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Šola homeopatije - ponavljanje 4. predavanja

11 Questions

Poglejmo nov konkreten primer. Mama piše: "Hči (6 let) je v
petek zbolela, bila jokava in utrujena, zakuhala v soboto
popoldne na več kot 39 st. C. Šla počivat, zavlekla se je v
posteljo in je v soboto in nedeljo nepremično
preležala/prespala. Pila je malo vode, če si ji dal oziroma jo
vprašal. Hrup jo je zelo motil, želela je biti sama, ležati v tišini
in temi. Brez kašljanja in smrkanja. V nedeljo popoldne sem ji
dala Bryonio 30ch." Razmislimo... Je bil ta predpis dobro
utemeljen? Izberite vse pravilne odgovore.

a) Ne, pogrešamo tipično klinično sliko bry s
ključnimi simptomi vred.

b) Ne, za bry je značilna žeja, deklica pa ni bila
žejna, kar ta predpis izključuje.

c) Ne, za bry je značilen boleč kašelj, tu pa ga
nimamo.

d) Morda ja, pri "papirnih" primerih so morda še
kakšni simptomi, ki bi potrdili bry, pa zgoraj
niso opisani. Ne izgleda pa to tipična bry.

Mama piše naprej. "Po bryoniji je takoj zaspala, z visoko
vročino. Zbudila se je pozno zvečer (21h), z nižjo vročino,
boljše volje, z apetitom. Pojedla pol večerje. To sem razumela
kot signal, da je bila izbira prava."Bi tudi vi razumeli kot signal,
da je bila izbira prava? Izberite najbolj pravilen odgovor.

a) Ja, saj imamo splošno izboljšanje. b) Ja, saj imamo začetno reakcijo (dolg
krepčilen spanec) in splošno izboljšanje.

c) Vprašanje, če je to zaradi bry, morda bi bilo
samo po sebi tako, ker bry res ni bila dobro
indicirana.



8. 12. 2019 Šola homeopatije - ponavljanje 4. predavanja | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5dd6530a6f036a001b1f80f6 2/5

3.

4.

5.

Mama prvi del svojega zapisa končuje takole: "V nedeljo
zvečer sem ji dala še eno dozo pred spanjem, v ponedeljek se
je zbudila brez vročine, le nekoliko utrujena. Zjutraj pred
vrtcem je dobila še eno dozo. Potem sem s homeopatijo
nehala." Kateri komentar je najbolj na mestu?

a) Sedaj s homeopatijo ni primerno nehati, jaz
bi dal/a še kakšen odmerek.

b) Zjutraj pred vrtcem še en odmerek je bil
odveč, saj se je stanje že precej dobro
uredilo.

c) Tak otrok v ponedeljek še ne spada v vrtec,
potrebuje še čas za rekonvalescenco.

Poglejmo zaključek zapisa: "Danes (torek) pa opažam, da je
veliko bolj utrujena, vročine nima, opravlja vse stvari, ki jih
normalno, le da brez navdušenja. Nima prave energije, najraje
je pri miru. Je bleda, s temnimi podočnjaki. Zdaj, med
spanjem, veliko kašlja in se ves čas zbuja. Kaj je šlo narobe?
Je bila izbira zdravila napačna (in je bilo tisto izboljšanje po
spanju v bistvu supresija) ali smo prekmalu prekinili z
zdravljenjem? Če bi šlo le za po-vročinsko utrujenost, se
verjetno ne bi pojavil kašelj, ali pač?"Pojdimo po vrsti. Je bilo
prvotno izboljšanje supresija?

a) Ja, otrok je bil samo navidezno boljši, zato je
sedaj vse slabše.

b) Ne, otrok je bil resnično boljši, sedaj so
problemi zato, ker je šel prehitro v vrtec.

c) Ne, imamo reakcijo 2, sedaj imamo nove
simptome in samo delno izboljšanje in otrok
potrebuje novo zdravilo.

Zakaj smo lahko prepričani, da ni bila supresija? Izberite
najbolj pravilen odgovor.

a) Ker je bil otrok kmalu splošno in lokalno
boljši.

b) Ker smo imeli začetno reakcijo in nato
splošno izboljšanje.

c) Ker smo imeli začetno reakcijo in nato
splošno izboljšanje, ki je kar nekaj časa
vztrajalo.

