEDNOTY S PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM ŢIJE: nemocný je 

neoddělitelný od svého fyziologického a kosmického 

prostředí. Nemoc je zlo postihující celého člověka.    

 JEDNOTY PŘÍZNAKŮ A PROJEVŮ ONEMOCNĚNÍ: Lékař musí 

studovat všechny příznaky, které odlišují stav nemoci od 

stavu zdraví u kaţdého jedince. Musí si všímat všeho co lze 

vidět, na co lze sáhnout a co lze slyšet.  

 JEDNOTY LÉČEBNÉHO POSTUPU: Dieta, hygienická rada i 

lék musí být vţdy vybírány individuálně pro toho kterého 

pacienta a ne pro všechny stejně pouze na základě shodné 

diagnózy.      

 

V terapii rozlišoval rovněţ tři moţné postupy: 

 

 VYČKÁVACÍ, který spočíval v tom, ţe se nechala plně 

působit samoozdravná síla organismu a přírody. 

 OPOZIČNÍ, spočívající v léčbě projevu nemoci jejím 

protikladem (například studená koupel u horečky).  

 PODPŮRNÝ, vyuţívající vztahu podobnosti.    
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HIPPOKRATES tedy dobře znal princip podrobnosti a velmi 

často jej pouţíval v léčbě svých nemocných. 

V roce 1810 vychází poprvé základní HAHNEMANNOVA 

práce, která nese název ORGANON LÉČEBNÉHO UMĚNÍ, ve 

kterém shrnuje – ve formě paragrafů – své dosavadní poznatky 

o homeopatii a jejím pouţití v medicíně. Za svého ţivota stihne 

opravit a aktualizovat šest vydání tohoto díla. Výsledkem jeho 

celoţivotní píle byl rozvoj nové léčebné metody doslova po celém 

světě. Začaly vznikat lékařské homeopatické spolky, sdruţení, 

asociace a společnosti, začaly vycházet odborné časopisy. 

Homeopatie se začala přednášet na fakultách. 2. července 1843 

v Paříţi HAHNEMANN umírá. Pochován je na nejslavnějším 

hřbitově Evropy, paříţském Pere-Lachaise. (Podle Rýc, 1995)   

 

3.1  NĚKOLIK DEFINIC:  

 

Medicína se v minulých stoletích ubírala dvěma základními 

směry, které vycházely ze zcela odlišného pohledu na zdraví a 

nemoc. První, dnes nejrozšířenější větví je tzv. ALOPATIE (allos 

= jiný, pathos = choroba), která vychází z předpokladu, ţe proti 

chorobám je třeba postupovat předepisováním léků s opačným 

účinkem, tedy jiným neţ podobným. Její zaměření vyplývá jiţ 

z názvů skupin léků (léky proti kašli = antitusika, léky proti 

depresi = antidepresiva). V širším slova smyslu se dnes označení 

alopatie kryje s klasickou školní medicínou, zaloţenou na 

pouţívání chemických léků podávaných v měřitelných dávkách.  

Vedle ní se však uţ od dob HIPPOKRATA rozvíjela metoda 

léčby zaloţena na zcela odlišném principu, kterému dal aţ o 

mnoho století později Samuel HAHNEMANN jméno 

HOMEOPATIE (homoios = podobný, pathos = choroba). Sám 

HIPPOKRATES léčil jiţ ve 4.století před Kristem vojáky stíţené 
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cholerou výtaţky z rostliny kýchavce bílé – VERATRUM ALBUM, 

která má schopnost v pokuse na zdravém vyvolat příznaky 

podobné choleře, tedy zejména podobný typ průjmu. Z jeho dob 

se nám také zachovalo ono slavné: SIMILIA SIMILIBUS 

CURANTUR = podobné se léčí podobným, tedy jinými slovy, 

látka, která má schopnost vyvolat nějaké zlo, je má také 

schopnost léčit. Historickou skutečností pak zůstává, ţe toto 

PRAVIDLO PODOBNOSTI bylo po staletí nevědomky pouţíváno i 

klasickou medicínou, ale skutečné vědecké základy dal tomuto 

medicínskému směru aţ Samuel HAHNEMANN, který chtěl jako 

první lékař vytvořit samostatný lékařský obor zaloţený na 

aplikaci pravidla podobnosti.  

K tomu, aby zjistil, jaké „zlo” ta která substance vyvolává, 

začal provádět pokusy s nejrůznějšími látkami a pečlivě 

zaznamenával projevy, které se u něj po jejich pouţití objeví. 

Sám na sobě vytestoval na 90 různých látek, které se v jeho 

době v medicíně pouţívaly nejčastěji (šlo jak o byliny, tak o 

ţivočišné a minerální látky). Popisy jeho pokusů jsou velmi 

rozsáhlé a zdaleka se neomezují pouze na tělesné projevy. Po 

podání kaţdé látky v téměř toxických dávkách pečlivě 

zaznamenával všechny změny, ke kterým došlo. Po podání 

výtaţku z prhy chlumní – NICA MONTANA u sebe například 

popsal rozbolavělost všech svalů, spontánní tvorbu modřin, stav 

zchvácenosti a otupělosti, průjem páchnoucí po shnilých vejcích, 

horečku se zimnicemi, zápach z úst, sténání ze spánku, dojem, 

ţe postel na které leţí je příliš tvrdá, zlepšení příznaků klidem a 

vleţe s nízko uloţenou hlavou a několik set ! dalších. Následně 

zkoušel tuto bylinu podávat pacientům, u kterých popsal 

příznaky podobné těm, které znal z pokusu. Arnikou léčil 

zejména jedince, u kterých se po nadměrné tělesné námaze 

nebo po úraze rozvinul podobný obraz utrpení.  
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Druhou nesmrtelnou zásluhou HAHNEMANNA je objev 

„nekonečně malých ředění” (tzv. infinitezimálních dávek). 

Kdyţ toto pouţíval k léčbě měřitelných dávek zejména toxických 

látek, docházelo sice k vymizení pacientových obtíţí, ale 

objevovaly se další, tentokrát vyvolané toxicitou léčebného 

přípravku. Tato skutečnost mu v řadě případů zcela 

znemoţňovala podávání některých velmi účinných, ale současně 

velmi jedovatých substancí (rtuť, arzén, rulík zlomocný). V tuto 

dobu se mu v hlavě zrodil geniální nápad a začal své léky ředit, 

aby následovně zjistil, ţe: „Jsou-li léky podávány na základě 

pravidla podrobnosti, pak ředění jejich účinek nezmenšuje, nýbrţ 

naopak prohlubuje”. Tím odstranil poslední překáţku v léčebném 

pouţívání toxických látek a velmi brzy poté začal pracovat 

výhradně s ředěnými látkami, které se následně staly jedním ze 

synonym homeopatie. (Podle Rýc, 1995) 

3.2  DVACÁTÉ STOLETÍ 

V roce 1843, kdy zemřel Samuel Hahnemann, byla uţ 

homeopatie rozšířená po celém světě. Proces jejího rozvoje však 

i nadále brzdila vzájemná nedůvěra a nepřátelství mezi 

homeopaty a alopaty. Nové poznatky v medicíně objevené na 

sklonku devatenáctého století posílily pozici ortodoxních lékařů. 

Byla vědecky prokázána existence mikrobů, přestávaly se 

pouţívat staré praktiky, které odsuzoval Hahnemann, a vyvíjely 

se nové silné léky. Rozvoj medicíny šel ruku v ruce s rozvojem 

farmaceutického průmyslu, který představoval účinnou a mocnou 

sílu podporující alopatický přístup. Pozice alopatické medicíny se 

tedy upevňovaly, kdeţto postavení homeopatie se díky její 

vnitřní nejednotnosti ještě zhoršovalo. Bezradná veřejnost se 

začala přiklánět na stranu, která dokázala jasněji a důrazněji 
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prosazovat své argumenty. Medicínu postupně čím dál více 

ovlivňovaly ekonomické a politické faktory naprosto nesouvisející 

se zájmem o zdraví pacienta, ale vliv propagace sílil a veřejnost - 

stejně jako mnozí homeopaté - vzrůstajícímu tlaku podlehla. V 

roce 1911 se Americká asociace lékařů rozhodla zavřít mnoho 

homeopatických škol, neboť se mělo za to, ţe poskytují vzdělání 

velmi nízké úrovně. Zmíněná asociace také rozpoutala obrovskou 

kampaň proti homeopatii. V důsledku toho se do roku 1918 

počet homeopatických nemocnic v USA sníţil na sedm. S velkým 

optimismem bylo spojeno také zavedení penicilínu, mezi 

zdravotníky zavládla představa, ţe v lékařství nastalo cosi jako 

nirvána. „Plýtvání časem” při odebírání homeopatického případu 

patřilo minulosti. Předepsání teď trvalo pět minut a bylo moţné 

vyléčit jakoukoli nemoc. Lidé si neuvědomovali, ţe se tento 

přístup jednoho dne obrátí proti nim. (www.seznam.cz) 

 

3.3  PŮVOD HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ: 

Vstupní suroviny pro výrobu homeopatických léků 

pocházejí ve většině případů ze všech tří říší:  

a) rostlinné   

(koniklec: PULSATILLA, rulík: BELLADONNA, posed: 

BRYONIA)     

b) ţivočišné   

 hadí jedy: VIPERA, LACHESIS, BOTHROPS 

 celý hmyz: včela – APIS, červený mravenec – 

FORMICA 

 zvířecí výměšky: psí mléko – LAC CANIUM, sekret 

koţních ţláz ropuchy – RANA BUFO    
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c) minerální   

 jednoduché látky: ţelezo – FERRUM METALLICUM, 

olovo – PLUMBUM METALLICUM, měď – CUPRUM 

METALLICUM  

 sloučeniny: chlorid sodný – NATRIUM MURIATICUM, 

uhličitan vápenatý – CALCAREA CARBONICA  

d) ostatní 

kyseliny PHOSPHORICUM ACIDUM, různé sloučeniny: 

HEPARSULPHUR, hormony: FOLLICULINUM, mikrobiální 

kultury: COLIBACILLINUM, očkovací látky: V.A.B., 

komplexní sloučeniny: PYROGENIUM, alergeny: POLLENS 

atd. (Podle Rýc, 1995) 

  

3.4  PŘÍPRAVA A VÝROBA   

Příprava výroby začíná tím, ţe se vstupní surovina nechá 

po dobu 21 dní macerovat v alkoholu. Touto technikou vzniká 

tzv. matečná tinktura, která v sobě obsahuje všechny aktivní 

látky vstupní substance. Následuje proces, který je uţ 200 let 

beze změny platný; Jde o tzv. homeopatické ředění, které 

spočívá v tom, ţe se 1 díl matečné tinktury ve zvláštní nádobě 

spojí s 99 díly rozpouštědla, kterým je 70 % alkohol. Skutečnost, 

ţe je tento akt nazván homeopatickým ředěním a ne pouze 

„ředěním” spočívá v tom, ţe po spojení ředěné a ředící směsi v 

poměru 1:100 musí dojít k tzv. dynamizaci, kterou není nic 

jiného neţ prudké mechanické protřepání nádoby, ve které došlo 

ke spojení obou médií. Význam tohoto - pro homeopatii 

nezastupitelného úkonu - zůstává dodnes nejasný. Jasné je 

pouze to, ţe kdyţ dynamizaci vypustíme, výsledný lék je 

naprosto neúčinný. Takto získaný - tedy zředěný a 

dynamizovaný roztok nese označení 1 C, které upozorňuje na to, 
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ţe jde o první centezimální (setinné) ředění. Další postup 

přípravy je stejný. Sloučením jednoho dílu ředění 1 C s 99 díly 

rozpouštědla a následné dynamizaci, vzniká ředění 2 C. Tento 

postup je moţno opakovat aţ tisíckrát, takţe v praxi (i kdyţ 

málo) pouţívaná ředění mohou mít za jedničkou i 6  nul.  Tento 

fakt uţ se naprosto vymyká lidské představivosti a takto vysoká 

ředění inspirují mnohé kritiky homeopatie k téměř hysterickým 

výpadům.   

