Homeopatická mapa zdraví — ALLIUM CEPA AKH
TRADIČNÍ NÁZEV HOMEOPATIKA
Allium cepa

KLÍČOVÁ SLOVA
častá, tekoucí rýma různého původu, dráždivý výtok z nosu a pochvy, nachlazení, alergie na
pyly, prach, počasí, potraviny a léky, druhotná neplodnost, dysurie, průjem

HLAVNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEVY:
OBRAZ HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU
tekoucí rýma alergická, virová a z nachlazení, hojný, štípavý a pálivý výtok, který dráždí
horní ret, hojné, ale nedráždivé slzení, potravinová alergie, hojný, čirý výtok z pochvy,
problémy obvykle vlevo

ZVLÁŠTNOSTI ADAPTACE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU
Jeho alergické reakce jsou neadekvátní množství
alergenu: prudká reakce se rozvine na cokoliv od
pylů, prachu, potravin až po změnu počasí, léky, chlad
a teplo.
Existuje u něj vztah mezi poškozením sliznic a kůže:
po potlačení nemoci, která napadla sliznici, se na
kůži objeví ekzém; potlačením ekzému se rozvine
poševní výtok, který může vést až k druhotné
neplodnosti; ve chvíli, kdy je napadena kůže, dochází
souběžně k reakci sliznic a vnitřních orgánů.

Je do velké míry rezistentní na standardní léčbu:
antihistaminika pomáhají jen dočasně, postupně je nutné
navýšit jejich dávky, až nakonec přestanou působit úplně;
antibiotika nezabírají vůbec, protože jeho nemoci nejsou
bakteriálního původu; je rezistentní na kortikoidy.
Trpí náhlými a prudkými bolestmi břicha: v důsledku
dietní chyby, jako alergická reakce na pyly, prach,
potraviny, léky i počasí.
Nemoci zasahují všechny sliznice těla: oči, dýchací
trakt, zažívací trakt, pohlavní orgány atd.

KOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP:
STAVY ŽIVOT NEOHROŽUJÍCÍ
tekoucí průhledná rýma z nachlazení, ze změny počasí nebo alergie, vlhký kašel, nesnášenlivost potravin,
přecitlivělost k dietním chybám, nadýmání, průjem, často s tenesmy, střevní kolika u malých dětí, včetně
kojených, nepřetržité nutkání na močení

DEKOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP:
STAVY ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ

těžký ekzém, těžká bronchitida, zápal plic, až jejich selhání, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
astma, chronická rýma, praskliny kůže na patách a dlaních, záněty očí, blefarospasmus, ledvinová
nedostatečnost, střevní a ledvinová kolika, střevní polypy a divertikly, žlučníkové a ledvinové kameny, kameny
v slzných a slinných kanálcích, pankreatitida, druhotná neplodnost, odpor k pohlavnímu styku

POZOROVÁNÍ: JAK JE POZNÁME
hojný výtok z nosu a jiných sliznic

mokvavý a štípavý ekzém za ušima

časté, hlasité kýchání

bradavice v okolí sliznic

ruce s praskajícím ekzémem

nafouklé břicho a hlasitě
odcházející plyny

okamžitá, prudká reakce
na nevhodné potraviny
časté nutkání na močení

SPONTÁNNÍ ANAMNÉZA: O ČEM MLUVÍ
„Přišlo jaro a já mám rýmu jak trám. Z nosu mám
vodovodní kohoutek, z očí mi teče a kůži kolem nosu
mám celou rozštípanou.“
„Ty alergie mě zničí. Pyly, prach, jídlo, tabletky –
ze všeho mi teče z nosu a mám průjem a křeče.“
„Ten ekzém co mám na rukách, je nesnesitelný. Podívejte,
mám ho celý rozškrábaný, jak mě svědí, štípe a pálí.“

Česká homeopatie AKH
Léčba pro ty, které máme rádi.

