Exantém
Takto popísala sympatická majiteľka svojho psíka /Jack Russel teriéra/:
„Keď sme ho dali cvičiť, v škôlke sa vôbec nezačlenil. Plakal, nikoho nechcel, len mňa a syna,
naučili ho len spať a čakať na pána.
Ráno dávi, nechce žrať celý deň. Inak je - hyperaktívny - stále je v pohybe. Je trpezlivý, dá si
všetko urobiť. Bral už veľmi veľa liekov na rôzne problémy.
Objavil sa mu drobný exantém na bruchu, bez hnisania, bez výpotku. Vracal z lacnej konzervy
a keď je rybičky v rajčinách, tiež ich vyvráti. Je rozmaznaný, bojazlivý - bojí sa najmä detí, ale
inak je priateľský. Nemá rád zimu, rád spáva prikrytý. Je disciplinovaný - u lekárky stačí, ak vidí
jej auto. Len čo ju vidí vystúpiť, plazí sa okolo nej. Ako ho položím na stôl, môže si s ním robiť,
čo chce. Vodu veľmi dobre znáša, kúpe sa aj vo vani.
Vracal zo všetkého, tak dostáva len granuly a dvakrát do týždňa mu uvaríme. Je alergický na
mandarínky. Neznáša teplo a v teple ani nechce piť. Bol u fenky, nebola špinavá, ale nič nebolo
z nášho spárenia…potom bol smutný, povedala som si: aspoň výkaly odpracem zo dvora a všimla
so si dva vriedky na bruchu.
Piskotaním si vynucuje, že chce niekam ísť. Ako keby mal moje vlastnosti, nikde nezaspí,
u nikoho, len doma. Niektorý pes si ľahne hocikde, my môžeme byť na návšteve, on si neľahne,
aby spal.“
Rozbor: nie som veterinár a nemám potuchy o liečbe kožných ochorení u psíkov. V homeopatii
však platí už dvesto rokov, že každý živý tvor trpí príznakmi, ktoré sa zgrupujú do určitých
súborov a tie možno priradiť obrazu homeopatického lieku, vyrobeného z rastliny, minerálu
alebo zvieraťa. Pre rastlinné lieky je typická citlivosť – rastlinky musia žiť v podmienkach bez
možnosti premiestnenia sa a citlivosť im pomáha prežiť rôzne situácie. Podľa ľudovej múdrosti
majú rastlinky vlastnú citlivosť už tisícročia. Homeopatia pozná citlivosť rastlín 222 rokov.
A moderná veda už možno dve desaťročia.
Každá rastlinná čeľaď má vlastnú citlivosť. Ak vezmeme do úvahy príznaky a použijeme
repertórium, program nám vytriedi pravdepodobné lieky pre daného pacienta.
GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - agg. –neznáša mäso
GENERALS - COLD - agg. –neznáša chlad
STOMACH - VOMITING -vracanie
MIND - EATING - after - agg. –zhoršenie jedlom
ABDOMEN - ERUPTIONS –vyrážky na bruchu
MIND - SPOILED children – zhýčkané „dieťa“
GENERALS - ALLERGIC constitution –sklon k alergiám
GENERALS - FOOD and DRINKS - fruit – desire - má rád ovocie
STOMACH - THIRSTLESS –nemá smäd /v teple, keď by mal byť/
STOMACH - APPETITE - diminished – znížená chuť do jedla
GENERALS - MEDICINE - allopathic - abuse of –užíva veľa liekov
MIND - LOVE - love-sick –ochorenie zo sklamanej lásky
MIND - GRIEF - zármutok
MIND – HOMESICKNESS- túžba po domove

Uvedené príznaky viedli k dvom pravdepodobným liekom –Phosphoric acid a Ignatia.
Phosphoric acid, liek vyrobený z kyseliny fosforečnej, je typický pre emočné vyčerpanie zo
sklamaní a starostí. Liek Ignatia je indikovaný u zármutku a sklamania. Je prekvapivé, že by pes
mohol byť zamilovaný a sklamaný po neúspešnom intímnom zblížení sa so samičkou, ale
majitelia psov by vedeli o pocitoch týchto nemých bytostí rozprávať tie najneuveriteľnejšie
príbehy./ Je známy fakt, že po smrti svojho pána nejeden verný priateľ človeka zomiera. Ak by
sme chceli takto smútiacemu psovi pomôcť, treba mu podať liek Ignatia./ Romantické sklamanie,
spomienky na kontakt s fenkou, príjemné pocity, ktoré Athos zažíval, keď sa bruškom dotýkal
fenky, zrejme viedli ku kožným vyrážkam, odmietaniu jedla, smútku etc. A čo sa stalo po lieku
Ignatia amara CH30? Majiteľka mi v priebehu 24 hodín 4x volala, ako mu to z hodiny na hodinu
mizne. Stav sa celkom upravil do dvoch dní.
Pocity čeľade Loganiaceae:

Loganiaceae

Pocit
Šokovaný
Otrasený
Roztrhaný na
kusy.
Šok je tak
náhly,
že paralyzuje
človeka.

Pasívna
reakcia
Paralyzovaný,
nemôže sa
pohnúť.
Smútok
Nemôže plakať.

Aktívna
reakcia
Byť mimo seba
Vzrušivý
Kŕče.

Kompenzácia
Vyrovnaný
Pokojný

Zármutok
Tichý
Odpadáva

Pocit lieku rakovinovej miazmy v čeľadi Loganiaceae: Musím sa ovládať v situácii /= musím
vyvinúť nadľudské či nadpsie úsilie/, v ktorej by ostatné sa cítili zdrvení, zničení, roztrhaní na
kusy