MT = matečná tinktura 

Obr. č.2 – Ředění homeopatik 

(Zdroj: Rýc, 1995) 

Dříve se protřepávání dělalo ručně, proto výroba vysokých 

potencí byla z praktických důvodů nemoţná. Ale i po zavedení 

protřepávání pomocí přístrojů trvá často aţ tři měsíce, neţ 

vznikne vysoká potence léku. Dnes uţ se rovněţ nepouţívá 

k výrobě středních potencí čistý alkohol, ale dvakrát destilovaná 

voda, protoţe spotřeba alkoholu by byla velmi vysoká a výroba 
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by se velmi prodraţila. Čistota všech zpracovávaných materiálů a 

i čistota prostředí je velmi pečlivě hlídána, aby byl zaručen 

poţadovaný standard homeopatických léků. Zatím jsme hovořili 

o centezimálním ředění, ale ve světě se uţívá i ředění decimální 

– 1 díl matečné tinktury nebo jiţ potencovaného roztoku na 9 

dílů rozpouštěcího roztoku. Takto vzniklé potence se označují 

písmenem D (někdy také X) například D12 nebo 12X. Vzhledem 

k tomu, ţe psaní mnoha nul zabere na štítku léku více místa a při 

čtení potence se homeopat můţe snadno o nulu zmýlit, uţívá se 

při označování vysokých potencí od 1000C výše římských číslic. 

Takţe 1 000C = 1M, 10 000C = 10M, 50 000C = 50M, 100 000C 

= CM, 1 000 000C = MM atd. Podle chemických zákonů existuje 

hranice, po kterou lze postupně ředit, aniţ by zmizela původní 

látka. Této hranici se říká Avogadrovo číslo a přibliţně odpovídá 

potenci 12C. Vyšší potence proto uţ neobsahují ţádnou  původní 

látku, a přesto se léčebná síla potencí dalším ředěním a 

protřepáváním zvyšuje. (Podle Rýc, 1995) 
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4  HOMEOPATIE VE SVĚTĚ V SOUČASNÉ DOBĚ 

Homeopatie je populární v mnoha asijských zemích - od 

Pákistánu, Bangladéše a Nepálu aţ po Srí Lanku. V Indii má 

homeopatie v současné době plnou podporu vlády, je oficiálně 

uznávána jako samostatný lékařský obor a rychle se rozvíjí. 

Indie je stát s největším počtem homeopatických nemocnic na 

světě, pracuje tam na plný úvazek 300 000 homeopatů (70 000 

z nich je registrováno státem), funguje tam čtyřicet 

homeopatických lékařských škol s čtyřletým aţ šestiletým 

studijním programem a vzkvétá tam i publikační činnost. 

Homeopatie je v současné době rozšířená po celé Evropě. V 

některých zemích, například ve Španělsku, na Islandu a v 

Dánsku, je však jen málo rozvinutá. V jiných státech, kupříkladu 

ve Francii, je o homeopatii veliký a stále rostoucí zájem. 

Homeopatické léky jsou volně k dostání ve většině lékáren a v 

některých nemocnicích pracují homeopatičtí poradci. Ve Francii 

bylo podle zákonů z Napoleonovy doby zakázáno pouţívání všech 

potencí vyšších neţ 30C a díky tomu se tam vyvinul sloţitý 

způsob pouţívání niţších potencí, například stejný lék v potenci 

3C, 4C a 5C se pouţívá k léčení různých obtíţí. Francouzská 

škola také zastává podávání několika léků současně a tím se 

odklání od klasického holistického přístupu. Ve Francii je několik 

vynikajících laboratoří, kde se vyrábí vysoce kvalitní léky. V 

Německu, v zemi svého zrodu, je homeopatie velice populární a 

praktikuje ji několik tisíc homeopatů, ale němečtí homeopaté 

stejně jako Francouzi s velkou oblibou kombinují léky. Někdy 

pouţívají aţ 20 různých léků zároveň. Není známo, do jaké míry 

je homeopatie rozvinutá v zemích bývalého Sovětského svazu, 

určitě je však zastoupena ve velkých městech. V roce 1935 zde 

byl vydán oficiální dekret, podle kterého mohou lékaři 
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předepisovat alopatické i homeopatické léky dle vlastního 

výběru. Homeopatie je velmi uznávaná v mnoha jihoamerických 

zemích, v popředí stojí Mexiko, Argentina a Brazílie. V kaţdé z 

těchto zemí praktikují tisíce homeopatů a jejich práce je na 

vysoké úrovni. V Austrálii a na Novém Zélandu se zájem o 

homeopatii velmi rychle šíří, provozují ji jak lékaři tak 

profesionální homeopaté. Menší mnoţství nadšených homeopatů 

praktikovalo také v Jiţní Africe, v roce 1974 však byly podle 

parlamentního zákona zavřeny homeopatické školy (podobně 

jako na počátku dvacátého století v USA). Přestoţe tam není 

homeopatie oficiálně uznávaná, několik homeopatů provozuje 

svou praxi i nadále. V arabských státech se homeopatie 

neprosadila. Začíná získávat popularitu v Izraeli. Profesionální 

homeopat George Vithoulkas, autor knihy Homeopatická věda, 

pochází z Řecka. Tento muţ otevřel v Athénách homeopatickou 

kliniku a školu. Klinika má velice dobré jméno, je v provozu jiţ 

dvacet let a během té doby se tam léčily stovky tisíc pacientů. 

Vithoulkas se zabývá jak problémy souvisejícími se způsobem 

působení homeopatických léků, tak otázkami spíše 

metafyzického charakteru. Jeho přístup je ryze klasický, vychází 

z učení Hahnemanna a Kenta a během své praxe vypozoroval a 

zaznamenal spoustu informací. Po jazykové stránce 

zmodernizoval Kentovo repertorium a učinil je tak přístupnějším. 

Také se zaměřil na mentální a emocionální stavy, které 

interpretoval novým způsobem z hlediska moderní psychologie a 

neocenitelným způsobem tak přispěl k rozvoji homeopatie. 

(www.seznam.cz)  
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4.1  HOMEOPATIE VE VELKÉ BRITÁNII V SOUČASNÉ DOBĚ 

Na sklonku devatenáctého století a počátkem století 

dvacátého byly otevřeny homeopatické nemocnice v Bristolu, 

Liverpoolu, Glasgow, Tunbridge Wells a v Londýně a v roce 1946, 

kdy byla zavedena státní zdravotní péče, byla homeopatie 

uznána jako oficiálně schválená léčebná metoda. Je zřejmé, ţe 

se nerozšířila natolik, aby se stala skutečným konkurentem 

klasické medicíny, v současné době však popularita homeopatie 

ve Velké Británii prudce stoupá. Stále se provozuje v rámci státní 

zdravotní péče ve zmíněných pěti nemocnicích a praktikují ji také 

obvodní lékaři, ale vzhledem k omezené době potřebné k 

vyšetření předepisují často kromě homeopatických léků i 

antibiotika pro případ, ţe by homeopatika nezabrala. 

Profesionální homeopaté mají soukromé ordinace a mnozí z nich 

pracují i na klinikách, kde se téměř bezplatně léčí chudí lidé. 

Homeopatická společnost, organizace, která v této zemi 

reprezentuje profesionální homeopaty, pozvedla homeopatickou 

praxi na vysokou úroveň. Od roku 1974, kdy byla zaloţena 

malým počtem členů, počet registrovaných homeopatů (kteří si 

za jménem píší titul RSHom.) kaţdoročně stoupá. V současné 

době je v Británii přinejmenším šest homeopatických vysokých 

škol (college - vysoká škola neuniverzitního typu), které kaţdý 

rok vystuduje několik set profesionálních homeopatů. 

(www.seznam.cz) 
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5  KTERÉ NEMOCI JE VHODNÉ PŘEDNOSTNĚ LÉČIT 

POMOCÍ HOMEOPATIE 

Pomocí homeopatie se dá léčit celá řada lidských i zvířecích 

nemocí. Homeopatická léčba je především velmi efektivní i u celé 

řady chronických, tedy dlouhodobě trvajících nemocí. Pomocí 

homeopatie můţeme působit jednak symptomaticky, tedy 

konkrétně proti určitým příznakům patřičného onemocnění, ale 

můţeme působit hlavně i harmonizačně na celý organismus 

aplikací tzv. konstitučního léku. V takovýchto případech se lékař-

homeopat ve své ordinaci často od svého pacienta dozvídá, ţe 

mu pomocí homeopatie vyléčil i ty potíţe, které mu pacient ještě 

ani nesvěřil.       

Pomocí homeopatické léčby se úspěšně léčí tyto nemoci a potíţe: 

 Infekční nemoci – virové choroby, chřipky, jinde 

nevyléčitelné rýmy, infekční mononukleózu, spalničky, 

zarděnky, plané neštovice, virové druhy ţloutenek, 

příušnice i jejich komplikace. Dále bakteriální nemoci – 

angíny, různé záněty v dutině ústní i na kůţi těla. 

Homeopatická léčba dále úspěšně zabírá i na takové 

nemoci, jako jsou: salmonelóza, cholera, úplavice, spála, 

recidivující růţe, různé druhy kašle, prochlazení, 

bronchitidy, záněty plic, záněty pobřišnice, záněty 

osrdečníku, i virového původu.  

 Stavy po traumatech (po poranění) -  v oblasti vazů, 

šlach a svalů, kostí, různé sportovní úrazy, úrazy oka či 

hlavy, stavy vymknutého kloubu, otoky kloubů, a to 

zejména v oblasti kolenní a hlezenní, stavy po 

zhmoţděninách, a to i nervové tkáně, čerstvé proleţeniny, 

pomoc při hojení řezných ran po operacích a úrazech, dále 
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homeopatií můţeme vydatně pomoci v případě 

traumatického šoku, při stavech otřesu mozku, při 

nitrolebním krvácení.  

 Stavy po ozáření – úpal, úţeh, rentgenové dermatitidy, 

alergie na ultrafialové paprsky (sluneční záření, pobyty u 

moře apod.)  

 Různé druhy bolestí – bolesti hlavy (cefalgie), bolesti 

poloviny hlavy (migrény), záněty trojklaného nervu 

(trigeminové bolesti), bolesti v oblasti hrudní, bederní a 

bedrokříţové části páteře, bolesti v oblasti kostrče, bolesti 

zubů, pooperační bolesti, bolesti velkých či malých kloubů 

končetin, bolesti v břiše, v hrudníku, v oblasti ledvin, 

bolesti při a po zánětech různých tkání v organismu a další.  

 Rozladěná psýché – vnitřní napětí, velká úzkost, 

deprese, pocity psychického přetíţení, tréma, sklon 

k omdlévání, neurózy, pocity vnitřního neklidu, celková 

slabost, některé druhy schizofrenie a maniodepresivní 

stavy. Dále se pomocí homeopatie dají léčit různé fobie, 

kleptomanie, hysterie, odnaučování kouření, psychická 

přecitlivělost, alkoholismus, hypersomnie, frigidita, 

impotence, sklon k častému nervovému rozrušení, 

plačtivost a další.  

 Kinetóza – lidé neurovegetativně labilní, nesnášející jízdu 

autem, letadlem, lodí, někdy i tramvají či vlakem.  

 Krční, nosní, ušní nemoci – záněty obličejových, čelních 

a dalších dutin, nehnisavé či hnisavé záněty středouší, 

výtoky z ucha, nedoslýchavost, šelesty a hučení v uších, 

chrapot, ztráta hlasu, nosní polypy, záněty mandlí 

(angíny), parodontóza, záněty horních cest dýchacích, 

záněty hrtanu a průdušnice, záněty plic, astma bronchiale, 
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suchý či vlhký kašel, laryngospasmus, záněty sliznic 

v dýchacích cestách, záněty poplicnice a osrdečníku a další. 

 Zaţívací potíţe – dyspeptický syndrom, plynatost či 

nadýmání (meteorismus), říhání, ţaludeční nevolnost, 

škytavka, nedostatek či nadbytek ţaludečních kyselin, 

pálení ţáhy, spasmus jícnu, ţaludku či střev, ileus, 

ţlučníkové koliky, písek v ţlučníku, záněty ţlučových cest, 

akutní hepatitidy, dna, počínající diabetes mellitus 

stresového původu, dětské zvracení, různé druhy zánětů 

sliznice ţaludku a střev, dráţdivý tračník, polypóza střevní 

sliznice, hemeroidy, ţaludeční a duodenální vředy, záněty 

slinivky břišní, Crohnova choroba, průjmy, zácpa, mentální 

anorexie, bulimie, zvracení, nesnášenlivost potravin kvůli 

alergii, pálení v oblasti jazyka, pocity hořkosti v ústech a 

další.  

