Homeopatická mapa zdraví — NATRIUM SULFURICUM AKH

TRADIČNÍ NÁZEV HOMEOPATIKA
Natrium sulfuricum

KLÍČOVÁ SLOVA
průjem, střevní potíže a nadýmání, bronchitida a zápal plic, vznik a zhoršení problémů
za vlhkého, studeného počasí

HLAVNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEVY:
OBRAZ HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU
mizantropie a škarohlídný pohled na svět, žlutá, žlutohnědá nebo žlutošedá pleť s nažloutlým bělmem,
křupající klouby, obrovská přecitlivělost na vlhké a studené, viditelné zlepšení po stolici

ZVLÁŠTNOSTI ADAPTACE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU
Obvykle onemocní po prochladnutí a pobytem
nebo prací ve vlhkém a studeném prostředí:
astmatické záchvaty, bronchitida, průjem, bolesti
kloubů a hlavy.

Je téměř rezistentní na léčbu antibiotiky: po jejich
podání nemoc dále pokračuje ve směru rýma, záněty
průdušek, zápal plic.

Zdravotní potíže se mu pojí s játry, žlučníkem
a slinivkou.

Platí u něj Heringovy zákony: ekzém se střídá
s onemocněním kloubů, onemocnění kloubů
s kolitidami, kolitidy s bronchitidou atd.

Trpí bolestivým kašlem: při kašli se drží za bolavou,
často levou část hrudníku.

Na standardní formy léčby často reaguje zvracením
a průjmem.

KOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP:
STAVY ŽIVOT NEOHROŽUJÍCÍ
žlutozelená až žlutohnědá rýma s kýcháním, záněty průdušek, bolesti hlavy, hořce zapáchající průjem
nějakou dobu po probuzení nebo po jídle, říhání nebo zvracení hořkým, mokvavý ekzém

DEKOMPENZOVANÝ HOMEOPATICKÝ ARCHETYP:
STAVY ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ
chronické záněty slinivky, cukrovka, těžké záněty jater, chronická poškození zažívacích cest po celé jejich
délce, Crohnova nemoc, divertikly, kolitidy, těžké, chronické astma a bronchitida, sklon k obstrukční plicní
nemoci a selhání plic, dyzentérie, cholera, malárie, těžký ekzém

POZOROVÁNÍ: JAK JE POZNÁME
chmurní
potřebují vždy vědět, kde se nacházejí záchody a jak
rychle se k nim dostanou
zasmušilí

nepřívětiví
žlutá, žlutohnědá nebo žlutošedá barva pleti
nažloutlé bělmo

SPONTÁNNÍ ANAMNÉZA: O ČEM MLUVÍ
„Asi nejvíc mě trápí nemoci střev. Pořád mám průjem. „Co nemám rád? Podzim. A zimu. A vlhko. A rána.“
Nemůžu se nikdy vzdálit od záchodu.“
„V puse mám tak nějak divně hořko.“
„Skoro po všem, co sním, musím okamžitě na velkou.
„Už jsem prošel tolika nemocnicemi, ale nikde mi
Nejhorší je to na dovolené. Průjem mám tam a pak,
nepomohli. Navíc si myslím, že ani jejich diagnóza
když se vrátím, ještě měsíc doma.“
nebyla správná.“
„To počasí mě zničí – jak je vlhko a zima, začínají mi
všechny problémy. Škoda, že léto už skončilo.“

Česká homeopatie AKH
Léčba pro ty, které máme rádi.

Potence není důležitá.
Důležitá je správná volba homeopatického léku.
~ James Tyler Kent

CÍLENÁ ANAMNÉZA: NA CO SE PTÁME
„Jak byste popsal svůj vztah k vlhku, chladu a naopak
suchu?“
„Jak se vám dýchá, když je venku vlhko?
Nemáte za takového počasí pocit otupělé hlavy?“

„Trápí vás zažívání? Kdy? Po ráno? Po jídle?
Na dovolených?“
„Říkáte, že jste se zrovna vrátil z dovolené. Co s vámi
dělalo místní jídlo?“

CÍLENÁ PROHLÍDKA: CO HLEDÁME A CO UVIDÍME
nažloutlé oči a jazyk
suché, popraskané ruce s nažloutlou
pokožkou a nehty
na kůži hnědožluté skvrny

nepříjemný hořký zápach úst
a jazyka
sklon k říhání hořkým

náznaky epilepsie
s několikavteřinovými zárazy
v chování
zhoršení paměti na začátku
konverzace

deformované klouby

KLÍČOVÉ SYMPTOMY
průjem s velkým množstvím plynů do jedné hodiny po
probuzení
sklon k průjmu za vlhkého, studeného počasí
viditelné zlepšení po stolici
sklon k hořké pachuti v ústech po ránu, po říhání nebo
po zvracení
hnědožlutý, mírně nateklý jazyk
nažloutlé nebo nahnědlé oční bělmo

bolesti hlavy s pocitem otupělosti
vlhký kašel
odkašlávání hnědožlutých hlenů
bolesti kloubů s deformacemi a častým křupáním
sklon k infekčním nemocem, včetně žlučníkových
parazitické nemoci jater a střev

MODALITY
Vznik a zhoršení: vlhkým, studeným počasím
a prostředím, na podzim a za vlhké, studené zimy,
vodními lázněmi, saunou, pokud po ní následuje
oplachování studenou vodou, konzumací nevhodných
potravin (vše co „vyrostlo na vodě“).

Zlepšení: suchem a teplem, odchodem plynů, mírným
pohybem, po stolici.

OVĚŘENÉ INDIKACE: SYMPTOMY A NEMOCI,
KTERÉ V PRAXI PO UŽÍVÁNÍ HOMEOPATIKA ODEZNĚLY
zažívací potíže, průjem, zvracení
infekční nemoci s poškozením jater nebo střev,
salmonelóza, „střevní chřipka“, dyzentérie, cholera

rýma, bronchitida, astma, zápal plic, záněty pohrudnice
s bolestmi
kašel s bolestmi, ztráta hlasu

těžké záněty tlustého střeva a anální části traktu,
divertikulózy, střevní paraziti

záněty kloubů, revmatické a dnové poškození kloubů,
křupavé a bolestivé klouby, artritida a artróza

hepatitida, pankreatitida

hnědožlutý výtok a nepravidelná menstruace, ztráta
menstruace na podzim a na jaře

záněty ledvin, ledvinové a žlučníkové kameny a koliky
se zvracením

ekzém po konzumaci okurek, cibule a pomerančů

„blbá nálada“

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU
Pacient mívá sklon k závažným poškozením střev. Tvoří se mu divertikly a polypy a trpí vážnými infekčními
nemocemi zažívání. Dochází u něj k autoimunitním degenerativním poškozením, často s nutností operace.
Rozvíjí se mu cukrovka obou typů, závažný a chronický ekzém a problémy s vysokým krevním tlakem a bolestmi
hlavy, které přecházejí do chronicity. Artritida přechází do destruktivní artrózy.

HOMEOPATIKUM NATRIUM SULFURICUM ZAVEDL
DO HOMEOPATIE SAMUEL HAHNEMANN.
AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE DYNAMIZOVANÝ SÍRAN SODNÝ.
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

