
iochemická terapie podle dr.
Schüsslera: Pro Schüsslera platí
následující zásady:

● Zdravotní poruchy vznikají v dÛsledku
nedostatku urãit˘ch Ïivotnû dÛleÏit˘ch
minerálÛ.
● Regenerace z této poruchy mÛÏe b˘t
urychlena podáváním chybûjících látek.
● Toto podávání by v‰ak mûlo spoãívat
v podávání minimálních mnoÏství v od-
povídajícím fiedûní, takÏe vstfiebávání
potfiebn˘ch solí bude moÏné bezpro-
stfiednû prostfiednictvím sliznice v dutinû
ústní, hrdle a jícnu. 
Toho se dosahuje speciálním postupem
pfii pfiípravû – rozetfiením a následn˘m
fiedûním (potencováním) v souladu s ho-
meopatick˘mi principy.
Minerální soli pfiiná‰ejí do bunûk mine-
rální stavební látky, které tûlo potfiebuje
k zachování normálních tûlesn˘ch funkcí
a k obranû proti nemocem. 
V tomto pfiíkladû se nejedná o substi-
tuãní léãbu, a tedy ani nejde o dodávání
chybûjících látek. Podobnû jako v ho-

meopatii se organismu dodává impuls,
kter˘ normalizuje látkovou v˘mûnu
minerálÛ v tûle. Funkce látkové v˘mûny,

které vyboãily z normálu, lze opût uvést
do rovnováhy a tím se aktivuje proces
uzdravování.
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TERAPIE minerálními látkami
Minerální soli pfiiná‰ejí do bunûk minerální stavební látky, které tûlo 
potfiebuje k zachování normálních tûlesn˘ch funkcí a k obranû proti nemocem.

B

„Zdraví je kvantitativní
rovnováha jednotliv˘ch
minerálních solí. Nemoc 
vzniká nerovnováhou tûchto
minerálních solí.“ dr. Schüssler

Dvanáct funkãních prostfiedkÛ:
MINERÁLNÍ SÒL MÍSTO PÒSOBENÍ POUÎITÍ
1. Calcium fluoratum zuby, kosti, kÛÏe nemoci kostí a zubÛ

‰lachy, cévy
2. Calcium phosphoricum ve v‰ech buÀkách tûla v˘vin zubÛ a kostí, ‰patné

zejména buÀkách kostí srÛstání zlomen˘ch kostí
3. Ferrum phosphoricum brev, svaly zánûty, vnitfiní a povrchová zranûní

stfievní stûna infekce
4. Kalium chloratum témûfi v‰echny buÀky zánûty, zejména sliznic