 Endokrinologické poruchy – hypofunkce štítné ţlázy, 

hyperfunkce štítné ţlázy, Basedowova choroba, záněty 

v oblasti štítné ţlázy a příštítných tělísek, poruchy 

metabolismu vápníku, nadměrné hubnutí nebo nemoţnost 

přibrat na tělesné váze, kachexie, diabetes mellitus, 

obezita a další. 

 Močové ústrojí – akutní či chronické záněty močové 

trubice, záněty močového měchýře, záněty pánvičky 

ledvinné, záněty ledvin bakteriálního i virového původu, 

sklony k tvorbě močového písku, močové kameny, 

ledvinové koliky, záněty varlat a nadvarlat, adenom 

prostaty, prostatitida, záněty prostaty a okolí, počínající 

stenóza močové trubice a další.  

 Těhotenství – hyperemesis gravidarum (těhotenské 

zvracení), usnadnění porodní činnosti, zabraňování 

bezprostředním komplikacím, které jsou spojené 
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s porodem, nedostatečná tvorba mléka, nadměrná tvorba 

mleziva, záněty prsní ţlázy, prasklinky na úrovni prsních 

bradavek, vyčerpání v průběhu kojení alopecie 

(holohlavost) po porodu a další.  

 Koţní choroby – různé druhy popálenin, poštípání 

hmyzem, kopřivka, koţní alergie na farmakologické 

preparáty, ekzém suchý, mokvavý, neurodermatitida, 

lupénka, bradavice, opary rtů, pásový opar, popraskané 

paty, ragadiformní ekzémy prstů rukou, pustulózní ekzémy 

plosek nohou, padání vlasů, plísně nehtových plotének, 

varixy, povrchní i hluboké záněty ţil, bércový vřed, 

nadměrné pocení plosek nohou a rukou, tukové bulky 

v podkoţí (tezaurismózy) a další. 

 Oční choroby – záněty očních spojivek, slzení očí, vyschlá 

oční sliznice, oční vady a poruchy vidění: dalekozrakost, 

krátkozrakost, snadná únava očí, strabismus (šilhání), 

šedý zákal oční čočky (katarakta), zelený oční zákal 

(glaukom), nadměrné slzení, nemoţnost slzení a další.  

 Cévní a krevní choroby – různé druhy krvácení a 

zvýšená krvácivost, různé druhy chudokrevnosti, petechie, 

hematomy, záněty povrchních i hlubokých ţil, hemoroidy, 

lymfedémy, ischemická choroba srdeční, ischemická 

choroba dolních končetin (Burgerova choroba), různé 

druhy hypertenze, nízký krevní tlak, sklony k omdlévání, 

aterioskleróza, astma cardiale, bušení srdce, bolesti a tlak 

u srdce, záněty srdečního svalu, i virového původu, 

nadměrný tuk obalující srdce či jiné orgány, slabost ţilních 

stěn, především na dolních končetinách, a další.  

 Nervové choroby – paréza lícního nervu, stavy po obrně, 

stavy po mozkové mrtvici, neuralgické bolesti, 

polyneuropatie, tinnitus, cefalgie, migrenózní stavy, 
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závratě, křeče, škytavka, stavy po klíšťové encefalitidě, 

senilní třes, Parkinsonova choroba, přecitlivělost na počasí, 

hypochondrie, bulimie, únavový syndrom, poruchy paměti, 

lehká mozková dysfunkce, ţárlivost, alkoholismus, 

odvykání kouření, nadměrná potivost, hysterie, nespavost, 

koktání, klaustrofobie, roztroušená mozkomíšní skleróza, 

některé druhy epilepsie, záněty nervů, blokády páteře, 

recidivující bolesti krční, hrudní, bederní i kříţové páteře, 

bolesti v oblasti kostrče a další. 

 Revmatologické choroby a potíţe z oblasti 

pohybového aparátu – bolesti kdekoliv v oblasti páteře, 

bolestivý ramenní kloub, (periarthritis humeroscapularis), 

bolesti malých kloubů ruky i nohy, bolesti kolenních kloubů 

(gonartróza), bolesti kyčelních kloubů (koxartróza), 

revmatická artritida, osteoporóza, křeče v lýtkách, 

fantomové bolesti a další.  

 Gynekologické choroby a potíţe – různé klimakterické 

potíţe (bolesti hlavy, zvýšené pocení, návaly krve do 

hlavy, noční můry), poruchy menstruačního cyklu, genitální 

dermatózy, svědění pochvy a konečníku, přecitlivělost na 

bolest v oblasti genitálu, poševní výtoky, záněty vaječníků 

a dělohy, sterilita (neplodnost), endometrióza, myomy, 

tumory prsů a další.  

 Dětské nemoci – mnohé nemoci a potíţe byly zmíněny i u 

předchozích uvedených oborů, dále jsou to poruchy růstu, 

psychická retardace, šilhání, koktavost, oční vady, 

dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, plačtivost dítěte, 

nespavost, vztekání dítěte, sklony k drogám, zvýšená 

únava školáků, lehká mozková dysfunkce, poruchy svalové 

koordinace, alergie na potraviny, reakce na očkování, 

toxoplasmóza, chlamydiové infekce, psychomotorický 
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neklid dítěte, únavový syndrom, nechutenství, přejídání se 

a mnohé další. (Podle Miklánek, 2004)  

5.1  KLASICKÁ, KONSTITUČNÍ A KVANTOVÁ HOMEOPATIE  

Klasická nebo-li symptomatická homeopatie se snaţí léčit 

celého člověka, nezabývá se tedy pouze určitými příznaky 

nemoci. Snaţí se postihnout ty nejcharakterističtější příznaky 

patřičného onemocnění, a tak přelaďovat neboli harmonizovat 

celý organismus zase do nastavení stavu zdraví. Klasická 

homeopatie vychází z té skutečnosti, ţe všechny pocity či 

příznaky, které se u pacienta během onemocnění projevují, jako 

je například intenzivní ţízeň, zvýšená zimomřivost, nadměrné 

pocení, vysoká teplota organismu, chuť na slané či sladké, 

nesnášenlivost kravského mléka, sklon k zácpě, a mnohé další 

příznaky určitého onemocnění, vlastně poukazují na aplikaci 

patřičného homeopatického léku, který všem uvedeným 

příznakům nemoci zrcadlově odpovídá. A tak zjistíme, ţe lék 

Bryonia alba působí především na vnitřně uloţené výstelky 

kloubní a uplatní se u celé řady revmatických onemocnění, lék 

Rhus toxicodendron je lék, který působí především na šlachy a 

vazy, lék Lycopodium clavatum regeneruje jaterní tkáň, upravuje 

činnost ledvin, pokoţky a sliznice, dále je to lék Lachesis mutus, 

který se uplatňuje při poruchách sráţení krve a především 

v oblasti nervového systému. Takto bychom mohli pokračovat. 

Klasická homeopatie pouţívá přes 100 základních 

homeopatických léků, celkově je ovšem vytvořeno nejméně přes 

2000 symptomatických homeopatických preparátů. Jednotlivé 

homeopatické preparáty lze nejčastěji aplikovat ve formě bílých 

kuliček (granulí, globulí), ve formě tekutiny, jako jsou alkoholové 

i nealkoholové roztoky a kapky, nebo ve formě čípků, které se 
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zavádějí do konečníku. Známe také homeopatické léky ve tvaru 

tablet, ve formě různých druhů mastí a krémů, které se jemně 

nanášejí na postiţenou pokoţku, a v neposlední řadě dnes 

známe homeopatické léky i ve formě ampulí, které se aplikují 

v injekční formě nejčastěji pod kůţi, méně do svalu a velmi 

vzácně se aplikují nitroţilně. Přesné dávkování patřičného léku, 

jeho potenciaci i mnoţství v patřičné formě, aplikované buď 

kaţdou hodinu, denně, nebo v týdnu, určí ošetřující lékař-

homeopat. Homeopatické léky ve formě granulí jsou dodávány 

ve speciálních tubách. Kaţdá tuba obsahuje kolem 80 granulí. 

 Zvláštními homeopatickými léky, i v oblasti klasické 

homeopatie, jsou tzv. nosody. V podstatě jde o homeopatické 

preparáty vyrobené z mikrokultur, určitých virů, sekretů či 

produktů určité nemoci. Jestliţe se EAV měřením 

(elektroakupunkturou podle doktora Volla) proměří jednotlivé 

akupunkturní body v oblasti prstů a nohou a zjistí se určitá 

příčina nemoci, dá se právě patřičnou nosodou velmi úspěšně 

zjištěné nemoci léčit. Kupříkladu při únavovém syndromu u 

mladé dívky, který trvá i měsíce, se vyšetřením na EAV přístroji 

zjistí, ţe původcem tohoto onemocnění je Ebstein-Baar virus; 

potom je této mladé pacientce nasazen holistický lék nosodu EBV 

(coţ je aţ 200x naředěný a dynamizovaný vyvolávající virus 

tohoto onemocnění) a s dívkou se během takovéto léčby často 

začínají dít zázraky. Soudobá medicína nemá zatím účinný lék na 

únavový syndrom, ale právě tato nosoda je v mnoho případech 

účinná. Dalších nosod je celá řada a nasazují se podle pravidla 

podobnosti, kdy odpovídají patřičnému obrazu určitého 

homeopatického léku: například Tuberculinum, Luesinum, 

Pertusinum, Medorrhinum, Scaraltina, Mucokehl, Nigersan 

a desítky dalších. Historie nosod sahá od dob římské, indické a 

arabské medicíny přes Paracelsa aţ do novověku a k pozdějšímu 
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očkování. Zakladatelem léčby nosodami byl německý veterinární 

lékař Wilhelm Lux koncem 18.století.                                                                                                                                  

Konstituční homeopatie – pod pojmem konstituce neboli terén 

chápeme vrozené a ţivotním prostředím modifikované chování 

určité osobnosti. Lékař v anamnéze podchycuje veškerá základní 

data, a sice z období těhotenství matky této osoby aţ 

k porodnímu a rodinnému zatíţení. U léčeného organismu je brán 

ohled na zatíţení určitými nemocemi, na prodělané operace i 

uţívané klasické léky v průběhu dosavadního ţivota. Lékař se 

snaţí postupovat vlastně od kořene nemoci a podle toho 

zvoleným konstitučním neboli terénním lékem léčit celého 

člověka, coţ je vlastně princip holistické medicíny. 

V homeopatické praxi to probíhá tak, ţe po zjištění konstitučního 

léku určité osoby je jí nasazen celkový obraz homeopatického 

léku, který uţívá v dávce většinou jedenkrát týdně aţ jedenkrát 

za 14 dní, eventuálně jedenkrát za měsíc, jak určí ošetřující 

lékař-homeopat. 

Kvantová homeopatie – ve své podstatě jde o aplikaci 

konstitučního léku, a to ve vysoké potenci pohybující se od 200 

do 10 000, určitému jedinci, který patřičnému terénnímu léku 

skutečně odpovídá. V podstatě jde u mnoha případů vlastně o 

prudký a silný zásah do ţivého organismu. Tato kvantová 

homeopatická léčba tedy na člověka působí celkově holisticky, 

vyrovnává i jeho neurovegetativní systém. Při správně 

nasazeném homeopatickém léku dochází k urychlené 

harmonizaci organismu, a to i v těch případech, kdy potíţe 

určitého onemocnění trvaly celé měsíce, někdy i roky. Aplikace 

homeopatického léku o vysoké potenci se provádí jednou za 2 aţ 

6 měsíců, většinou se přímo u lékaře vkládají pod jazyk kuličky 
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nebo patřičné kapky. Kvantová homeopatie se provádí především 

v USA, v Kanadě, v Mexiku, v některých evropských státech, 

jako je Španělsko, Řecko, Velká Británie, Rusko i jinde. U nás 

tuto terapii provádějí někteří zkušení lékaři-homeopatové. 

