
Homeopatická mapa zdraví — BERBERIS AKH

TRADIČNÍ NÁZEV HOMEOPATIKA 

KLÍČOVÁ SLOVA

ZVLÁŠTNOSTI ADAPTACE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

DEKOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP:  
STAVY ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ

SPONTÁNNÍ ANAMNÉZA: O ČEM MLUVÍ

 HLAVNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEVY:  
OBRAZ HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

POZOROVÁNÍ: JAK JE POZNÁME

KOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP:  
STAVY ŽIVOT NEOHROŽUJÍCÍ

nesnesitelné, intenzivní bolesti ledvin, které střílí obvykle z levé ledviny do dalších orgánů, hlasité bublání střev, 
intenzivní bolesti páteře a kloubů, které také střílí do jiných orgánů, žíravý a kyselý průjem

nemoci ledvin se sklonem k tvorbě kamenů, lumbalgie, iritace bolesti k jiným orgánům, závažné záněty střev 
a slinivky, kalná moč, vznik a zhoršení námahou a pohybem, podrážděnost a misantropie

Výrazný sklon k tvorbě kamenů v ledvinách 
a žlučníku. Nemoc obvykle určuje celý život 
pacienta. Pravidelné bolesti při odcházení písku 
a kamenů, močení je bolestivé. Poškození kloubů 
a dna s intenzivní bolestí. Velká rizika uremie. 
Pacient bývá neklidný. Moč je kalná se stopami krve, 
hlenu a sekundárních bacilů. 

Reakce na klasciká léčiva: antibiotika zhoršují stav 
ledvin, analgetika nepomáhají. Dočasně pomáhají jen 
spasmolytika.

opakovaně probíhající těžké ledvinové koliky, odlitkové kameny v ledvinách, odstranění více poškozené, obvykle 
levé ledviny, nemoc často přechází na druhou ledvinu, těžká artritida, artróza, včetně těžké lumbalgie, těžké 

záněty střev s vředovým poškozením sliznice, fistula konečníku, neuritis s neuralgií s intenzivní bolestí, kameny 
ve žlučníku se sklonem ke hnisání

„Mám bolesti v oblasti ledvin, zleva doprava.“ 

„Mívám ledvinové koliky.“ 

„Mám bolesti páteře a kloubů.“ 

„Když mám průjmy, tak mi bublá ve střevech.“

„Ekzémy jsou štípavé a hodně svědí.“ 

„Jízda dopravním prostředkem je pro mě namáhavá 
a zhoršuje můj stav.“

pravidelné záněty ledvin, písek v moči, průjem, nadýmání a bublání v břiše, bolesti kloubů, neuralgie, mokvavý 
a štípavý ekzém

hubení

dotyčný často vypadá, že tři noci 
nespal, zejména kvůli bolesti

 šedo-bledá pokožka

 deformace koubů včetně  
 drobných kloubů

 bledé oční sliznice

 kyselý pach potu

 nepříjemný dech

Berberis vulgaris 

Česká homeopatie AKH
Léčba pro ty, které máme rádi.

Potence není důležitá.  
Důležitá je správná volba homeopatického léku.  

~ James Tyler Kent



KLÍČOVÉ SYMPTOMY

OVĚŘENÉ INDIKACE: SYMPTOMY A NEMOCI,  
KTERÉ V PRAXI PO UŽÍVÁNÍ HOMEOPATIKA ODEZNĚLY 

HOMEOPATIKUM BERBERIS VULGARIS ZAVEDL DO HOMEOPATIE  
SAMUEL HAHNEMANN.

MODALITY

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÁ MATEČNÁ 
TINKTURA DŘIŠŤÁLU OBECNÉHO.

ledvinové koliky 

řezání a pálení při močení

nutkání k pohybu

sklon k artritidam, dna

misantropie

bolesti v oblasti ledvin

kalná moč

bolestivé průjmy

vznik a zhoršení problému zpravidla zleva doprava

písek, kameny v ledvinách, ledvinová kolika 

uremie, lumbalgie, neuropatie, neuralgie

neuritis, artralgie, artritida, artróza

onemocnění zažívacích cest, často vředové 
s poškozením střev, slinivky, s hlasitý průjmem 

ekzémy

Vznik a zhoršení: po fyzické námaze, včetně zvedání 
těžkého. Otřesem, po cestování, kolo, auto, hromadná 
doprava. 

Zlepšení: mírným pohybem, v teple a teplými 
obklady.

Tvorba odlitkových kamenů v  ledvinách a  tvorba kamenů ve žlučníku. Uremie s  rizikem úmrtí na ledvinovou 
koliku. Často nutné chirurgické odstranění ledviny. Tvorba stabilně degenerativních poškození kloubů a nervů.

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

email: budtezdravi@budtezdravi.cz

poradna pro veřejnost: 776 879 799

distribuce: 596 113 330
@buďte zdraví s Českou homeopatií

 CÍLENÁ ANAMNÉZA: NA CO SE PTÁME

 CÍLENÁ PROHLÍDKA: CO HLEDÁME A CO UVIDÍME

„Máte často ledvinové koliky?“ 

„Odchází vám písek v moči?“ 

„Z čeho Vám vzniká ledvinová kolika?“ 

„Jak bolestivý míváte průjem?“ 

„Měl někdo v rodině ledvinové koliky?“

díváme se na klouby a jejich 
deformace

prohlížíme jizvy na břišní stěně

pacient už často nemá jednu 
ledvinu

při prohmatání břicha slyšíme 
hlasité bublání


