
a rok zaloÏení homeopatické léãby
se povaÏuje rok 1796. Tehdy zvefiej-
nil nûmeck˘ lékafi dr. Christian

Friedrich Samuel Hahnemann v jednom
z lékafisk˘ch ãasopisÛ informace o poku-
su s chininovou kÛrou, kter˘ provedl
v roce 1790 sám na sobû.
Hahnemann zpfiístupnil princip podob-
nosti, kter˘ je jedním ze základních pfií-
rodních zákonÛ, modernímu léãebnému
systému. Homeopatická základní pravi-
dla jsou v‰ak známa mnohem déle. JiÏ 
3 tisíce let pfied na‰ím letopoãtem se
o nich zmiÀuje indická ajurvéda. Také
napfiíklad Hippokrates (460 pfi. n. l.) a Pa-
racelsus (1496 na‰eho letopoãtu) léãili

na základû homeopatick˘ch zásad. Slovo
homeopatie pochází z fieãtiny. Prav-
dûpodobnû bychom ho mohli pfieloÏit
jako „podobná choroba“ (homoion =
podobn˘; pathos = choroba). Homeopa-
tické léky vyvolávají u zdravého organis-
mu (u lidí i u zvífiat) pfiesnû stejné pfií-
znaky onemocnûní jako choroba, proti
níÏ se tyto léky pouÏívají. Tyto léky urãi-
t˘m zpÛsobem napodobují danou
nemoc a získávají tak pfiístup k zabloko-
van˘m nebo oslaben˘m „pofiádkov˘m“
silám organismu, k oslaben˘m mecha-
nismÛm obranyschopnosti nemocného
organismu. Tím se vyvolá a podporuje
proces uzdravování. 

Homeopatie patfií k léãebn˘m procesÛm
vyuÏívajícím schopnosti organismu regu-
lovat vnitfiní dûje. Patfií tedy mezi procesy,
jeÏ pÛsobí na vlastní imunitní obranu
organismu a vyvolávají samoregulaci,
kterou se pokou‰ejí oÏivit impulsem
odpovídajícím léãenému onemocnûní. To
znamená, Ïe se podáním homeopatické-
ho prostfiedku pokou‰íme povzbuzovat
schopnosti organismu regulovat vnitfiní
dûje. Pacient je vnímán jako celek a jako
celek je také léãen. Lékafii sledují a vyhod-
nocují pfiíznaky. Na základû pfiíznakÛ sta-
noví vhodné prostfiedky a s jejich pomocí
povzbuzují organismus k tomu, aby
nemoc zvládl vlastními silami. Absence
pfiíznakÛ neznamená souãasnû vyléãení,
jak lidé zpravidla pfiedpokládají. Ho-
meopatii naz˘váme také podmûtovou
terapií. Povzbuzovat v‰ak lze jen Ïiv˘
a nedotãen˘ organismus. Jsou-li naru‰eny
vitální mechanismy (napfiíklad v nouzo-
v˘ch situacích), podnûty se nesetkávají
s odpovídající odezvou.
V homeopatii se uplatÀují pfiedev‰ím
prostfiedky rostlinného, Ïivoãi‰ného a ne-
rostného pÛvodu. Speciálními postupy
fiedûní, protfiepávání, pfiípadnû tfiení se
léky uvádûjí do zvlá‰tního energetického
stavu, kter˘ dokáÏe povzbudit nové síly
organismu. Z tohoto dÛvodu naz˘val
Hahnemann fiedûní potencováním (latin-
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sky potentia = síla, úãinnost) a cel˘ pro-
ces oznaãujeme jako potencování.
Potencování proto není jen jednoduch˘m
fiedûním, ale díky zvlá‰tním postupÛm
a zpÛsobu v˘roby posiluje úãinnost jed-
notliv˘ch prostfiedkÛ. 