Pacient se během takovéto léčby dosti rychle uzdravuje, mizí u 

něho především pocity únavy, deprese, povolují bolesti kolem 

páteře, zlepšují se trávicí a další potíţe, kterými nemocný člověk 

trpěl, a nakonec mnohé potíţe zcela vymizí. (Podle Miklánek, 

2004)   
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6  PŮSOBENÍ HOMEOPATICKÉHO LÉKU  

Jak účinkuje určitý homeopatický lék na patřičné 

onemocnění tohoto či onoho člověka? V podstatě to nikdo přesně 

neví, stejně jako není známá celá řada dalších skutečností: 

například kdo první roztočil naši planetu Zemi, jak to, ţe se 

neustále pravidelně točí, jak vzniká rakovina – a  hlavně jak se 

lze stoprocentně vyléčit.       

 Ve vědě v zásadě existují dvě základní moţnosti, jak 

vysvětlit účinek homeopatického léku. Za prvé je moţné 

v experimentu dosaţené účinky měřit, váţit a vysvětlit a 

zákonitosti reprodukovat. Za druhé můţe být účinek patřičného 

léku znovu pozorován, potvrzován a ze zkušenosti lze usuzovat 

na zákonitost, která platnost tak dlouho, dokud není vyvrácena 

jinou zkušeností.   

 U nízkých potencí v rozmezí 0 aţ 5 D či CH musíme u 

homeopatických léků vyrobených z jedovatých rostlin, či 

ţivočichů postupovat velmi opatrně, aby alergický člověk či 

člověk citlivý na určitou chemikálii (jód, arzen a další) 

nebyl vlastně poškozen. Nízké potence homeopaté 

vyuţívají především k léčbě určitých lokálních příznaků 

určitého onemocnění, například opakované angíny, záněty 

průdušek, migrenózní stavy a mnohé další.  

 U středních potencí homeopatických léků od 6 do 15 D či 

CH odpovídá obsah léku stopovým prvkům, enzymům a 

našemu očkování. Obsah léku ve vyšších potencí nestačí 

k tomu, aby se mohl farmakologicky měřit. Zde se jedná o 

prahové podněty, kde se molekuly homeopatického léku 

patrně stávají nosičem určité informace a účinek je vyvolán 

určitými strukturálními elementy a konfiguracemi molekul. 
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Zajímavé je, ţe homeopatický lék Opium do potence D 12 

můţe na celnici zaznamenat pes svým čichem při hledání 

opiátových látek, ale od potence D 12 a výše jiţ toto ţádný 

ţivočišný smysl nerozpozná. A přitom Opium D 15 aţ D 30 

skvěle působí jako vynikající lék proti úporné zácpě, 

zejména u těch jedinců, kteří mají dlouhodobou zácpu 

s línými pohyby střev. Střední potence homeopatických 

léků se aplikují především u dlouhodobějších nemocí, jako 

jsou ekzémy, zácpa, bolesti určitých kloubů, zejména 

v oblasti páteře, při arterioskleróze, trudovitosti a mnoha 

dalších.  

 Pod vysokými potencemi rozumíme potence od D 30 

výše, tedy D 60, 200 CH, 1 K (Korsakov), 10 000 CH a 

výše. Protoţe podle Avogadrova čísla (coţ je 6,02254 x 10- 

24) v těchto ředěních jiţ není ţádná molekula původního 

léku, musíme hledat jiná vysvětlení. V kaţdém případě je 

moţné dnes dokázat, ţe rozpuštěná látka můţe měřitelně 

změnit uspořádání molekul alkoholu a vody, takţe se při 

účinku vysokých potencí můţe jednat o specifické, 

informativně působící změny v potencovaném mediu. 

Vysoké potence aplikuje zkušený homeopat všude tam, 

kde si je jist, ţe u léčeného pacienta jiţ našel odpovídající 

konstituční lék.  

Důleţitý je důkaz léčebného účinku určitého 

homeopatického přípravku u určitého člověka a jeho nemoci. 

Léčebný účinek homeopatie je jejími protivníky přisuzován 

zvláštnímu zacházení s pacientem, dlouhodobému 

psychologickému pohovoru a vypovídání se pacienta. Vědecky je 

zjištěno, ţe účinek homeopatických léků v praxi se uplatňuje 

díky: 
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1. charakteru biologické informace, jeţ je obsaţena i ve 

vysokých ředěních dané látky 

2. specifickému, lokálnímu i celkovému účinku 

homeopatických léků, do něhoţ můţeme mimo jiné 

zahrnout i psychosomatickou sloţku 

3. dále je vědecky opakovaně dokázáno, ţe určité 

fyzikálně-chemické faktory mohou modifikovat 

konečný účinek patřičných preparátů, a to i 

v oblastech jejich vysokého ředění (Podle Miklánek, 

2004) 

6.1  NEVHODNÉ NEMOCI PRO HOMEOPATICKOU LÉČBU  

Homeopatický postup léčby lze uplatnit u většiny nemocí, 

která se projevují určitým souborem příznaků. Výjimku tvoří 

mechanické nemoci, jako kupříkladu stavy po zlomeninách kostí, 

kdy homeopatickým lékem kosti mechanicky nesrovnáme, dále 

jsou to váţné vrozené vady, chromozomální poruchy, 

onemocnění ve znamení ante finem, tedy před úmrtím, kde se 

dá působit pouze paliativně zejména proti bolesti a celé řadě 

příznaků. (Podle Miklánek, 2004) 

6.2  SPRÁVNOST UŢÍVÁNÍ HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ  

Lze konstatovat ţe homeopatické léky jsou ve srovnání 

s farmakologickými preparáty téměř neškodné. I kdyţ malé dítě 

vycucá některý homeopatický lék, stačí zavolat svému 

ošetřujícímu homeopatovi, nemusíte hned jet na lékařskou první 

pomoc. Mohou vzniknout mírnější přechodné potíţe, záleţí na 

druhu a hlavně na potenci nechtěně poţitého homeopatického 

léku. I kdyby menší potíţe vznikly, tak jiţ během několika hodin 

přejdou, organismus se tímto přechodným účinkem snadno 
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vyrovná, a to bez následků. V homeopatické léčbě není takový 

rozdíl, kdyţ si člověk dá do úst 10 nebo 80 granulí. U malých dětí 

dokonce stačí 3 granule, aby přenesly patřičnou informaci do 

celého organismu takto léčeného človíčka. 

 Homeopatické léky dnes ve většině případů známe, jsou 

k dostání v lékárně. Dostaneme je v takové menší tubičce, mají 

formu granulí (připomínají antiperle), jde o drobné bílé kuličky 

obsahující většinou cukr (sacharózu či laktózu). Homeopatické 

léky mohou být také ve formě tablet, draţé, čípků, mastí, 

eventuálně se prodávají i v ampulích pro injekční aplikaci.  

Nejčastěji uţívané homeopatické léky, a to ústy:  

1. Tubičky s homeopatickými léky by se měly ukládat raději 

na bezpečné místo, mimo dosah malých dětí.   

2. Homeopatický lék by neměl být v kontaktu s dlaní ruky 

nebo s jednotlivými prsty rukou, nemá tedy být brán ani 

mezi prsty. K odpočítávání jednotlivých granulí slouţí 

přiloţený speciální kalíšek, který tvoří součást zátky tuby. 

Nanesená mastnota a jiné nečistoty by mohly pozměnit 

funkci homeopatického léku. Běţná dávka homeopatického 

léku: u malých dětí jsou to 3 granule, u dospívajících jedinců 

to bývají 4 granule, u dospělých lidí 5 granulí, výjimečně 

doporučí lékař-homeopat dát pod jazyk najednou 10 či více 

granulí.  

3. Homeopatická granule (větší bílé kuličky nebo granule 

nebo drobounké malé bílé kuličky) se dávají zásadně pod 

jazyk, a to nejlépe půl hodiny před jídlem, nebo dvě hodiny 

po jídle, tedy přesně tak, jak nám to při jejich předepisování 

zdůrazní ošetřující homeopat.  



- 33 - 

4. Kdyţ se zároveň uţívají i homeopatické kapky, pak se 

nejprve kapou pod jazyk kapičky a pak se po minutě dávají 

pod jazyk do úst patřičné homeopatické kuličky. Za určitých 

okolností se mohou podávat za sebou jak alopatické, tak i 

homeopatické léky, ale snahou je, aby byly jednotlivé druhy 

léků uţívány odděleně, tedy homeopatické léky raději před 

jídlem a alopatické léky raději po jídle. Kdyţ se musí 

alopatické léky brát taktéţ před jídlem, pak nejdříve 

polykáme tyto farmakologické preparáty, můţeme je i zapít 

vodou, a potom v klidu vycucáváme homeopatické kuličky.  

5. Člověk-kuřák by neměl bezprostředně před pouţitím 

homeopatických léků kouřit! Neměl by pouţívat zubní pastu 

obsahující mentol. Před aplikací homeopatického léku by se 

neměla ţvýkat ţvýkačka obsahující mentol nebo jiné 

prchavé éterické látky. Doporučuje se čistit si zuby speciální 

homeopatickou pastou, která neobsahuje ţádné přísady a 

navíc můţe obsahovat určité homeopatické léky, které 

zotavují a regenerují dásně, takţe napomáhá odstraňovat 

zápach z úst, napomáhá léčit parodontózu a jiné choroby 

v dutině ústní.  

6. Homeopatický lék zásadně nezapíjíme vodou ani ţádnou 

jinou tekutinou! Homeopatické kuličky ponecháme volně pod 

jazykem po dobu 5 aţ 7 minut. Uţíváme přesnou dávku 

granulí nebo globulí, a to i několikrát denně, přesně tak, jak 

nám to předepíše náš lékař-homeopat. 

7. Aplikace čípků, mastí i injekčních homeopatických ampulí 

se provádí individuálně a podle doporučení lékaře a je ve své 

podstatě obdobná jako u podobných forem alopatických 

léků.  

8. Základním nosičem homeopatického léku bývá cukr  

(laktóza nebo sacharóza), v tinkturové formě to bývají 
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naředěné lihové preparáty. Tyto léky bez obav mohou uţívat 

i lidé s cukrovkou, alergici, těhotné ţeny, dospívající, malé 

děti, batolata, ale dokonce i řidiči, protoţe nedochází ke 

sníţení soustředění a pozornosti.  

9. Expirační doba neboli pouţitelnost příslušného 

homeopatického léku bývá vyznačena číslicemi na kaţdé 

tubičce preparátu (na obalu léku) a ve většině případů bývá 

pět let. 

10. Po kaţdém pouţití musíme tubu homeopatického léku či 

lahvičku s kapátkem neprodyšně uzavřít, aby nedocházelo 

ke znečištění homeopatického preparátu. Výroba kaţdého 

homeopatického léku je velmi náročná na čistotu a na 

hygienu. Jakkoliv znečištěné granule nebo globule, například 

upadnou-li nám na stůl, na talíř nebo do hrnku, raději 

vyhodíme do koše a jiţ neuţíváme! 

11. Pro malé děti, které nejsou schopny samostatně cucat 

droboučké kuličky homeopatického léku, necháme lék 

rozpustit na lţíci převařené vlaţné vody a takto vzniklý 

roztok dáme do pusinky novorozence, nebo patřičný počet 

kuliček necháme rozpustit v kojenecké lahvi. Některé 

alkoholové homeopatické preparáty ve formě kapek pod 

jazyk je mohou silně pálit v dutině ústní, na sliznici i na 

jazyku, proto také patřičný počet kapek můţeme nakapat na 

čistou lţíci, naředit vlaţnou čistou vodou (nejlépe 

převařenou) a dát do úst nejenom dítěti, ale i citlivému 

dospělému člověku. 

12. Homeopatické léky nedáváme do míst, kde je moţnost 

působení silného elektromagnetického vlnění či vzniku 

ultrazvukového vlnění, jako je tomu kupříkladu u zapnuté 

mikrovlnné trouby a podobně. Takto bychom mohli 
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znehodnotit léčebný účinek homeopatických léků. (Podle 

Miklánek, 2004) 

6.3  PROČ MÍT DOMA LÉKÁRNIČKU S HOMEOPATICKÝMI 

LÉKY?  

