
Homeopatická mapa zdraví — CAUSTICUM 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

neklid, pálivé, štípavé bolesti, paralytické stavy, křeče, únava a vyčerpání, vznik a zhoršení 
problémů mrazivým, suchým počasím a větrem, leknutím a fyzickou a psychickou námahou

zimomřivost, neklid, strach, vyčerpání, špinavá, hnědá kůže, epilepsie, astma se sklonem 
k rychlé únavě a zhoršení paměti a psychiky, sklon k poškození mozku a nervové soustavy, 

problémy obvykle vpravo

Má sklon k  polymorbiditě: těžké astma s  těžkou 
epilepsií a  ekzémem, těžké astma se  zpomaleným 
psychomotorickým vývojem a tiky.

Psychická námaha, šok, stres a  leknutí vedou 
k  potížím: noční pomočování, astma, záškuby a  tiky, 
zaostávání psychického vývoje.

Je rezistentní na standardní léčbu: antibiotika vyvolávají 
alergii a mají jen paliativní účinek.

Problémy začínají již při narození: patologie 
dědičná i  vzniklá při porodu, děti rozené kleštěmi, 
vakuumextraktorem, císařským řezem, koncem 
pánevním, děti z  vícerčat, s  vrozenou vadou, 
s chromozomálními syndromy.

Ekzém se střídá s  astmatem: astma se vrací po 
potlačení ekzému mastmi a ekzém se zpětně objevuje 
po užití inhalačních kortikoidů.

těžké neurologické a psychické nemoci, genetické a poúrazové patologie, pomalý fyzický a psychický vývoj, 
až zaostalost, Downův syndrom, vrozená ataxie, zhoršení intelektu, epileptické záchvaty grand mal a petit mal

„Mám zkrácené šlachy a bolí mě klouby, svaly a páteř.“

„V dětství jsem trpěl epileptickými záchvaty.“

„Na kůži mám škaredé jizvy po ekzému a popáleninách.“

„Mám hrubý hlas, hodně chraptím, a  když zakašlu, 
počůrám se.“

„Po lékařském vyšetření a zákroku mi je teď daleko hůř.“

chrapot, ztráta hlasu, suchá rýma, suchý, hlasitý kašel, vydatný únik moči se štípáním a pálením, zkracování 
šlach, artritida a artróza, křupání kloubů, záškuby svalů 

neklidní

viditelné vrozené vady pohybového 
ústrojí, svalů a nervů

omezení pohybu v kloubech

ploché nohy a nestandardní formy 
chodidel

zkrácené šlachy

nestabilní chůze

křivé zuby

paralytické stavy

třes rukou

výrazné jizvy

bledá kůže s hnědožlutými skvrnami

suchý ekzém a lupénka

bradavice

oči slzící z průvanu

únik moči při námaze a pohybu

časté nutkání na změnu polohy

Causticum 

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 CAUSTICUM ZAVEDL DO HOMEOPATIE 
SAMUEL HAHNEMANN.

MODALITY

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÝ DRASLÍK, 
VÁPNÍK A SÍRA.

neklid, častá změna polohy

bojácnost, zmatenost

celková únava, vyčerpání

paralytické stavy obvykle vpravo

epileptické záchvaty, záškuby, křeče, tiky

chraplavý, sípavý hlas

suchý, dráždivý, bolestivý kašel

hučení v uších

bolesti kloubů, omezení pohybu 

kontraktury, křupání v kloubech

sklon k pádům

pomočování při kašli, námaze, smíchu

bradavice, jizvy, popáleniny

maniodepresivní stavy, roztroušená skleróza, epilepsie, 
tiky, záškuby, neurózy

dětská mozková obrna, obrna a  neuralgie nervu 
facialis, neuropatie, paralytické stavy

hypotrofi e a atrofi e svalů

opožděný psychický a  fyzický vývoj u  dětí, ADHD, 
poočkovací stavy

při vyměšování velké množství pálivé a štípavé moči, 
únik moči při kašli a námaze

bolesti a ztuhlost kloubů, svalů a šlach, křupání kloubů, 
omezení pohybu, kontraktury

suchý ekzém, tvrdé, bolestivé, hnisající jizvy, stavy po 
popáleninách, omrzliny, bradavice

chrapot, poškození hlasivek

hučení, pískot a hluk v uších, ztráta sluchu

stavy po chemoterapii a radioterapii

Vznik a  zhoršení: fyzickou námahou, leknutím, 
psychickým šokem, promoknutím, pobytem 
v suchém, studeném prostředí, ochlazením, průvanem, 
na podzim, v zimě, změnou, novým měsícem, v noci, 
ráno po probuzení, mezi 18. a  20. hodinou, tmou. 
Potíže se pravidelně opakují co den, co týden atd.

Zlepšení: teplem, teplým a vlhkým prostředím, teplem 
postele.

Pacient mívá sklon k  různým poškozením, kdy z důvodu neklidu a nestability ztrácí rovnováhu a pozornost. 
Běžné jsou u něj pády, úrazy a jiná, často závažná poškození. Má sklon k vážným degenerativním onemocněním, 

jako roztroušená skleróza, paralytické stavy po infekcích nervové soustavy a mozková mrtvice.

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

„Co s vámi dělá jídlo? Co suchý chlad a suchý vítr?“

„Jak probíhal váš porod?“

„Dělalo vám v dětství učení obtíže?“

„Kolik jste prodělal chirurgických operací?“

paralýza, záškuby, hypotrofi e 
a asymetrie svalů

suché dlaně s prasklinami 
a bradavicemi 

asymetrie kosterního skeletu

omezení pohybu kloubů a jejich 
křupání 

problém s rovnováhou 
a uchopením předmětů