JAK NAJÍT SPRÁVN¯, PRO
DANÉHO JEDNOTLIVCE
VHODN¯ HOMEOPATICK¯
PROST¤EDEK (SIMILE)?
Terapeuti volí homeopatické prostfiedky
podle charakteristik v obrazech lékÛ,
podle takzvan˘ch fiídících pfiíznakÛ.
Mimo jiné také podle modalit, tedy podle
vnûj‰ích okolností, za kter˘ch se choroba
pacienta zlep‰uje nebo zhor‰uje. Jasné
odkazy na nûkteré léky pfiedstavují také
pfiíãiny, které nemoc vyvolaly. Homeo-
patika se volí také podle organick˘ch
nebo tkáÀov˘ch souvislostí. Léãit lze ale
také podle pfiehledÛ receptur, podle
„osvûdãen˘ch indikací“. 
Nejznámûj‰ím pfiípadem osvûdãené indi-
kace je pravdûpodobnû Arnika, která
odvádí dobré sluÏby u rÛzn˘ch traumat
a poranûní. I s homeopatií je v‰ak tfieba se
mít na pozoru. Pokud je nûkdo pfiesvûd-
ãen, Ïe s ní nelze nic zkazit a s tímto pfied-
pokladem odváÏnû léãí, rádi bychom jako
malé varování uvedli pfiíklad úãinnosti
homeopatik: 

ZPRÁVA JEDNÉ KOLEGYNù:
Pes si zpÛsobil nehodou tupé trauma
(rÛzné krevní podlitiny). Veterináfika psa
dÛkladnû prohlédla a lékafisky ho o‰etfiila.
K dal‰í léãbû pfiedepsala kolegynû kapky
Arnika. O nûkolik dnÛ pozdûji mûl pes
krvav˘ prÛjem a zvracel s krví promí‰en˘
obsah Ïaludku. Leknutí bylo veliké. Kro-
mû jin˘ch diagnostick˘ch postupÛ bylo
provedeno vy‰etfiení Ïaludku – v‰echno
bezv˘slednû. AÏ po opakovan˘ch dota-
zech se ukázalo, Ïe majitel psa, kter˘ mûl
ohromnou starost o stav svého miláãka,
nepodával svému psovi kapky podle poky-
nÛ zvûrolékafiky, ale nûkolikrát zv˘‰il dáv-
ku i ãetnost podávání homeopatick˘ch
lékÛ psovi. Léãba Arnikou byla zastavena
– a hned nato zmizelo i krvácení. 
Pfii homeopatické léãbû mám vÏdy radost
ze zv˘raznûní pfiíznakÛ, protoÏe to zna-
mená odpovûì organismu na podnût.
Taková odezva organismu znamená zaãá-
tek uzdravování. Mûli bychom ji hodnotit
kladnû, protoÏe není „prvním zhor‰e-
ním“. Ve v˘‰e uvedeném pfiípadû ov‰em
tato reakce byla neÏádoucí. Proto bych
ráda apelovala na v‰echny majitele psÛ,
ktefií se rádi pou‰tûjí do vlastních poku-
sÛ: „Jemné“ procesy léãby regulaãního
léãení, které homeopatické léky vyvoláva-

jí, jsou velmi úãinné, a neÏ je pouÏijeme,
mûli bychom o nich mít dostateãné zna-
losti. Uveìme si dal‰í pfiíklady, jeÏ doklá-
dají moÏnosti vyuÏití a úãinky homeopa-
tické léãby:

1) PREVENTIVNÍ PÉâE:
Kastrovaná devítiletá fenka kfiíÏence trpû-
la opakovanou inkontinencí. To zname-
ná, Ïe nemûla dostateãnû pod kontrolou
svûraã moãového mûch˘fie a opakovanû
trousila moã. U tûchto psÛ ãasto pozoru-
jeme, Ïe v místech, kde leÏeli, zÛstává pod
nimi malá louÏiãka. Nejdfiíve je vÏdy tfieba
nechat zvífie vy‰etfiit veterináfiem, aby byl
vylouãen akutní zánût moãového mûch˘-
fie, a také nutnost pouÏití medikace ‰kol-
ní medicíny. V pfiípadû uvedené fenky
pomohlo podávání kuliãek Solidago
a Berberis. Tato fenka je citlivá pfiedev‰ím
v zimních mûsících a jedinû profylaktická
kúra bûhem chladného roãního období
mÛÏe danou problematiku zmírnit nebo
omezit na minimum. 