Mít doma k dispozici jakoukoliv lékárničku je obrovská 

výhoda zejména v případě zdravotní nouze. Tedy tehdy, kdyţ se 

doma či ve vašem okolí stane menší nebo větší úraz, kdyţ v létě 

dojde k úpalu nebo úţehu, kdyţ člověk trpí mořskou nemocí, 

kdyţ náhle prochladne, kdyţ nás náhle začne pobolívat v krku, 

nebo kdyţ dostaneme náhlou vodnatou rýmu. Velmi vhodná je i 

pro preventivní léčbu v případech, kdy často trpíme afty nebo 

dokonce oparem rtu, homeopatické léky jsou vhodné při náhlém 

vzniku průjmu, při náhle vzniklých bolestech zubů. Celou řadu 

léků můţeme uţívat i preventivně, abychom určitému 

onemocnění předcházeli, zejména v těch případech, kdy jsme 

doslova donuceni po určitou dobu ţít v prostředí, které je 

zamořeno různými viry (různé virózy včetně chřipky), dále kdyţ 

jsme v kontaktu s různými patogenními mikroorganismy 

(hnisavé mikroby), nebo v zaplesnivělém prostředí (zevně či 

vnitřně působící plísně). První pomoc se dá provést i v případě 

těţkého šoku (pomoci sníţit stres při úmrtí v rodině, v případě 

různě proţívaných druhů strachů a úzkostí). Včasný 

homeopatický zásah bývá vděčný i v případě vzniku náhlé 

alergie, a to alergie na cokoliv. Homeopatie velmi suverénně 

pomáhá při pálení ţáhy a při některých zaţívacích potíţích, při 

nočních křečích, při denním či nočním kašli, při krvácení z nosu, 

při pokousání hmyzem včetně píchnutí vosím, či včelím ţihadle. 

Homeopatické léky mohou dobře působit i v případě hysterického 
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záchvatu, epileptických křečí či při únavovém syndromu. (Podle 

Miklánek, 2004) 
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7  DOMÁCÍ HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA 

Domácí lékárnička by měla obsahovat kolem 25 aţ 60 

základních monokompozitních preparátů a několik preparátů 

polykompozitních, zejména ty, které některý člen domácnosti 

častěji potřebuje k léčbě svých potíţí.    

 Mezi základní monokompozitní homeopatické preparáty 

patří: Arnica montana, Phosphorus, Pulsatilla, Gelsemium, 

Ignatia amara, Aconitum, Belladonna, Chamomilla, Arsenicum 

album, Bryonia alba, Ferrum phosphoricum, Ipecacuanha, China, 

Podophylum, Colocyntis, Rhus toxicodendron, Argentum 

nitricum, Causticum, Mercurius solubilis, Apis mellifica, 

Staphysagria, Hepar sulfur, Pyrogenium, Hypericum perforatum, 

Cantharis, Nux vomica, Lycopodium, Carbo vegetabilis, Sulfur, 

Ledum palustre, Ruta graveolens, Allium cepa, Sepia, Lachesis, 

Calcarea carbonica, Cuprum metallicum, Spongia tosta, Silicea. 

Je moţno přidat i ten homeopatický lék, který zde není uvedený, 

ale přesto Vám jej lékař-homeopat opakovaně předepisuje a 

Vám doslova dělá dobře.   

 Z polykompozitních preparátů by měla domácí 

homeopatická lékarnička obsahovat: Coryzalia tablety, 

Cicaderma ung., Cocculine tablety, Homeovox draţé, Gripp-Heel, 

Oscillococcinum, Traumeel-Heel, Stodal sirup, Avenoc ung., 

Cephyl tablety. Také zde mohou být i jiné léky, kupříkladu 

Lymphomyosot, vytipované doporučené nosody (Aviaire, 

Luesinum, Nigersan, Mucokehl), Polycyl kapky – Liebernann a 

mnohé další.       

 Jednotlivé homeopatické preparáty je moţno uspořádat do 

kufříku, roztřídit si je a přehledně popsat. Homeopatické 

preparáty neuchováváme v lednici (tam by mohly granule 

zvlhnout), ale raději je přechováváme na suchém místě při 
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pokojové teplotě (nejlépe v rozmezí 15 aţ 20 stupňů Celsia), na 

místě, kde nemohou dosáhnout děti. Homeopatické léky 

nesmíme uchovávat v místech, kde je vysoké magnetické vlnění 

nebo působení ultrazvukových vln, zejména nesmí být v blízkosti 

fungující mikrovlnné trouby! (Působením takovýchto vln je 

účinek všech druhů takto zasaţených homeopatických léků 

v několika vteřinách zcela zničen!)    

 Jednotlivé tubičky homeopatických léků nebo lahvičky 

musíme ihned po pouţití řádně uzavřít. Expirační doba neotevře-

ného homeopatického léku se pohybuje v průměru kolem 5 let. 

(Podle Miklánek, 2004)    

7.1  PŘÍKLADY MONOKOMPOZITNÍCH PREPARÁTŮ  

ACONITUM napelus 9 CH (modrý náprstník, oměj šalamounek) 

Původ: patří do čeledi Ranunculaceae.  

Výskyt: střední a vysoká pohoří Evropy.  

Obsahuje: akonitin, coţ je velice jedovatý alkaloid.  

Mysl: zmatený, ve stresu, vyděšený, trpí vnitřním neklidem, 

mívá strach z budoucnosti, bojí se být sám v těsných 

místnostech, často trpí beznadějí v takovémto stavu je pak 

zuřivý a zlostný. Tělo: často bývá dobrá chuť k jídlu, při horečce 

velká ţízeň na studenou vodu, občas pocity mrazení, sklon ke 

krvavě hlenovitým průjmům, občas se dostavuje bušení srdce, 

zvláště v noci.  

Indikace: náhlý stres, náhlé změny počasí, bolesti hlavy, břicha, 

v krku, bušení srdce, noční srdeční záchvaty, záněty očních 

spojivek, rýma, bolestivost kloubů, záněty v oblasti plic, 

zaţívacích orgánů i v oblasti srdečního svalu a obalu srdce. 

Citlivost na dotek, tlak a na průvan, po prochlazení vznik 

svědění, mravenčení a brnění, zejména v horních končetinách. 
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Dále je to výborný lék proti úţehu, úpalu, při bolestech svalů a 

na počátku chřipkovitého onemocnění.    

 

ARGENTUM NITRICUM 9 CH (dusičnan stříbrný, jeskynní 

kámen) 

Původ: chemický prvek; AgNO3  

Mysl: nervózní jedinec, uspěchaný, všechno mu připadá příliš 

pomalé, bývá často uštvaný. Bojí se chodit úzkou ulicí, bojí se 

výšek, netroufne si přejít sám most, má strach ze zkoušek, ve 

zkouškovém období trpí silnými průjmy. Sny má o strašidlech, o 

pronásledování. Trpí chronickým zánětem tlustého střeva, 

nadýmáním, říháním, má často potíţe s potencí. Často nevydrţí 

u homeopatické léčby a hledá zase jiného léčitele. Je to velký 

trémista a nestálý jedinec.  

Tělo: stále pobíhá, neudělá si čas ani na jídlo, jí hltavě, je 

nervózní, má průjmy, bušení srdce po kávě, má rád cukrovinky, i 

kdyţ mu nedělají dobře (bolesti břicha, zvýšená plynatost, 

průjem), můţe mít aţ krvavě hlenovité průjmy. Těţce usíná kvůli 

myšlenkám, které má v hlavě na příští den, mívá pocit zvětšení 

objemu hlavy.  

Indikace: strach z očekávání, při trémě před zkouškou, ke 

zlepšení pocitů při čekání na úřadě; na bušení srdce, vnitřní třes, 

silné celkové pocení, strach z výšek, nepřejde sám most, při 

selhání hlasivek u zpěváků kvůli trémě, v počátcích rakoviny 

ţaludku, hrtanu, krčku dělohy a kůţe, při sklonu k ţaludečním 

vředům. Dále u chronického zánětu ledvin, při neuralgických 

bolestech v oblasti obličeje a při různých druzích zánětů 

v organismu, které se horší teplem.   

 

CHAMOMILLA 15 CH (heřmánek pravý) 

Původ: jde o léčivou rostlinu heřmánek pravý. 
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Výskyt: Evropa a Asie. 

Obsahuje: éterický olej s bisasbololem, dále matricin, azulén a 

četné spasmolyticky působící flavony.  

Mysl: nervózní dospělý jedinec, bývá zlostný, nikoho nesnáší, 

bývá dosti přecitlivělý na jakoukoliv bolest, zvláště zubů. Kdyţ 

trpí, stává se zběsilým, zlým, sprostě nadává, vůči svému okolí 

je hrubý aţ neslušný. Za normálního stavu je k lidem velmi 

zdvořilý. Kdyţ zakopne o kámen, vynadá tomuto kameni. Mívá 

nedostatek sebevědomí, někdy bývá aţ krutý.  

Tělo: přecitlivělost vůči bolesti, návaly krve do hlavy, někdy aţ 

horký pot, jedna tvář bývá červená, druhá bledá a chladná. 

Křečovitý kašel podobný černému kašli. Bolesti svalů, zejména 

po prochlazení. Hořká chuť v ústech, kyselé zvracení se silnou 

kolikou a nadýmáním. U dívek a ţen bývá často bolestivá 

menstruace s kolikovitými bolestmi a tmavým krvácením. 

Indikace: jakékoliv bolesti zhoršující se vztekem nebo 

sebepozorováním, při horečce, průjmu a zánětu horních 

dýchacích cest, zejména v období prořezávání se zubů u dítětě, 

při bolestech v kříţi.  

 

FERRUM PHOSPHORICUM 9 CH (fosfát ţeleza) 

Původ: nerostná látka chemického vzorce FePO4.4(H2O)  

Výskyt: po celém světě 

Mysl: citlivý typ odpovídající nejčastěji unavenému dítěti nebo 

dospívajícímu pobledlému člověku, který snadno krvácí z nosu. 

Bývá milý k cizím lidem, dosti nezodpovědný, většinou mívá 

veselejší náladu, často i méně spí neţ ostatní lidé. Nesnáší 

odpor, často ho něco rozčiluje, bývá i domýšlivý. 

Tělo: dobrá chuť k jídlu, touha po chlebu, odpor po masu, k pivu 

a teplým pokrmům. Nesnáší kyselé víno, pivo, kávu, vejce, tučná 

jídla a zakouřené prostory. Ve stolici nestrávené jídlo, sklon 
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k zácpě, v létě k průjmům. Studené ruce a nohy, rád spí vsedě, 

v noci nespí kvůli zimě. Mívá nepříjemné noční můry, sny s 

výkřiky a skřípáním zubů. U ţen bývá sklon k potratům. 

Indikace: chudokrevnost, tepavé bolesti hlavy, s návalem krve 

do hlavy, závratě, při pohledu na tekoucí vodu dochází 

k červenání tváří, bušení srdce, ţaludeční a střevní katary, 

zástava menstruace u chudokrevných dívek, akné u dívek, 

bolesti zubů, záněty trojklaného nervu. Dále akutní zánět 

středního ucha, záněty horních dýchacích cest, noční 

pomočování, tendence ke krvácení z nosu.  

 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH (planý jasmín, virginský 

jasmín) 

Původ: jde o plazivý keř z čeledi Longaniaceae. 

Výskyt: v Severní a Střední Americe.  

Obsahuje: různé alkaloidy jako například gelsemin, sempervirin… 

Mysl: emotivní jedinec se sklonem k trémě, ta u něho vyvolává 

průjem, po špatných zprávách se chvěje strachem, můţe mít 

škubání svalů aţ křeče, jindy ochrnutou část těla. Přeje si být 

v klidu, mívá obavy ze samoty, bojí se davu, smrti, velkých 

prostor a má často strach z pádů (nevlezl by do letadla). Nemůţe 

vidět krvácející rány.  

Tělo: malá chuť k jídlu, často nemůţe spolknout sousto, pocit 

knedlíku v krku. Bolesti při polykání, časté nucení na močení, 

vymočení zlepšuje celkový stav. Nemůţe udrţet myšlenky 

pohromadě, v noci nemůţe spát, ţena mívá pocit, jako by byla 

její děloha rozmačkána rukama, křečovité bolesti v pánvi, při 

potlačené menstruaci dochází k bolestem hlavy s návaly krve do 

hlavy a ke krvácení z nosu.  

