
Homeopatická mapa zdraví — ARSENICUM ALBUM 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

pálení, neklid, až panika, obrovské vyčerpání a žízeň, pravidelnost opakování symptomu, 
infekce a otravy, vznik a zhoršení problémů chladem a po půlnoci

nedůvěra, přehnaná opatrnost, až podezíravost, vážné a vzácné nemoci, pesimismus, 
zimomřivost, nejistota, neurózy, rychlá únava, hypochondrie se zvýšenou citlivostí 

k bacilům, virům, lékům, jedům a potravinám

Na klasickou léčbu reaguje nepatřičně: ve standardní 
léčbě vyžaduje téměř homeopatické dávky alopatických 
léků, na běžné dávky jeho organizmus reaguje otravou, je 
rezistentní na velké dávky antibiotik a kortikoidů, narkóza 
a analgetika na něj neúčinkují.

O  svém zdraví často vypovídá nepravdivě: 
nepodstatné jevy přehání, stavy skutečně vážné 
podceňuje, mlží, vyvrací a skrývá.

Lékařsky velice složitý pacient, který sám 
znesnadňuje určení správné diagnózy.

astma, plicní, srdeční a ledvinová nedostatečnost, cukrovka prvního typu, vředové nemoci, zhoubné nádory 
plic, žaludku a střev, stres, gangréna, nekróza, krvácení, leukémie 

„Bojím se, že umřu.“

„Zase zdražili vodu. Už si nebudu moct mýt ruce tak 
pořádně a často. A co když pak ze špíny onemocním?“

„Viděli jste v televizi tu zprávu, že našli v supermarketu 
plíseň v pečivu?“

„Teď v zimě mě všechno bolí – mám křeče a obrovsky 
to pálí.“

„Vy to jíte? Víte jak je to nezdravé? Víte, kolik je v tom 
jedů?“

„Ani vám nebudu povídat, jaké nemoci mám – myslím, 
že všechny, co jsou.“

rýma, ekzém, lupénka, průjem, bronchitida, přehnaná pracovitost, perfekcionizmus, poctivost, čistota 
a kontrola, jimiž maskuje neklid a nejistotu

hubení

zimomřiví 

nejistí

fyzicky i psychicky neklidní 

přehnaně opatrní

úzkostní

pesimističtí

neurotičtí 

hypochondričtí

vážně nemocní

rychle se vyčerpají

ztrácejí životní sílu 

pijou často a po malých doušcích

upřednostňují horké jídlo a pití

Arsenicum album

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 ARSENICUM ALBUM ZAVEDL DO HOMEOPATIE 
SAMUEL HAHNEMANN.

MODALITY

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÝ OXID ARSENITÝ.

existenční strachy z nemoci, smrti, chudoby
strach z bacilů, hmyzu, cizopasníků, otravy
podezíravost
nervozita a neklid
potřeba se hýbat
vyčerpání pohybem 
nespavost s nočními můrami
při všech potížích pálení „jako oheň“

suché, popraskané ruce a rty
mrtvolně bledá a studená pokožka
odpor k jídlu ze včerejška
šetrnost, až lakota
sklon k chronickým infekčním nemocem
astma po potlačení ekzému
obrovská žízeň na horké, ale pije po doušcích
neustále vše myje

zimní pálivý ekzém a lupénka, šupinatý lišej

alergie, astma

akutní infekce, otitida, cystitida, gastroenteritida

onemocnění zažívacího traktu, žaludeční vředy, afty 
a vředy ústní sliznice

bronchitida se suchým kašlem, zánět hrtanu s pálením, 
závažné zápaly plic

neklid, nervozita s  následným vyčerpáním, úzkostné 
a depresivní stavy

neuralgie trojklaného nervu, epilepsie, obsedantní 
stavy

nemoci srdce s pálením a dýchavičností, nemoci krve

hypotyreóza a hypertyreóza, cukrovka

tyfus, malárie, horečka dengue

Vznik a  zhoršení: průvanem, chladem, studeným 
ročním obdobím, studeným jídlem a pitím, studenými 
obklady, u  moře, chůzí směrem vzhůru a  pobytem 
na horách, pohybem, fyzickou námahou, tíhou 
zodpovědnosti, mezi půlnocí a jednou hodinou v noci 
a  mezi polednem a  jednou hodinou odpoledne, při 
narušení rytmu, řádu a pravidel. 

Zlepšení: teplem, pobytem v  teplé místnosti, teplým 
obkladem, teplým jídlem a  pitím, když má pocit 
jistoty, bezpečí, sociálního zabezpečení, pravidelným 
rytmem, když má pocit, že se léčí tím nejlepším lékem 
u toho nejlepšího lékaře, vykonáním obřadu.

Často trpí těžkými, vážnými a vzácnými nemocemi, nemocemi krve, neurózami, zhoubnými nádory a zápaly 
plic. Jejich význam buď zlehčuje nebo od nich odvádí pozornost k bezvýznamným problémům – rodinu i lékaře 
obtěžuje zdravotními banalitami. Je za hypochondra, kterému nikdo pozdější závažné onemocnění nevěří. 

Průběh nemoci je vždy těžký, s komplikacemi a provázený rezistencí na standardní léčbu.

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

 CÍLENÁ ANAMNÉZA: NA CO SE PTÁME

 CÍLENÁ PROHLÍDKA: CO HLEDÁME A CO UVIDÍME

„Jak často navštěvujete lékaře? 
Chodíte na všechny preventivní 
prohlídky?“

„Dáte si jídlo z předešlého dne, nebo 
si musíte připravit vždy čerstvé?“

„Jíte to, co připravili jiní, nebo si 
všechno raději chystáte sám?“

„Když odcházíte z domu, vracíte se, 
abyste zkontroloval zavřená okna 
a zastavený plyn? Kolikrát?“

„Vracejí se vám nemoci pravidelně? 
Onemocníte vždy o svátcích nebo 
dovolené?“

„Budí vás vaše problémy mezi 
půlnocí a jednou hodinou v noci?“

ekzém po kontaktu s mycími 
prostředky

bílé skvrny na kůži

rozpraskaná kůže na rukou po 
častém mytí

suché strupy a lupy ve vlasech 

v tašce nejrůznější léky 
a zdravotnické potřeby „jen tak pro 
případ“