2) KOÎNÍ PROBLÉMY:
Dolly, ‰estiletá fenka bernard˘na, byla
pfiivedena do ordinace s v˘tokem z vagí-
ny a koÏními problémy. Na rÛzn˘ch ãás-
tech tûla jí vypadávala srst a u nûkter˘ch
ãástí tûla se projevovaly koÏní zmûny
a ekzémy. Klinick˘m vy‰etfiením bylo
moÏné vylouãit akutní zánûty, onemocnû-
ní ‰títné Ïlázy, napadení parazity a alergii
na potravu. Fenka dostávala kuliãky
Mercurius ve vhodné potenci. U Dolly
zanedlouho zmizely ve‰keré pfiíznaky –
krátce poté, co se znovu objevily v˘raz-
nûj‰í koÏní problémy, v tomto pfiípadû ale
‰lo o reakci pfii uzdravování. Dal‰í léky jiÏ
fence nemusely b˘t podávány.

3) PODPORA SPECIFICKY
JEDNOTLIV¯CH ORGÁNÒ:
Kessi, star‰í fenka pudla, dostávala na
podporu svého nemocného srdce orgá-
novû specificky pÛsobící homeopatické
léky (Cactus nebo Cratageus). Kromû
toho dostávala na podporu funkce ledvin
kuliãky Solidago a na podporu funkce
jater v del‰ích intervalech kuliãky Car-
duus Marianus. Kessi se dnes dafií dobfie.
Je ãilá a podnikavá. Kvalita jejího Ïivota
se díky Hahnemannovû medicínû udrÏuje
na vysoké úrovni - i pfies pokroãil˘ vûk.

4) NÁPADNÉ 
PROJEVY CHOVÁNÍ:
Noví adoptivní rodiãe Benniho, ‰tûnûte
jezevãíka, zaÏili hned pfii první jízdû
autem od chovatele do nového domova
hotovou katastrofu. Benni byl mimofiád-
nû neklidn˘, funûl, slinil, vyl a plival.
Majitelé Benniho se rozhodli trénovat
s ním jízdu autem. Situace se v‰ak mûni-
la jen nepodstatnû. Poté, co dostal Benni
kuliãky Cocculus, se zaãal jeho stav pod-
statnû zlep‰ovat a pfii cestách po dálni-
cích se mal˘ jezevãík choval klidnû.
Problémy se projevily ve zmírnûné podo-
bû na klikat˘ch úsecích silnice, pfii rozjíÏ-
dûní a pfii brzdûní. Tentokrát dostával
Benni Petroleum v léãebném rozetfiení
v podobû tablet. Od té doby je jízda auto-
mobilem pro v‰echny pfiítomné pfiíjem-
n˘m záÏitkem.

5) PROVÁZENÍ KE SMRTI
NAMÍSTO EUTANAZIE:
Balou, tfiináctiletá dáma pyrenejského
psa, byla bûhem umírání provázena
homeopatick˘mi kuliãkami a Bachov˘mi
kvûtinami. Phosphor jí mimo jiné pomo-
hl rozhodnout se, zda opustí své tûlo,
nebo zda v nûm zÛstane Ïít. Bylo krásné
sledovat, s jakou lehkostí Balou pfie‰la
hranice onoho svûta.
PouÏití homeopatick˘ch lékÛ je velmi
pestré a s dobr˘mi základními znalostmi
mohou homeopatické léky podávat
i majitelé psÛ sv˘m svûfiencÛm. VÏdy by
v‰ak mûlo pfied podáváním homeopatic-
k˘ch lékÛ pfiedcházet dÛkladné vy‰etfiení
zvûrolékafiem. Na první pohled lze totiÏ
jen obtíÏnû odhadnout, zda jde o orga-
nickou chybnou funkci, která je pfiíãi-
nou nemoci a která podle okolností
mÛÏe vyÏadovat klasickou léãbu postupy
‰kolní medicíny.
KaÏd˘ celostnû pracující terapeut bude
samozfiejmû nabízet kromû v‰ech kou-
zeln˘ch léãebn˘ch postupÛ regulaãní
medicíny také klasickou léãbu za pomo-
ci ‰kolní medicíny.

A. Dombergová
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