Indikace: horečka bez ţízně a s třesavkou, migrenózní bolesti 

hlavy, zvláště v oblasti týlní krajiny, pocity vynechávání pulzu, 
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jindy bušení srdce, urychlený tep, ochrnutí víčka, závratě, 

poruchy vidění, všeobecná svalová slabost, tréma, průjem, 

záněty srdečního svalu s kolapsem, záněty v hltanu a v oblasti 

mandlí.  

 

HEPAR SULFUR 15 CH  (hepar sulfuris calcareum) 

Původ: podle Hahnemanna jde o zvláštní zpracování směsi látek 

z bílé vnitřní části ústřice a sirného květu. Jde v podstatě o 

vyrobený sulfid kalcia.  

Mysl: kvapné mluvení, rychle pije tekutiny, zapomíná slova a 

místa, sotva ráno vstane, hned je unavený, bývá prchlivý, i bez 

rozmyslu by mohl druhého člověka zabít, často sám ze sebe 

zoufalý, nespokojený, bojácný, trápí se vzpomínkami. Občas 

myšlenky na sebevraţdu, impulzivní výpady.  

Tělo: sklony ke hnisání, jiţ celé dítě páchne kysele, taktéţ 

dospělý jedinec, hodně se potí, odporně páchnoucí kyselé noční 

pocení, snadno podléhá nachlazení, nechutenství s nevolností 

před kaţdým jídlem, miluje kyselé pokrmy, především ocet, 

neobyčejná hltavost. Dále často unavený, takţe usíná vsedě. 

Indikace: sklony ke hnisání, přecitlivělost na průvan a na chlad, 

panický strach z bolesti, bolesti hlavy, bolesti kořene nosu, 

padání vlasů, hnisavý zánět očních spojivek, rýma z nachlazení, 

záněty v hrtanu, zápal plic.  

 

IPECUCANHA 5 CH (dávivý kořen) 

Původ: z kořene brazilského keře z čeledi Rubiaceae. 

Výskyt: převáţně Brazílie a okolní jihoamerické státy. 

Mysl: unavenost, malátnost, umíněný a náladový jedinec, neví co 

vlastně chce, nedůvěřivý, náchylný k závrati a ke zvracení. 

Tělo: touha po pamlscích a sladkostech, jinak odpor ke všem 

jídlům, náchylnost na zvracení, nepřítomnost ţízně. Špatné 
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trávení, horké záchvatovité pocení se zvracením, cukání ve 

svalech. Pocity tlaku a tísně v podbřišku, menstruace u ţen je 

silná, světlá a páchnoucí.  

Indikace: chronický zánět tlustého střeva s krvácením sliznice, 

akutní záněty horních cest dýchacích, letní a podzimní průjmy po 

ovoci, těhotenské zvracení, bolesti hlavy aţ k prasknutí, citlivost 

na hluk, chrapot, záněty ţaludku, ledvinové potíţe, křeče 

v oblasti močového měchýře a dělohy. Svědění pokoţky.  

 

KALIUM IODATUM 5 CH (kalium jodid) 

Původ: nerostná látka, jodid draselný. 

Mysl: jedinec bývá spíše smutné aţ depresivní povahy, často je 

smutný, podráţděný aţ hrubý vůči druhým lidem. V hlavě má 

stále horkost, bolest a tepání. Mívá často rýmu a oteklý červený 

nos.  

Tělo: zduření mízních uzlin, bolest za očima, revmatismus 

kolenních kloubů, často i s výpotkem. Na pokoţce se nacházejí 

hustě vytvořené drobné uzlíky po celém těle.  

Indikace: pálivá, hojná a vodnatá rýma, záněty v oblasti 

čelistních dutin, chronická bronchitida, asthma bronchiale, záněty 

kloubních vazů a pouzder i s výtokem, svalový revmatismus, 

struma, benigní tumory prsu.   

 

LEDUM PALUSTRE 5 CH (rojovník) 

Původ: jde o rojovník baţinatý neboli divoký rozmarýn, patří do 

čeledi Ericaceae. 

Výskyt: baţiny a močály v severní Evropě a v oblasti Asie.  

Mysl: jedinec bývá často unavený, vyčerpaný, vnitřně křečovitě 

napjatý, často popudivý aţ zlostný, omrzelý ţivotem, bojí se jít 

spát, protoţe by taky mohl umřít, stále nespokojený, nenávidí 

ostatní lidi a rád vyhledává samotu.  



- 44 - 

Tělo: po rychlém najezení dostává křeče aţ tlak do ţaludku, má 

rád alkoholické nápoje, z toho zánět ţaludku, mokvající rány 

mezi konečníkem a koncem kostrče. Studené ruce a nohy 

s páchnoucím pocením. Po obědě a večeři silná ospalost, hluboký 

spánek, při menstruaci v pochvě svědění aţ pálení. Bývá to 

robustní typ člověka, s překrveným obličejem, trpí dnou a má 

sklon k alkoholismu.  

Indikace: po štípnutí hmyzem, komárem nebo hadem, modřiny 

po těle po traumatu, sklony k edémům.  

 

ZINCUM METALLICUM 15 CH (kovový zinek) 

Původ: kovový zinek, chemická značka Zn. 

Mysl: celková vyčerpanost, vnitřní třes, pocit rozlámanosti, slabá 

paměť, občas i ztíţená chápavost, velmi citlivý jedinec, který se 

cítí být dotčen hovorem nebo pomluvou druhých lidí, hněvivý, 

lekavý, musí pronést poslední slovo, často otupělý, spí vsedě, 

vestoje, usne i při řeči.  

Tělo: často hlad, hladové polykání, hořká chuť v ústech, nechuť a 

odpor vůči masu, rybám, vařeným jídlům a sladkostem. Píchání 

a křeče v břiše, studené ruce a nohy, rty modré aţ bílé barvy. 

Atrofie varlat, menstruace příliš silná.  

Indikace: přepracovaní, nespavost, po klíšťové meningitidě, 

epilepsie, závrať, nevolnost po obědě a po pití vína, mţitky před 

očima, světelné jevy, cukání víček, ucpaný nos. Zánět čelních 

dutin, záchvaty nervózního bušení srdce, ţaludeční a střevní 

neurózy, záněty močového měchýře a močových cest, 

podráţdění ledvin, bolestivá menstruace, křeče svalů. Neudrţí 

v klidu nohy, nemůţe ani psát. Onemocnění míchy, křečové ţíly, 

svědění kůţe, puchýřkovité vyráţky, chronický ekzém. (Podle 

Miklánek, 2004) 
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7.2  NEJVHODNĚJŠÍ POLYKOMPOZITNÍ HOMEOPATICKÉ 

PREPARÁTY PRO DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKU  

AVENOC čípky       

 Sloţení: Fisasria verna, Paeonia officinalis, Adrenalinum, 

Amylocainum hydrochloricum, Cera lanae, Vaselinum album, 

tuba obsahuje 30 gramů masti.    

 Indikace: mast na hemoroidy   

 Způsob uţití: po lokální toaletě řitního otvoru nanést 

mastičku v tenké vrstvě 3 – 4x denně na postiţenou sliznici. 

V léčbě se pokračuje alespoň 7 a více dnů aţ do vymizení 

příznaků. Tuto mast lze pouţít i nitrokonečníkově, za pomoci 

přiloţeného aplikátoru.  

COCCULINE tablety      

 Sloţení: Cocculus indicus, Nux vomica, Tabacum, 

Petroleum, sacharóza, monohydrát laktózy, stearát hořečnatý. 

 Indikace: proti nevolnosti při cestování (autem, vlakem, 

letadlem, tramvají, lodí), mořská nemoc.  

 Způsob uţití: 1 tableta se vloţí pod jazyk, eventuálně se 

nechá rozpustit na lţíci vody a dá se pod jazyk, zde se ponechá 

alespoň 2 minuty působit (vstřebat), zbytek se můţe polknout. 

Vhodné je jednu tablety uţívat i preventivně asi hodinu před 

cestou, potom těsně před nastoupením do dopravního 

prostředku, eventuálně hned si dát pod jazyk tabletu v případě 

výskytu prvních příznaků nevolnosti.  

DROSETUX sirup        

 Sloţení: Drosera rotundifolia, Arnica montana, Belladonna, 

Artemisia cina, Coccus cacti, Corallium rubrum, Cuprum 

metallicum, Ferrum phosphoricum, Uragoga ipecacuanha, 

Solidago vigra aurea, sodná sůl metylparabenu, solná sůl 
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propylparabenu a sacharóza.      

 Indikace: různé druhy kašle, ať je suchý či vlhký, při 

záchvatech křečovitého kašle, který člověka vysiluje, dále 

jakékoliv druhy asthma bronchiale, při křečích hlasivek, při 

ochraptění, při parapertusi nebo při černém kašli.   

 Způsob uţití: děti uţívají 3x 1 čajovou lţičku denně 

v období zachvatů kašle, při astmatu bronchiale i 6x denně 1 

čajovou lţičku, dospělí jedinci 3x 2 čajové lţičky, po dobu potíţí 

(nejdéle po dobu 1 týdne). Další aplikace po poradě s ošetřujícím 

lékařem – nejlépe homeopatem. 

HOMEOVOX draţé      

 Sloţení: Aconitum napellus, Arum triphyllum, Belladonna, 

Ferrum phosphoricum, Calendula officinalis, Spongia tosta, 

Mercurius solubilis, Kalium bichromicum, Populus candicans, 

Bryonia dioica, Hepar sulfur, sacharóza, monohydrát laktózy, 

kukuřičný škrob, stearát hořečnatý, mastek, arabská klovatina, 

ţelatina, bílý vosk, kamaubský vosk.      

 Indikace: únava hlasivek, ztráta hlasu, chrapot, opakované 

záněty hrtanu a hlasivek.     

 Způsob uţití: 1 draţé se dá do úst, nejlépe pod jazyk, 

nechá se pozvolna rozpustit, nejlépe 20 aţ 30 minut před jídlem, 

nebo 30 a více minut po jídle. Dá se taky uţívat i preventivně 3x 

1 tableta denně, ráno, před obědem a navečer. V případě nutné 

léčby 1 aţ 2 tablety najednou, i kaţdou hodinu aţ do pocitu 

úlevy a navrácení hlasu.  

OSCILLOCOCCINUM globule     

 Sloţení: Anas bargasariae et cordis extractum, sacharóza, 

laktóza.        

 Indikace: chřipka, chřipkové stavy, prevence chřipky. 
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 Způsob uţití: k dispozici jsou tři dózy. Obsah jedné dózy 

globulí ponecháme celý pod jazykem aţ do úplného rozpuštění a 

vstřebání (to je dvě aţ čtyři minuty). U kojenců rozpustíme 

nejdříve obsah dózy v malém mnoţství vody a podáváme 

v kojenecké lahvičce. Nejlépe je tento lék podávat mezi dvěma 

jídly nebo 20 minut před jídlem. V případě akutní chřipky se 

uţívá jedna dóza ráno, druhá večer a třetí další ráno. V případě 

prevence je moţno provést toto uţití: 1 dózu globulek první 

ráno, druhý den ráno druhou dávku a třetí den ráno třetí dávku. 

V případě chtěného docílení dlouhodobé prevence chřipky 

uţíváme tento lék následovně: jednu dózu 1x týdně, například 

v neděli ráno, 3x za sebou. Zvýšená odolnost vůči chřipce 

dokáţe vydrţet 8 aţ 12 týdnů. 

STODAL sirup       

 Sloţení: Drosera, Balsami tolutani sirupus, Polygalae 

sirupus, Pulsatilla, Rumex crispus, Bryonia divica, Ipecacuanha, 

Euspognia officinalis, Sticta pulmonaria, Kalii stibii tartras, 

Myocardium, Dactylopius coccus, karamel, kyselina benzoová, 

ethanol, prostý sirup.        

 Indikace: suchý, vlhký kašel, dráţdivý kašel, astmatický 

kašel působící antisepticky.     

 Způsob uţití: děti uţívají tento sirup rády, nejlépe je 

doporučeno výrobcem 3-5x 1 polévkovou lţíci tohoto sirupu po 

dobu 5 aţ 7 dní. 

