
Homeopatická mapa zdraví — MELILOTUS 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

migréna, pulzující bolesti hlavy, sklon ke krvácení, vznik a zhoršení problémů horkem

přecitlivělost na teplo, horko a jakékoliv tepelné záření, bolesti hlavy, kterým ulevuje nástup krvácení, vysoký 
a nestabilní krevní tlak, zmatenost, upovídanost, dezorientace za stmívání, šera a při umělém světle

Lze se u  něj setkat se všemi typy krvácení: z  nosu, 
menstruační, poúrazové, operační a  pooperační, cévní, 
po předávkování léky, vitamíny a  rostlinnými preparáty, 
při infekcích, při nádorových onemocněních, odkašlávání 
a zvracení krve.

Existuje u  něj spojitost mezi bolestmi hlavy, 
krevním tlakem a  krvácením: vysoký krevní tlak 
způsobuje bolesti hlavy; těm ulevuje krvácení; 
pacient krvácí příliš, z  čehož mu následně klesá 
krevní tlak ke kolapsovým hodnotám.

Vyznačuje se výraznou krvácivostí a  bolestmi 
hlavy: obojí přichází s  přibývající sluneční aktivitou 
v únoru, úleva nastává, až když po slunovratu začne 
slunečního svitu ubývat.

Analgetika ulevují bolestem hlavy jen dočasně: 
jsou  mu nebezpečná, protože po nich krvácí 
do žaludku, střev, ledvin, plic, lebky aj.

Jde o  velice nevhodného pacienta pro chirurgii: 
zvýšená krvácivost, snížená srážlivost krve, sebemenší 
zákrok vyvolává krvácení.

těžké bolesti hlavy, migréna, nestabilní krevní tlak, nemoci krve, velká ztráta krve v průběhu menstruace 
a klimakteria, krvácivé hemoroidy, těžké pooperační a poúrazové krvácení, infekční nemoci s horečkou, 

krvácení do kloubů, Crohnova nemoc

„Nepřetržitě mě bolí hlava. Když je hodně sluníčka, je 
to akorát horší.“

„Když mám menstruaci, vypadá to, jako bych měla 
vykrvácet.“

„Nehezky jsem se zranil, když jsem spadl z kola. Hodně 
jsem krvácel a teď se pořád ještě necítím v pořádku.“

„Teď jsem byla u známých. Měli doma přetopeno 
a navíc mě posadili rovnou vedle topení. Myslela jsem, 
že se konce návštěvy snad nedožiju.“

„Už aby to klimakterium skončilo. Nepředstavovala 
jsem si, že to bude tak těžké. Pořád krvácím a navíc se 
mi k tomu přidávají další problémy.“

bolesti hlavy, sezónní krvácení z nosu, krvácivost

rychle a lehce červenající ve tváři

fialovorudé tváře

neklidní

upovídaní

zmatení

dezorientovaní

s různými bolestmi hlavy

sklon k návalům krve s ulevujícím 
krvácením z nosu

silná a bolestivá menstruace

afázie následkem cévní mozkové 
příhody

myslí a mluví chaoticky

nesnášejí zářivé a sálající teplo 
v jakékoliv podobě

Melilotus officinalis

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 MELILOTUS ZAVEDLI DO HOMEOPATIE 
G. W. BOWEN A H. C. ALLEN.

MODALITY

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÁ MATEČNÁ 
TINKTURA Z KOMONICE LÉKAŘSKÉ.

krvácivost
kongestivní bolesti hlavy s následným ulevujícím 
krvácením z nosu
intenzivní zčervenání doprovázené návaly krve
suchý, spastický kašel, který končí odkašláváním krve
zvýšený a nestabilní krevní tlak
žaludeční křeče z promočení nohou a prochladnutí
ztížené dýchání následkem rychlé chůze

revmatické bolesti kloubů před silným deštěm
krvácení do kloubů
neschopnost soustředit se a učit se, sklon 
k dezorientaci, neschopnost orientace v mapě, 
ani elektronické
podezíravost a představa, že ho někdo sleduje
nestabilní nálada a chování
lhostejnost k okolí, lenost

bolesti hlavy, poúrazové, z přehřátí na slunci, při infekci 
a horečce, po konzumaci alkoholu, ze soustředění, po 
fyzické a psychické námaze, před menstruací, vlivem 
nestabilního krevního tlaku, po narkóze, po cévní 
mozkové příhodě, po chemoterapii a radioterapii

kongestivní a  pulzující bolesti hlavy s  červenáním, 
návaly krve do hlavy, migréna

nestabilní krevní tlak, hypertenze, cévní mozková 
příhoda s krvácením do mozku

krvácení z  nosu, poúrazové krvácení, krvácení jako 
následek předávkování léky, vitamíny a  rostlinnými 
preparáty, cévní krvácení a  krvácení do mozku, 
krvácení při infekcích, při nádorových onemocněních, 
odkašlávání a zvracení krve, krev v moči a stolici, silné 
menstruační krvácení

bolestivá menstruace, stavy před menstruací, krvácení 
mezimenstruační, v  klimakteriu, po potratu, během 
a po porodu

nemoci krve, trombocytopenie, petechie, modřiny 

závažné, těžké infekce s  hemoragickou složkou, 
horečka dengue, tyfus

žaludeční, střevní nebo jícnové vředy s  krvácením 
a  zvracením krve, bolestivé, pulzující hemoroidy 
s krvácením

syndrom náhlého, nežádoucího červenání, 
Waterhouseův-Friderichsenův syndrom

alkoholismus, epilepsie, zmatenost, dezorientace, 
neschopnost pracovat

Vznik a  zhoršení: jakýmkoliv teplem a  horkem, 
přehřátím na slunci, dusným prostředím, sebemenším 
množstvím alkoholu, při změně počasí, v době okolo 
bouřky, rozčilením, soustředěním, ve škole, v  práci, 
kolem 16. hodiny.

Zlepšení: studeným obkladem, pobytem ve studené 
místnosti, klidem, spuštěním krve. 

Protože má pacient výrazný sklon ke krvácení, vždy u něj existuje hrozba vykrvácení. Operace, zubní zákroky, 
úrazy i infekce jsou pro něj velice nebezpečné, často i život ohrožující. Krvácení mu navíc může poškodit plíce, 

mozek, ledviny, játra aj. 

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 snášíte horko, dusno a přetopené místnosti?“

„Jaký máte vztah k alkoholu? Když se večer napijete, 
nebývá vám ráno špatně?“

„Když se vám spustí krev, jak rychle se zastaví?“

„Nepozorujete na sobě nějaké problémy, když si 
vezmete lék proti bolesti nebo nějaký rostlinný 
preparát?“

kapesníček pro případ náhlého, 
nečekaného krvácení z nosu
zpočátku výrazně červený, následně 
stejně výrazně bledý obličej

zarudlé oči se stopami po krvácení
výrazný pulz
upovídanost 

dezorientace a zmatenost jako 
důsledek konzumace alkoholu 
předešlého dne