5. Kalium phosphoricum v˘Ïiva tûla i podpora du‰e úplné vyãerpání, deprese, nervozita

6. Kalium sulfuricum kÛÏe, sliznice zánûty, katary sliznic
nemoci kÛÏe a jater

7. Magnesium phosphoricum kosti, nervy, svaly kfieãe, bolesti
mozek, krvinky

8. Natrium chloratum v‰echny tûlní tekutiny hospodafiení s vodou, regenerace
a tkánû bunûk

9. Natrium phosphoricum krvinky, svaly, nervové buÀky, acidóza, zvracení
tûlní tekutiny tvorba kamenÛ

10. Natrium sulfuricum tûlní tekutiny dehydratace organismu

11. Silicea pojivové tkánû, kÛÏe, sliznice, zánûty, vypadávání chlupÛ
vlasy, drápy, kosti a nervy lámané drápy

12. Calcium sulfuricum Ïluãník, játra hnisání kÛÏe a sliznic
abscesy
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Schüssler si pov‰iml, Ïe nedostatek mine-
rálních solí, které se v tûle vyskytují a do
tûla se pfiivádûjí potravou, zpÛsobuje
onemocnûní.
Podáváním tûchto minerálních solí se
chybné funkce v organismu normalizují
a povzbuzují se dÛleÏité tûlesné funkce.
V˘hodou je, Ïe nedochází k Ïádn˘m
kombinovan˘m úãinkÛm s jin˘mi léky,
prvotní pfiíznaky nemoci se nezhor‰ují
a zpravidla se neprojevují ani Ïádné ved-
lej‰í úãinky. Jednotliví psi s citlivou trá-
vicí soustavou reagují pfii del‰ím podá-
vání ojedinûle prÛjmem. To je ãasto
reakce na mléãn˘ cukr, kter˘ je souãástí
podávan˘ch tablet.
Schüsslerovy soli se podávají v potencích
D6 a D12. V tomto fiedûní je moÏné, Ïe
mohou snadno procházet bunûãn˘mi
membránami sliznic v ústní dutinû, hrdle
a jícnu a díky tomu se dostávají bez oklik
pfies trávicí trakt pfiímo do krevního fieãi‰-
tû. Na tomto místû bychom mûli upozor-
nit na to, ze receptury uvádûné v tomto
ãlánku pfiedstavují pouze moÏné pfiíklady
pouÏití. Optimální individuální terapie
vyÏaduje znalosti této léãebné metody
a principÛ jejích úãinkÛ. Zvífie kromû
toho vÏdy musíme nechat vy‰etfiit zvûro-
lékafiem, kter˘ stanoví diagnózu a závaÏ-
nost onemocnûní. V nûkter˘ch pfiípadech
musí nejdfiíve probûhnout zákroky klasic-
ké ‰kolní medicíny (napfiíklad operace,
infuze, obvazy apod.) a teprve po nich
následuje jako doplnûk léãba Schüs-
slerov˘mi minerálními solemi.

Pfiípady z praxe:
● Kessi, veselá pudlice stfiedního vûku,
ráda chÀapá na sluníãku po poletujícím
hmyzu. To jí mohlo b˘t jednoho dne
osudné, protoÏe reaguje mimofiádnû citli-
vû na hmyzí bodnutí. Na‰tûstí aÏ dosud
Ïádn˘ hmyz nespolkla. Aby mohl majitel
Kessi ihned zareagovat, nosí s sebou
v hork˘ch letních mûsících neustále
lékárniãku pro pfiípad nouze. Její souãás-
tí jsou mimo jiné Schüsslerovy soli ã. 8, ã.
10 a ã. 12. Natrium chloratum (ã. 8) váÏe
hmyzí jed, Calcium sulfuricum (ã. 12) ho
dokáÏe neutralizovat a Natrium Sulfu-
ricum (ã. 10) umoÏÀuje jeho vyluãování.
● Karlík, tfiílet˘ Jack Russel teriér, utrpûl
sráÏku s jízdním kolem. Zvûrolékafika
u nûj diagnostikovala otfies mozku. U nûj
byly mimo jiné pouÏity Schüsslerovy
minerální soli ã. 5 (Kalium phospho-
ricum), ã. 3 (Ferrum phosphoricum) a ã.
7 (Magnesium phosphoricum). JiÏ násle-
dujícího dne byl „Karel Velik˘“ natolik
mobilní, Ïe ho lidé dokázali udrÏet v kli-
du jen stûÏí.
● Momo, fenka zlatého retrívra, byla

pfiedvedena zvûrolékafii, protoÏe vypada-
la malátná a bez úãasti a ãas od ãasu ka‰-
lala. Mûla chfiipku provázenou vysokou

horeãkou a kfieãovit˘ ka‰el. ProtoÏe
u této fenky byla prokázána vyslovená
alergie na antibiotika, byly jako alternati-
va pouÏity Schüsslerovy soli. V akutním
stadiu onemocnûní dostávala Ferrum
phosphoricum (ã. 3), poté Kalium chlo-
ratum (ã. 4) a Kalium phosphoricum (ã.
5) a nakonec Natrium sulfuricum (ã. 9).
SoubûÏnû dostávala Momo homeopatic-
ké konstituãní prostfiedky a podle oka-
mÏitého stavu také orgánovû specifická
homeopatika.