Upozornění pro diabetiky: tento homeopatický přípravek 

obsahuje cukr. 

TRAUMEEL-HEEL tablety a mast  

 Sloţení:Arnica montana, Calendula officinalis, Hamamelis 

virgiana, Achilea millefolium, Atropa belladonna, Aconitum 
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napellus, Mercurius solubilis, Chamomilla recutita, Symphytum 

officinalis, Bellis perennis, Echinacea angustifolia, Echinacea  

purpurea, Hypericum perforatum, magnesium stearát, 

monohydrát laktózy.      

 Indikace: poranění všeho druhu, při nehodě, při sportu, při 

otoku měkkých tkání, po fraktuře kostí, záněty šlach (tenisový 

loket, oštěpařský loket, karpální tunel), ztuhlé rameno 

(periarthritis humeroscapularis), bolesti malých kloubů, hnisání 

tkání, hnisavé procesy v dásních, při paradontóze.  

 Způsob uţití: tablety se dávají pod jazyk, 3-6x denně 1 

tabletu, podle závaţnosti stavu. Při aplikaci masti je nutné 

dodrţovat tento aplikační postup: nejprve v tenké vrstvě 

naneseme na bolavé místo mast, potom zakryjeme očištěným 

igelitem, pak obváţeme (podle moţností) a necháme působit 

nejméně deset i více hodin. Nejlépe je toto provádět na noc, 

kdyţ uleháme na lůţko. Po dvanácti hodinách můţeme natřít 

postiţené místo znovu a opět přes igelit nechat tuto hojící 

homeopatickou mast působit do hloubky. 

GRIPP-HEEL tablety      

 Sloţení: Aconitum napellus, Bryonia alba, Lachesis mutus, 

Eupatorium perfoliatum, Phosporus, stearát hořečnatý, 

monohydrát laktózy.      

 Indikace: chřipka a chřipkové infekty, ke zvýšení 

obranyschopnosti při horečnatých onemocněních horních a 

dolních dýchacích cest.      

 Způsob uţití: kdyţ je v okolí chřipka, stačí vycucat pod 

jazykem denně nebo ob den 1 tabletu ráno. Dostane-li se 

chřipkový virus do rodiny či na pracoviště, potom 1-2x 1 tabletu, 

nejlépe ráno a večer, vycucat před jídlem. Kdyţ na nás jiţ leze 

chřipka, pak 4-6x 1 tabletu, tedy kaţdé 2 aţ 3 hodiny (podle 
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stavu), vycucáme pod jazykem, a to po dobu, dokud se zcela 

neuzdravíme (v praxi to bývá po dva, maximálně po tři dny). 

LYMPHOMYOSOT tablety nebo kapky   

 Sloţení: Myositis arvensis, Veronica officinalis, Teucrium 

scorodonia, Pinus silvestris, Gentiana lutea, Equisetum hiemale, 

Sarsaparilla, Scrophularia nodosa, Juglans regia, Calcarea 

phosphorica, Natrium sulphuricum, Fumaria officinalis, 

Levothyroxinum, Aranea diadema, Geranium robertianum, 

Nasturtium aquaticum, Ferrum iodatum, stearát hořečnatý, 

monohydrát laktózy; kapky obsahují 29 % alkohol. 

 Indikace: zduření lymfatických (mízních) uzlin, lymfedémy, 

ke zvýšení odolnosti vůči infekčním chorobám, při otocích ţláz 

(ţláza příušní, varlata, vaječníky apod.), při chronickém zánětu 

krčních mandlí, při zduření aţ hypertofii tonzilární tkáně.

 Způsob uţití: POZOR! Při onemocnění štítné ţlázy 

nepouţívat bez konzultace s lékařem! Obvykle 3x 2  tablety pod 

jazyk, eventuálně 3x 10 kapek pod jazyk (kapky obsahují alkohol 

– můţe pálit, proto dáváme 10 kapek na lţíci převařené vody a 

do úst pod jazyk, u dětí tyto kapky také nařeďujeme převařenou 

vodou!) 

Upozornění pro řidiče: v ústech mohou přetrvávat výpary 

alkoholu asi 1-2 hodiny po uţití. 

CRANIO-CYL kapky      

 Sloţení: Coffea ctruda, Colocynthis, Ferrum metallicum, 

Gelsemium, Ignatia amara, Ruta graveolens, Sanguinaria, 

canadensis, Spigelia; kapky ve 46 % etanolu.  

 Indikace: různé bolesti hlavy, migrenózní stavy, 

neuralgické bolesti trojklaného nervu.   

 Způsob uţití: při kruté bolesti hlavy nebo obličeje 10 aţ 15 
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kapek pod jazyk, v případě pálení těchto kapek na sliznici se 

doporučuje naředit 10 kapek na lţíci převařené vody, eventuálně 

dát 10 aţ 15 kapek do sklenice čisté vody a pozvolna vlévat 

obsah sklenice do úst aţ do vypití celého obsahu, toto je moţno 

opakovat 3-6x denně, podle častosti a intenzity bolesti hlavy. 

Upozornění pro řidiče: v ústech mohou přetrvávat výpary 

alkoholu asi 1-2 hodiny po uţití.  

DORMI-CYL kapky      

 Sloţení: Avena sativa, Chamomilla, Coffea cruda, Kalium 

phosphoricum, Lupulus humulus, Passiflora, Viscum album; vše 

v kapkách obsahujících 52,4 % etanol.   

 Indikace: různé neurastenické potíţe, úzkost, nervozita, 

nespavost, noční vykřikování, funkční psychické potíţe, vnitřní 

třes, podráţděnost, bušení srdce, zvláště v noci, deprese.

 Způsob uţití: při nespavosti 15 aţ 20 kapek pod jazyk 

večer před usnutím, jako sedativum, tedy lék na celkové nervové 

zklidnění, i 3x 7 kapek denně. Pálí-li kapky na ústní sliznici, 

potom doporučujeme dát patřičný počet kapek na lţíci převařené 

vody a celý obsah dát do úst a zde ponechat alespoň 2 aţ 4 

minuty, pak zbytek polknout. 

Upozornění pro řidiče: v ústech mohou přetrvávat výpary 

alkoholu asi 1 – 2 hodiny po uţití.  

Dr. Reckeweg R 47 kapky      

 Sloţení: Asa foetida, Glonoinum, Coffeinum crudum, 

Ignatia amara, Lachesis mutus, Moschus, Pulsatilla, Etanol a 

Aqua purificata.         

 Indikace: nervozita ţaludku, celková nespavost, sklon 

k hádavosti, podráţděnost, bolesti hlavy, bolesti u srdce, duševní 
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rozrušení, pocit sevření v krku, křeče, celková nevolnost, 

výbuchy zlosti, depresivní ladění, úleva útěchou. 

 Způsob uţití: zpočátku 4 – 6x denně 10 kapek zředěných 

vodou na lţičce pod jazyk, nejlépe 20 minut před jídlem. Po 

zlepšení, to je po dvou aţ třech dnech 10 aţ 15 kapek. Při 

záchvatu potíţí pod jazyk aplikovat 10 kapek, i opakovaně po 15 

minutách aţ do celkové úlevy. 

Upozornění pro řidiče: v ústech mohou přetrvávat výpary 

alkoholu asi 1 – 2 hodiny po uţití. (Podle Miklánek, 2004) 

7.3  PLACEBO A NOCEBO  

Placebo efekt záleţí na psychice nemocného člověka, 

především na tom, s jakou důvěrou přijímá patřičný způsob 

léčby nebo určitý zcela neúčinkující lék. Dále záleţí na tom, jak 

dalece tento člověk důvěřuje lékaři či určitému léčiteli nebo 

účinnosti určité léčebné metody či patřičného léku (bylinné 

směsi).  

Nocebo je negativním protějškem placeba, je to v podstatě 

určitý lék či léčebná metoda, ze které má nemocný panický 

strach, strašně se oné metody, léku nebo způsobu léčení bojí a 

psychosomaticky dokáţe, ţe při nebo po aplikaci určité metody či 

léku se jeho celkový zdravotní stav skutečně rapidně zhorší, a to 

i v případě, kdyţ jsme tomuto nemocnému podali zcela 

neúčinnou léčebnou metodu či obsolentní chemickou látku, jakou 

je kupříkladu mléčný či jiný cukr.      

 Při účinku placebo efektu se uplatňuje silná víra a 

očekávání ze strany pacienta, který bezmezně věří, ţe jemu 

právě podaný lék je léčebně velmi efektivní a pomůţe mu 

konkrétně na jeho proţívané potíţe (kupříkladu nám všem 
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známý Acylpyrin). Také se zde uplatňuje vystupování a 

přesvědčivost ze strany ošetřujícího lékaře, který si vhodnou 

psychologickou taktikou dokáţe nemocného získat a hlavně 

dokáţe usměrnit mysl pacienta, aby vše dělal tak, jak je mu 

lékařem přikázáno. Uplatňuje se zde i důvěra a víra léčeného 

člověka, očekávání vyplývající ze vzájemného vztahu mezi 

pacientem, léčebnou metodou nebo určitým léčivem a samotným 

ošetřujícím lékařem či léčitelem. (Podle Miklánek, 2004) 

7.4  ZDRAVÁ ŢIVOTOSPRÁVA  

Cílem homeopatie je postavit tělo na cestu k ozdravění. Pro 

organismus to ale bude nesnadné, pokud nebude mít dostatek 

kvalitní stravy a následkem nedostatečného pohybu dojde k 

apatii. Aby byl výsledek co nejlepší, je třeba spojit homeopatii ze 

zdravým ţivotním stylem.       

 Jíst hodně ovoce a zeleniny a omezit velice tučné 

potraviny, je nutno se vyhnout také sacharidům v bílém pečivu a 

těstovinách. Tmavé maso jíst s mírou, ale lze  si dopřát hodně 

bílého masa, jako jsou kuřata a ryby. Dále pak fazole, hrášek a 

čočku i celozrnné potraviny a neloupanou rýţi. Nikdy nedojde k 

zácpě, pokud jíme zdravě a pijeme hodně vody – je dobré vypít 

alespoň osm sklenic denně. Dostatek vody uchrání tělo před 

infekcemi močových cest a udrţí pleť napjatou a svěţí. Pokud 

přeci jen dojde k zácpě, je dobré konzumovat sušené ovoce, 

např. švestky, fíky nebo datle. Není vhodné do jídla přidávat 

otruby, ty by se měly konzumovat jako součást celozrnné 

potravy. Při příznacích infekce močových cest, je dobré pít 

brusinkovou šťávu nebo uţívat brusinkové kapsle, které zbaví 

tělo nepříjemných pocitů a propláchnou močové cesty.  
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Dejte si zeleninu      

 Doporučované denní mnoţství pěti porcí ovoce a zeleniny 

je opravdu minimum. Pro udrţení optimálního zdraví by jich mělo 

být ještě víc. Bioprodukty jsou nejlepší, přestoţe nejdraţší. 

Dostaneme je v některých supermarketech ve specializovaných 

zelinářstvích. Zelenina z ekologických farem je dost drahá a ne 

všude dostupná, ale pořád je lepší jíst běţně dostupné ovoce či 

zeleninu, neţ omezovat jejich příjem. Mnoho rozšířených 

zdravotních problémů, např. anemie, se vyléčí prostě zdravou 

dietou.  

Hýbejte se        

 Je třeba spojit zdravou dietu s dostatkem pohybu. Chůze je 

jedním z nejlepších způsobů, jak se udrţet fit, a vţdycky si k ní 

vyberete něco, co vás potěší, abyste chodili rádi a pravidelně. 

Nebaví-li vás cvičit, začněte chodit dejme tomu 15-30 minut 

denně a přidávejte pohyb při kaţdé příleţitosti. Choďte do 

schodů pěšky, nejezděte výtahem. Jóga a cvičení podle Pilatese 

jsou velmi uţitečné, protoţe vám pomohou relaxovat, posílit 

svalstvo a udrţet si zdravou a ohebnou páteř. S pruţnou páteří 

se nemusíte v pozdějším věku obávat různých potíţí, které s ní 

souvisejí, a navíc budete vypadat dobře. (Podle Wautersová, 

2007) 

 

7.5  HOMEOPATICKÁ BAREVNÁ TERAPIE 

Jiné, mnohdy kontroverzní odvětví homeopatie pouţívá 

k stimulaci energetických center v těle barvy. Homeopatický lék 

vzniká vlastně pouţitím barevného světla v nízkopotenčním 

homeopatickém roztoku. Barvové léky působí přímo na energii a 
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stimulují její centra, čakry, vnášejí do nich rovnováhu a posilují 

je. Čakry sídlí v duchovním těle a řídí vitalitu fyzického těla; 

určují také, jak bude pracovat naše energie.  

