
Homeopatická mapa zdraví — SILICEA 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

oslabená imunita, hnisavé procesy, zvýšená citlivost na fyzické a psychické vlivy,  
vznik a zhoršení problémů čímkoliv studeným

zimomřivost, sklon k hubnutí, studené a vlhké ruce a chodidla, přecitlivělost na změny 
jakéhokoliv typu (např. počasí, jídelníček, fáze měsíce, rodina, škola, školka, fyzický nátlak)

  

Přecitlivělost na chlad vyvolává somato-psychické 
potíže:  noční můry po promoknutí, zhoršení paměti až 
zapomínání po promrznutí na zastávce, halucinace po 
koupání v moři, vznik chorobného strachu z nožů a krve 
po práci ve  studeném sklepě, neurotické strachy po 
zhlédnutí hororu.

Je rezistentní na standardní léčbu: antibiotika, 
analgetika, operace, antiepileptika, radioterapie, 
elektro léčba, psychofarmaka, očkování.

Rány a zlomeniny se špatně hojí. 

Oslabená imunita vyvolává chronické nemoci: 
hnisavá rýma, tonzilitida, bronchitida, bolesti hlavy, 
noční můry, zápal plic, astma, cystitida, artritida, 
epilepsie.
Přecitlivělost na elektrické, magnetické 
a kosmické vlivy vyvolává potíže: bolesti a únava očí 
z počítače, bolesti hlavy až epileptický záchvat při delším 
držení mobilního telefonu u  ucha, artralgie a  artritida 
drobných kloubů u pokladních pracujících s  čtečkou 
EAN kódů, neuralgie, astma za úplňku a osteomyelitida 
za novoluní.

Trpí psychosomatickými potížemi: astma, noční 
pomočování, cefalgie, neuralgie, bolesti v  krku, 
kašel, závratě, zácpa, anorexie.

hnisavé, chronické záněty, fibróza, velké, tvrdé jizvy, abscesy, fistule, nekróza, amyloidóza, sarkoidóza, 
tuberkulóza, hepatopatie, nefropatie, epilepsie, zhoubné nádory mozku, kostí, mléčných žláz, ledvin, neurózy, 

fobie i sociální, úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha

„Bolí mě celé tělo a bolí mě duše.“ 

„Všechno mě bolí, jak jsem... prochladl; zmokl; zlekl se; 
viděl šikanu.“ 

„Zmokl jsem a teď mám noční můry.“

„Bojím se všeho, co je ostré – nožů, nůžek, jehel, střepů, 
pilek i břitvy.“

„V noci se mi zdá o strašných věcech a jsem náměsíčný.“

„Jsem rozbolavělý, jak se teď ochladilo.“

častá nachlazení, kašel, rýma, tonzilitida, zácpa v cizím prostředí, panaricia, ekzém, cefalgie, bolesti hlavy 
po stříhání vlasů, noční můry a pomočování, náměsíčnost, astma, artralgie, artritida, nejistota

hubení, bledí
tepleji oblečení
ruce a chodidla vlhké 
a studené
nehty pokřivené

plaší, opatrní
dlouhodobě nemocní
dezorientovaní 
přecitlivělí na změny
s nízkým sebevědomím

zimomřiví
tvrdohlaví, roztržití
lekaví, zbabělí
oslabení 
mají problémy s rovnováhou

když se zlobí, musí se 
ovládat, aby neublížili 
vyhledávají teplo
pokašlávají
potřebují autority 
rychle se unaví

Silicea

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 SILICEA ZAVEDL DO HOMEOPATIE  
SAMUEL HAHNEMANN.

MODALITY

PROGNÓZA: SMĚR VÝVOJE HOMEOPATICKÉHO ARCHETYPU

AKTIVNÍ LÁTKOU HOMEOPATIKA JE 
DYNAMIZOVANÝ KŘEMÍK.

odpor k masu a teplé stravě
bolesti hlavy po stříhání vlasů, panika po stříhání nehtů
bolesti hlavy z chladu a v noci
probuzení okolo 2. hodiny ráno chaosem myšlenek 
v hlavě
touha po zhypnotizování

velmi tvrdá stolice vyžadující velké úsilí
průjem po mléce
špatné přibírání na váze u kojenců
potíže s koncentrací při duševní práci
přecitlivělost ke všem vjemům a dojmům
sklon k úrazu páteře

oslabená imunita, zvětšené, okem viditelné lymfatické 
uzliny

stavy po očkování, problémy se začleněním do 
kolektivu, zácpa s velmi tvrdou stolicí

neurologická a  psychická onemocnění, epilepsie, 
neuropatie, neuritidy, neuralgie, neurózy, migrény, 
tiky, ztráta paměti, nespavost, neurastenie

počáteční stádia Parkinsonova syndromu, nemoci očí 
a očních víček

bolesti hlavy z chladu, stavy po chemoterapii 
a radioterapii 

zvýšená lomivost kostí, bolesti kostrče, poškození míchy 

bronchitida, nervové astma, tuberkulóza, cirhóza, 
ekzém

Vznik a  zhoršení: na podzim, v  zimě, chladem, 
sychravým počasím, po mytí, nachlazením, změnou, 
dotykem a  tlakem, svlékáním, stříháním vlasů, 
lékařským vyšetřením a  zákrokem, horkým jídlem 
a  pitím, za novu a  úplňku, kritikou, strašidelným 
příběhem nebo hororem, pozorováním ponižování 
nebo týrání.

Zlepšení: teplým zábalem, v teplém pokoji, za teplého, 
vlhkého počasí, v létě, teplým (nikoliv horkým) nápojem, 
hypnózou, v příjemném prostředí, když je o ně dobře 
postaráno.

Časté zánětlivé stavy, „chaos“ imunity a přecitlivělost k alopatické léčbě směřuje vývoj k organicky závažným 
stavům a  ztrátě funkce orgánů: tuberkulóza, amyloidóza, skleróza, jizvy, vředy, fistule, nádory mozku, kostí, 

mléčných žláz a ledvin.

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 chlad?“ 
„Jíte maso?“ 

„Jaký máte vztah k jehlám, nožům  
a ostrým předmětům vůbec?“

„Jak se cítíte za úplňku a novoluní?“

studené, vlhké dlaně a chodidla, 
nehty s bílými skvrnami

neostříhané nehty a vlasy, 
neoholený obličej 

teplé oblečení 

hrubé, tvrdé a lesklé jizvy, křivé 
a nedovyvinuté zuby, čelist a kosti