„Jak něco sním, okamžitě mě bolí břicho. Nadýmá
mě a mám koliky. Nejhorší to je po ovoci a zelenině –
rajčata, okurky, melouny i banány.“
„Nemůžu se zbavit výtoku z pochvy. Někdy si měním
kalhotky klidně i třikrát za den.“
„S manželem se nám už několik let nedaří otěhotnět.
Můj gynekolog nedokáže přijít na to proč.“
Potence není důležitá.
Důležitá je správná volba homeopatického léku.
~ James Tyler Kent

CÍLENÁ ANAMNÉZA: NA CO SE PTÁME
„Když si dáte na svačinu ovoce nebo zeleninu, míváte
pak problémy se zažíváním?“
„Jak byste popsal svou rýmu? Zhoršuje se na jaře? Slzí
vám při ní oči? Je horší v době, kdy létají pyly a prach?“

„Horší se vaše zdravotní problémy, když přejdete
z chladu do tepla?“
„Objevuje se u vás alergická reakce, když užíváte nějaké
lékařem předepsané léky?“

CÍLENÁ PROHLÍDKA: CO HLEDÁME A CO UVIDÍME

hojný, čirý výtok z nosu a očí
bradavice okolo očí a v okolí
pohlavních orgánů
nadmuté břicho

mokvavý ekzém na rukou i jinde
po těle
popraskaná kůže na dlaních a mezi
prsty

rozškrábaná kůže všude po těle,
jak si pacient ulevuje od svědivého
a štípavého ekzému
artritida drobných kloubů

KLÍČOVÉ SYMPTOMY
hojná rýma, včetně alergické, virové a z nachlazení
časté kýchání
čirý výtok dráždící sliznici nosu a horní ret
chraplavý, dráždivý kašel se škrábáním v krku
hojné, ale nedráždivé slzení
pálení, řezání a zarudnutí očí
dysurie

štípavý, svědivý ekzém vlasové části hlavy, v podpaží
a v oblasti konečníku
hojný, dráždivý, průhledný výtok z pochvy
střevní kolika s nadýmáním a bolestmi
neuralgie trojklaného nervu poúrazová, pooperační
a z prochladnutí
pupeční a tříselná kýla vlevo

MODALITY
Vznik a zhoršení: v teple, večer, po promočení nohou,
studeným vzduchem, vlhkem, zimou. Rýma a nutkání
na močení vznikají chladem a horší se přechodem
z chladu do tepla. Artritida drobných kloubů se horší
za chladného, vlhkého počasí.

Zlepšení: rýma a kašel se zlepšují čerstvým vzduchem.
Střevní kolika a bolestivé nadýmání se zlepšují
odchodem plynů.

OVĚŘENÉ INDIKACE: SYMPTOMY A NEMOCI,
KTERÉ V PRAXI PO UŽÍVÁNÍ HOMEOPATIKA ODEZNĚLY
čirá, tekoucí, dráždivá rýma, včetně alergické na
pyly, prach, potraviny, teplo nebo chlad a léky, hojné
kýchání, hojné, nedráždivé slzení
bronchitida, zápal plic, astma jako následek alergické
rýmy, psychosomatické astma
vlhký hlenovitý kašel, černý kašel s bolestmi hrtanu
potravinová alergie na ovoce a zeleninu, víno a ovocné
a zeleninové šťávy, svědění kůže s rýmou
svědivý mokvavý ekzém v podpaží, ve vlasech, v rozkroku

dráždivý, čirý výtok z pochvy, záněty pochvy
se štípavým, průhledným výtokem, druhotná
neplodnost
dysurie, cystitida, uretritida, nefritida, bolestivé nutkání
na močení, ledvinové kameny a písek
záněty střev s nadýmáním, střevní kolika jako reakce
na okurky a melouny nebo na promočení nohou,
alergický průjem

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

Alergickou reakcí oslabený organizmus má obrovský sklon k virovým infekcím. Během nemoci dochází
k výraznému zhoršení pacientova zdravotního stavu: kašel přechází do bronchitidy, bronchitida do zápalu plic.
Všechny nemoci postihující sliznice a vnitřní orgány se současně odrážejí také na kůži. Poškozené sliznice ústí
do těžkých toxických stavů: selhávají ledviny, plíce, dochází k velkému poškození kůže, vznikají afty a vředy.

HOMEOPATIKUM ALLIUM CEPA ZAVEDL DO HOMEOPATIE
CONSTANTINE HERING.
AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÁ MATEČNÁ
TINKTURA Z CIBULE KUCHYŇSKÉ.
Dávkování homeopatik AKH
Je individuální podle obtíží pacienta
a doporučení homeopata. Čím akutnější stav, tím
se homeopatikum podává častěji. Intenzita léčby
se zesiluje frekvencí podávání homeopatika.

Doporučené dávkování:
dospělí 2 tablety 3× denně, děti 1 tableta
3× denně, v akutních stavech 1–2 tablety co hodinu.

Informace o všech uvedených homeopatických
léčivech z řady
Akademie klasické homeopatie
naleznete na

www.budtezdravi.cz
776 879 799 (poradna pro veřejnost)
596 113 330 (distribuce)
budtezdravi@budtezdravi.cz