 V lidském energetickém systému rozeznáváme osm 

hlavních čaker, které podněcují a regulují tok hormonů. Kaţdá 

souvisí s určitou barvou a souzní se zvuky a mentálními postoji.

 „Čakra” neboli „kolo světa” je staré slovo pocházející ze 

sansktru. Rozumíme jím centrum ţivotní energie. Tato centra 

jsou rozloţena podél páteře a vedou energii do fyzického těla. 

Nacházíme-li se v rovnováze, čakry se točí správným směrem a 

vnášejí do organismu potřebnou energii, zatímco škodlivou 

odbourávají. Pracují jako hydraulický systém rozvádějící energii 

po celém organismu.       

 Čakry reagují na barevné světlo, a to jak aplikované 

normálním fyzickým způsobem, tak prostřednictvím 

homeopatických přípravků. Léky z barev se vyrábějí v potencích 

6X, 12C a 30C. Kaţdá barva stimuluje určitou čakru. Barvy jsou 

v harmonii s fyzickým tělem a ovlivňují čakry, emocionální 

pohodu i mentální jasnost. Teplé a horké barvy je dobré uţívat, 

jestliţe máme málo energie, chladnější barvy zase, pokud 

organismus potřebuje nadměrnou energii utlumit.  

 Terapeutické prostředky z barev se mohou uţívat 

samostatně nebo ve spojení s hluboko působícími konstitučními 

léky. Podle potřeby mohou stimulovat nebo uklidňovat energické 

pole a vnášet léčebný efekt do hloubky. Má-li někdo příliš mnoho 

energie a je náchylný k zánětům, barvové léky uklidní jeho 

animální síly, přinesou více duchovní energie a nastolí harmonii. 

Je-li člověk naopak příliš odtrţený a v duchovním slova smyslu 

„nesoudrţný”, přípravky z barev nabíjí jeho fyzické síly a 

pomohou mu ke spojení se zemskou rovinou, čímţ jej pevněji 

ukotví na zemi.        
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 Mnoho homeopatů zjišťuje, ţe řada ţivotních situací 

souvisejících s čarami se barevnou terapií vyřeší. Kdyţ se 

například přestěhujeme, změníme zaměstnání nebo se nějak 

naruší naše vztahy k ostatním lidem, můţeme nabýt dojmu, jako 

bychom ztráceli půdu pod nohama. Čakra, která má toto 

ukotvení, zakořenění v zemi, na starosti, se jmenuje základní 

neboli kořenová čakra a leţí na dolním konci páteře.  

Červená         

 Základní čakra nabíjí energií celé dolní končetiny, konečník 

a děloţní hrdlo. Ovládá smysl pro příslušnost k rodině, 

příbuzným, k obci. Jestliţe je někdo odtrţen od svých blízkých, 

vzdálen od mateřské lásky a obţivy, homeopatická červená 

barva u něho podpoří léčebný proces a pomůţe mu najít místo, 

kam patří.  

Oranţová        

 Oranţová je barva vitality a zásobuje kříţovou čakru, 

umístěnou pod pupkem. Tato barva omlazuje a revitalizuje 

ţivotní sílu. Můţe se uţívat v rekonvalescenci nebo při oslabení 

příslušným stresem a namáhavou prací.  

Ţlutá          

 Ţlutá barva souvisí s čakrou solar plexu, která je umístěna 

v oblasti břicha. Dodává energii ţivotně důleţitým orgánům – 

játrům, ţlučníku, slinivce, ţaludku. Na rovině emocionální ovládá 

sebeúctu a osobní identitu. Jestliţe z jakéhokoliv důvodu 

potřebujeme upevnit své osobní síly, lék ze ţluté barvy pomáhá 

duchu zůstat silný a podporuje v nás hledání vnitřní síly.  

Zelená          

 Tato barva působí na srdeční čakru spolu s růţovou, coţ je 
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barva mateřské lásky. Obě tyto barvy vyţivují centrum srdce. 

Jestliţe potřebujeme zmírnit tlak svých emocí, dávka růţové 

oţiví lásku a radost, síla zelené uklidní a stabilizuje.  

 

Obr. č.3 - Čakry 
(Zdroj: Wautersová, 2007) 

Růţová        

 Růţová barva má vztah k srdeční čakře. Je spojena 

s mateřskou láskou a jako něţná barva podceňuje laskavost, 

sebeúctu a jemnost.  

Tyrkysová        

 Tyrkysová barva působí na krční čakru. V tomto centru se 

usazují potlačené pocity a nevyjádřené myšlenky a jeho účelem 

je vývoj návykového chování. Mnoho lidí se denně setkává 

s negativity a s vlastní neschopností být k sobě upřímný, ţe se 

nakonec nedokáţe vyjadřovat tvůrčím způsobem. Tyrkysová 
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barva podporuje osobní vyjádření a kreativitu. Působí na štítnou 

ţlázu, pomáhá při bolesti v krku, při bolestech zubů a 

problémech s dásněmi.  

Indigově modrá       

 Působí na čelní čakru, tzv. třetí oko, mezi obočím, která 

řídí funkci hypofýzy a stimuluje mysl. Bez stimulace tohoto 

centra bychom byli Zombie, jednali bychom podle diktátu 

druhých a nikdy si pro sebe nezvolili to nejlepší. Dávka indigově 

modré nám pomáhá být objektivní a zůstávat nad emocinálními 

dramaty. Pomáhá nám jasně myslet a jasně vidět věci kolem 

sebe, ačkoli jsme nadmíru duševně vytíţeni.  

Fialová         

 Fialová barva působí na korunní čakru a koresponduje 

s epifýzou. To je oblast, kde se zamýšlíme nad svým vztahem ke 

kráse, k pocitu blaţenosti a štěstí. Této barvy uţíváme, aby nám 

pomohla oprostit se od fyzické bolesti a uklidnit ducha. Pomohla 

uţ také mnoha lidem trpícím fyzickou bolestí.  

Fuchsinová         

 Je to směs červené, zelené a fialové nazvaná podle 

organického barviva fuchsinu. Působí na nejvyšší, korunní čakru. 

Pomáhá lidem získávat vhled do vlastní duchovní podstaty a 

rozlišovat potřeby na lidské rovině. Fuchsinová spojuje ţár 

červené, klid zelené a měkkost fialové barvy. ( Podle 

Wautersová, 2007 ) 
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8  DISKUZE  
 

V posledních letech zájem o léčbu homeopatickými 

preparáty u populace pomalu vzrůstá. Lidé se více věnují svému 

zdraví a dávají přednost zdravému ţivotnímu stylu. Protoţe léčba 

lékařem homeopatem ještě stále není hrazena pojišťovnami, lidé 

jsou ochotni si za „zdravou léčbu” připlatit. Oproti tomu klasická 

medicína není ochotna přijmout homeopatickou představu, podle 

které je lék tím účinnější, čím vyšší je jeho ředění.  

Odporuje totiţ klasické medicíně a klasickému lékařskému 

myšlení. Řada homeopatických léků je tak rozpuštěná, ţe 

obsahují jen málo molekul původní účinné látky, pokud vůbec 

nějaké. Současné moţnosti analytické chemie zatím nedisponují 

metodami, které by mohly spolehlivě detekovat přítomnost a 

mnoţství účinné látky v homeopatickém přípravku.Homeopati 

tvrdí, ţe původ účinku je v samotném procesu ředění, který 

zanechává v roztoku „otisky” původní látky. 

Mnoho lékařů připisuje jakýkoliv moţný účinek 

homeopatické léčby „Placebo” efektu. Tak se nazývá účinek 

způsobený pouze pacientovou vírou v lék. Proti tomu argumentu 

se dá oponovat úspěšným léčením velmi malých dětí či kojenců, 

pacientů v bezvědomí či ve veterinární terapii, tedy tam, kde 

placebo efekt je navoditelný jen obtíţně nebo vůbec. Několik 

vědeckých důkazů však prokázalo ţe účinek homeopatické léčby 

je vyšší, neţ by byl pouhý placebo efekt. O těchto důkazech se 

samozřejmě intenzivně diskutovalo a diskutuje.  

Můj názor je ten, ţe pro nemocné je velká škoda, ţe lékaři 

klasické medicíny spolupracují s homeopaty jen velmi málo. 

Zejména u těch onemocnění, kde klasická léčba neumí 

(nedokáţe) pacientovi pomoci! 
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9  ZÁVĚR 

Srovnávat klasické lékařství s homeopatií je dosti obtíţné. 

Homeopatie uţívá řadu různých léků, aby léčila pacienta jako 

celek, klasické lékařství se spoléhá na léky specifické pro 

jednotlivé nemoci s pevnými a uznanými příznaky.  

Velmi důleţité je, ţe homeopatie individualizuje, různí lidé 

jsou při stejných obtíţích léčeni různými léky. Je šetrná a 

bezpečná a nepovaţuje odstranění symptomů za konečné řešení. 

Symptomy jsou brány jako signály vyčerpání a vybočení 

z normálu. Správný lék odstraňuje příčinu problému, symptomy 

potíţí poté vymizí.  

Otázka homeopatie mě velmi zajímá, proto jsem si toto 

téma zvolila ve své absolventské práci. Líbí se mi, ţe homeopatie 

bere v úvahu člověka jako celek, jako jedinečnou ţivou bytost. 

Vychází z toho, ţe i kdyţ je u dvou lidí diagnostikována stejná 

nemoc, získali ji rozdílným způsobem a budou tedy potřebovat 

rozdílné léky, aby byla léčba účinná a vhodná právě pro ně.  

Kdyţ přijde klient do lékárny, měly by mu k léčbě jeho 

obtíţí být nabídnuty vedle klasických léčiv i homeopatické 

alternativy.  
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10  SUMMARY 

 I choose the theme „The function of homeopathy in the 

21st century. Do homeopathics belongs to OTC drugs?” 

 I choose theme because this kind of medicine has been 

neglected in our country. Small consumer awarness leads to 

consummation of pharmaceuticals, whose undesirable effects, 

don’t have a beneficial influence on the human body. 

 My assignment consists of two parts: theoretical and 

practical. The main aims of my assignment is health troubles 

with homeopathics treatment and to create set up the projects of 

homeopathic first-aid kit for everyday usage. 

 

CONTENTS 

The chapter number one deals with the history, evolution 

of homeopathics in time, about it’s founder Samuel Christian 

Fréderic Hahnemann and about definition of homeopathy. 

The term homeopathy means: 

 The form of alternative medicine that treats a disease with 

heavily diluted preparations that are thought to cause effects 

similar to the diseases symptoms. Apart from the symptoms of 

the disease, homeopaths may use aspects of the patient's 

physical and psychological state in recommending remedies. 

Homeopathic remedies are generally considered safe, with rare 

exceptions. 

 Then I deal with homeopathics preparation and production. 

The following deals with of homeopathy all over the world in 

present day and especially in Great Britain. The following focused 

on disease which is reasonable to heal with preference of 

homeopathy. For example: infectious disease, kinetosis, 

indigestion, children diseases, various pains of pain etc. 
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 Further the incidence of homeopathic medicine and correct 

ingestion of it is described. 

 

THE PRACTICAL PART 

 My practical part is focused on creation of the project 

homeopathic first-aid kit for treatment the most common 

sickness and I try to explain why it is good to ailments and 

diseases home first-aid kit with homeopathic medicines. 

 When I wrote theoretical part of my assignment I used 

website www.wikipedia.com and special books such as 

Homeopatické SOS pro kaţdého, Homeopatie pro kaţdý den, 

Homeopatická věda, Léčím se sám pomocí homeopatie, 

Homeopatie od A do Z. 

  

I hope that I managed to fulfill the aims of my assignment 

successfully. 
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