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Šola homeopatije
zadnje predavanje

Ignatia, Natrium muriaticum, Silicea, Spigelia, Hepar sulfuris
Ponavljanje snovi skozi test

Strychnos ignatii (Ignatia amara) – fižol 
svetega Ignacija

• Prebolevanje žalostnih dogodkov, (začetno) 
žalovanje

• Umik vase, tolažba poslabša
• Histerični odzivi, izbruhi, vzdražljivost (krči, 

epi napadi)
• Cmok v grlu, dušenje, ne more vdihniti, 

vzdihovanje
• Odpor do cigaretnega dima, sadja
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Natrium Chloratum (Natrium muriaticum) –
natrijev klorid

• Pogosto uporabljano kronično zdravilo 
(polikrest), zgodovina hujših žalostnih
dogodkov, raznovrstna akutna obolenja

• Globlji umik vase kot pri Ignatii, zavrača 
tolažbo, histerični izbruhi redkejši in 
intenzivnejši

• „Brooding“, nespečnost
• Ne more jokati
• Herpes, fotofobija, toplota poslabša, 

odpor do masti, želja po soli, periodika

Acidum silicicum (Silicea) – silicijeva kislina

• Polikrest, ME: prefinjeni, plašni, upočasnjeni, 
neodporni, tudi razdražljivi, zaprtje (sramežljiv), vse 
mlahavo, tudi mišljenje, spomin

• Splošni sy: << mraz, prepih, >>toplota
• Gnoječi procesi kjerkoli, ko se je gnoj že naredil in 

izteka (tujki, zanohtnica)
• Močno smrdeče potenje (kislo)
• DD Hepar:

• prva faza abscesa, obč. na bolečino, ME – grobost, 
razdražljivost

• Sil zaključi, kar je hepar pustil
• DD Puls: gnoj gost, zelen, nesmrdeč

• Sil: << tolažba, >>toplota, topla soba, zvečer
• je akutno zdravilo za kronično Sil stanje
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Hepar sulphur – nečisti kalcijev sulfid

• Gnoječi procesi (silicea, sulphur)
• Gnoj ima vonj po starem siru

• Občutljivost na mraz in hlad, prepih, ki poslabšata vse 
sorte simptomov

• Prst izpod odeje, jogurt iz hladilnika, hladen požirek
• Izboljšanje s toploto
• Bolečine zbadajoče, kot trn, ribja kost
• Preobčutljivost tudi na bolečino (poleg hlada)

• Boleči turi, ateromi, mozolji, dotik obleke boli
• Želja po kisli hrani
• Ozebline

Spigelia anthelmia
Spigelija

• Hude bolečine nevralgične narave, leva stran
• V domači lekarni predvsem predel obraza

• zoboboli, nevralgije (n. facialis), bolečine v očeh, sinusitisi …

• področje je hladno na otip, zelo občutljivo za dotik
• Bolečine so zbadajoče, žgoče, streljajoče, špikajoče, 

trgajoče, značilno se rade širijo in sevajo v različne 
smeri

• Poslabša ali sproži sprememba tlaka, slabo vreme, 
poslabšata jih tudi tobačni dim in hlad

• Tudi za bolečine zaradi bolezni srca, ko se bolečine širijo v hrbet (profesionalci)