Léãebná kúra
Dvanáct Schüsslerov˘ch solí lze podávat
jako kúru v prÛbûhu roku, pokud zvífie
trpí napfiíklad dlouho chronick˘m one-
mocnûním. Na konci ledna zaãneme pfií-
pravkem Natrium chloratum (ã. 8),
v únoru nastane zmûna a následuje
Ferrum phosphoricum (ã. 3). Zimní kúru
lze v bfieznu ukonãit pfiípravkem Kalium
phosphoricum (ã. 5).
Tuto roãní kúru lze zahájit kdykoliv bû-
hem roku, na mûsíci nezáleÏí. Zaãátek se
fiídí podle aktuálního data. Ke zmûnû do-
chází vÏdy 21. dne v mûsíci, takÏe vzniká
následující pofiadí:
21. 1. Natrium chloratum (8)
21. 2. Ferrum phosphoricum (3)
21. 3. Kalium phosphoricum (5)
21. 4. Natrium sulfuricum (10)
21. 5. Kalium chloratum (4)
21. 6. Calcium fluoratum (1)
21. 7. Magnesium phosphoricum (7)
21. 8. Kalium sulfuricum (6)
21. 9. Natrium phosphoricum (9)
21. 10. Calcium sulfuricum (12)
21. 11. Silicea (11)
21. 12. Calcium phosphoricum (2)

A. Dombergová

Poledne: Pfiedev‰ím v prvních mûsících Ïivota psa je nutné optimální
zásobení organismu minerály, aby byl zaruãen optimální rÛst.
V pfiípadû potfieby mohou i zde pomocí Schüsslerovy soli. Tato
‰tûÀata mÛÏete vidût dospûlá, krásná a zdravá na protûj‰í stranû.
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Portrét dr. Schüsslera
Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler se narodil 21.
srpna 1821 v Ammerlandu v blízkosti Olden-
burgu, v mûsteãku Bad Zwischenahn. Své mlá-
dí strávil ve skromn˘ch pomûrech. Díky jazy-
kovému nadání dokázal své rodiãe a sou-
rozence finanãnû podporovat jakoÏto uãitel
jazykÛ a úfiední písafi mûsta Oldenburg. Ve tfii-
ceti letech mu zaãal finanãnû pfiispívat jeden
z jeho star‰ích bratrÛ a tím mu umoÏnil studi-
um medicíny. Bez maturity zahájil studia nej-
dfiíve v PafiíÏi, poté pfie‰el do Berlína a jiÏ dva
roky po zahájení studia získal v Giessenu dok-
torskou hodnost. NeÏ v‰ak mohl sloÏit státní
zkou‰ky, musel nejdfiíve dokonãit maturitu na
gymnáziu v Oldenburgu. V roce 1857 obdrÏel
Schüssler aprobaci a usadil se jako praktick˘
lékafi, ranhojiã a porodník v Oldenburgu. Byl
nad‰en˘m pfiíznivcem, ale také kritikem ho-
meopatické léãby (zaloÏené mí‰eÀsk˘m léka-
fiem dr. Samuelem Hahnemannem, 1755 –
1843). JiÏ v roce 1855 Schüssler pfiedpoklá-
dal, Ïe nemoci jsou v˘razem nûjakého ne-
dostatku a Ïe je moÏné proti nim pÛsobit
odpovídající léãbou.
Schüssler léãil po cel˘ch 15 let v˘hradnû ho-
meopaticky. V jeho dobách se pouÏívalo na
sedm set rÛzn˘ch homeopatick˘ch pfiípravkÛ.
Individuální v˘bûr homeopatického pfiípravku
zabral hodnû ãasu. I pfies úspû‰nou léãbu
pacientÛ Schüssler stále hledal jednodu‰‰í
formu léãby. Díky nov˘m poznatkÛm medicí-
ny, pokrokÛm na poli fyziologie, vlastním
dlouholet˘m praktick˘m pokusÛm a vlivu
vûdcÛ jako R. Virchow a J. Moleschott a pod
vlivem J. von Liebiga zvefiejnil Schüssler
v roce 1874 svoji „zkrácenou terapii“ a tím
poloÏil základy své vlastní léãebné metodû.
Od této doby se Schüssler intenzivnû zab˘val
sv˘m zpÛsobem léãby a léãil v˘hradnû nov˘-
mi funkãními pfiípravky, které oznaãoval jako
12 minerálních solí.
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