d) Ker tudi sedaj otrok ni zelo slab in imamo na
novo samo lokalni simptom - kašelj.
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Preberimo ponovno: "Danes (torek) pa opažam, da je veliko
bolj utrujena, vročine nima, opravlja vse stvari, ki jih normalno,
le da brez navdušenja. Nima prave energije, najraje je pri miru.
Je bleda, s temnimi podočnjaki. Zdaj, med spanjem, veliko
kašlja in se ves čas zbuja. Kaj je šlo narobe? Je bila izbira
zdravila napačna (in je bilo tisto izboljšanje po spanju v bistvu
supresija) ali smo prekmalu prekinili z zdravljenjem?"Ali smo
potem prekmalu prekinili z zdravljenjem? Izberite najbolj
pravilen odgovor.

a) Ne, zdravila je bilo zadosti, saj je bil deklica
ob zadnjem odmerku že praktično zdrava.

b) Ja, zagotovo rabi še kakšen odmerek ali dva,
pa bo bolje.

c) Morda ja, pojavil se je tipični simptom za bry -
kašelj, kar pomeni, da deklica rabi še kakšen
odmerek ali dva.

d) Morda ja, težko vemo, kako umestiti pojav
kašlja, bi pa veljalo najprej ponoviti še en
odmerek bry, preden ukrepamo naprej.

V tem primeru smo nekje med reakcijo na zdravilo 1 in 2.
Ključno vprašanje sedaj je, ali ponoviti bry (reakcija 1) ali iskati
novo zdravilo glede na novo simptomatiko (reakcija 2), Kakšno
je primerno razmišljanje in ukrepanje? Označite vse pravilne
odgovore.

a) Težko bomo naredili škodo, če zdravilo še
enkrat ponovimo, bolje pa je, da damo sedaj
višjo potenco.

b) Težko bomo naredili škodo, če zdravilo še
enkrat ponovimo. Damo še en odmerek bry,
če ta nima učinka, definitivno iščemo novo
zdravilo.

c) Težko bomo naredili škodo, če zdravilo, ki se
je že izkazalo, še enkrat ponovimo. Damo še
en odmerek bry, če ta nima učinka,
definitivno iščemo novo zdravilo.

d) Premislimo, kakšno simptomatiko sedaj
imamo. Če je zelo različna od začetnega
stanja in če sploh ne paše v sliko bry, iščemo
drugo zdravilo.

e) Drugo zdravilo iščemo še bolj korajžno, če
imamo novo simptomatiko precej pestro, ki
nam jasno kaže novo zdravilo.

Epilog zgodbe na predavanju. Nov primer: gospa je noseča 7
tednov, odkar je zanosila, ji je slabo, občasno bruha. Prav nič ji
ne olajša slabosti, prav nič tudi ne poslabša, bruhanje malo
olajša za zelo kratek čas. Nalezla se je viroze, nekaj dni že
kašlja, vse huje, vsa rebra jo bolijo, ob hudem kašlju tudi
bruha. Pije kar dosti. Na katera zdravila boste pomislili?

a) Bryonia b) Ipecacuanha

c) Pulsatilla d) Antiomonum tartaricum

e) Med nosečnostjo se brez zdravniške
supervizije raje ničesar ne lotevam s
homeopatijo.
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Kako boste ta zdravila zdiferencirali? Označite vse pravilne
trditve.

a) Ipec potrdi gladek jezik, bruhanje ob kašlju že
od začetka infekta.

b) Bry potrdijo suha usta, povečana žeja po
ledeno mrzlih pijačah in če se mora med
kašljem držati za prsni koš.

c) Za ant-t velja, da je bruhanje ob kašlju z
razvojem bolezni vse bolj intenzivno in se ob
bruhanju izloči tudi sluz iz dihal.

Na vaša usmerjena vprašanja ste dobili odgovor, da je
nosečniška slabost od začetka kašlja celo malo boljša, jezik je
belkasto obložen, ob kašlju jo boli grlo, pije mlačno vodo zato,
ker je to sicer pametno početi in nima suhih ust, zadnjo noč ji
je prav grgralo v prsih in je težko dihala. Počuti se zelo slabo in
se boji, kako se bo vse skupaj končalo. Katero zdravilo
potrebuje?

a) Ipecacuanho b) Antimonum tartaricum

c) Bryonio

Sicer precej korajžen osemletnik je zbolel z gripo, toži za
hudimi bolečinami v mišicah, kot bi ga nekdo pretepel.
Bolečine vsak premik poslabša. Ima hud glavobol, tudi blazina
ni zadosti mehka, preveč pritiska, noče k zdravniku, ker se boji
injekcij in cevk. V glavo je vroč in rdeč, okončine so mrzle.
Ponoči se je spotil za preobleči. Drugih informacij nimamo.
Katero zdravilo potrebuje?

a) Eupatorium b) Bryonia

c) Belladonna d) Arnica
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Answer Key
1. a,d
2. b
3. c

4. b
5. c
6. d

7. c,d
8. a,b,d
9. a,c

10. b
11. d


