LĘK I STRACH
Aconitum napellus
Obawia się śmierci. Myśli, że zaraz umrze
CH 30 x 2 dziennie z 5 kubka aż do ustąpienia objawów
Arnica montana
Lek antywstrząsowy
„Działanie przeciwkrwotoczne”
Wielka wrażliwość na ból
Pogarsza: pomoc, pocieszanie
Lęka się badania, dotyku
Carbolicum Acidum
Pacjent w stanie zapaści z zimnymi potami, jest bardzo wrażliwy na zapachy.
Nie lubi ciepłego pomieszczenia, ale ma też silną niechęć do zimnego powietrza, co pogarsza wiele
jego objawów
Twarz blada; stan szoku

OPARZENIA
Cantharis
Lek pierwszego wyboru przy napromieniowaniu lub oparzeniu!
Oparzenia z silnym świądem i pieczeniem; pęcherze, początek ropienia z zaczerwienieniem skóry;
chwilowa ulga od zimna
Cantharis porównaj z:
Carbolicum acidum: późniejszy etap, ze słabą skłonnością do gojenia się oparzeń
(krwawienia, pękanie, tworzenie się ropy), a także niebieskawym przebarwieniem skóry
Arsenicum album w przypadku czernienia rany i śmierdzącej ropy („zapach zwłok”).
Wszystkie wysypki i pęcherze po oparzeniach są bardzo delikatne w dotyku, powodują silny
piekący ból, który pogarsza zimna woda
Carbolicum Acidum
Etap późniejszy, ze słabą skłonnością do gojenia się oparzeń (krwawienia, pękanie, tworzenie się
ropy), a także niebieskawe przebarwienia skóry
Nagle krzyczy z bólu; uczucie napięcia w chorej części ciała
Arsenicum Album
Oparzenia po napromieniowaniu
Owrzodzenia popielato-czarne, piekące,
Arsenicum podajemy, gdy Cantharis nie przyniósł całkowitej ulgi tzn. skóra nadal piecze.
Pogarsza: zimne powietrze, poprawia: ciepło

Causticum
Osoba łagodna, nie umie o siebie zawalczyć.
Brodawki rosną na skórze.
Blizny ponownie się otwierają (Phosphorus) lub rozwija się wyprysk, łuszczyca. Stare blizny
zaczynają ropieć
Bolesne przykurcze mięśni
Skutki napromieniowania, poprawia: łyk zimnej wody
Calendula
Chroni przed powstaniem blizn
Przyśpiesza gojenie
Cadmium iodatum
Owrzodzenia, martwica – podajemy, gdy żadne inne leki nie działają

CHOROBA POPROMIENNA – INNE OBJAWY
Ferrum picrinicum
Osoby nerwowe, niespokojne
Zmęczony i śpiący
Nie może zebrać myśli
Zapominalski, zdezorientowany
Niedokrwistość lub anemia
Osłabienie
Potencja C6-C12
Hydrastis
Pacjent słaby, wychudzony, blady.
Osoby, którzy nie są w stanie przybrać na wadze
Hydrastis świetnie wpływa na błony śluzowe; typowe są grube, żółtawe, żylaste, żrące wydzieliny
Nux vomica
Pacjent poirytowany, nudności, wymioty.
Phosphorus
Napromieniowanie wywołuje zmiany
w organizmie
Rozwolnienie: niestrawione resztki pokarmu
Boi się przebywać sam (Radium bromatum)
Śni o krwi
Sny jasnowidzące

Radium bromatum
Śni o krwi
Jasnowidzące sny
Objawy ogólne poprawia położenie się i po śnie
Skóra piecze jak ogień
Zwiększone zapotrzebowanie na świeże powietrze, poprawa na świeżym powietrzu
Boi się przebywać sam
Splatanie umysłu podczas próby koncentracji
Strach przed samotnością w ciemności
Egzema na skórze dłoni
Intelektualna pracowitość (Marie Curie Skłodowska)
Rozwolnienie wodniste, krwawe
X Ray
Impuls do zabicia kogoś
Zdezorientowany, błędnie pisze słowa
Czuje się lepiej w samotności
Anemia
Porównaj z Rad: Lęk przed samotnością
Ból głowy ze zmęczeniem
pomaga: masaż, ciepło

DAWKOWANIE
Objawy słabe lub średnio nasilone:
Ch30 3x dziennie lub 3x co godzinę aż do ustąpienia objawów o 80%
Objawy silne:
Ch200 1x
Objawy bardzo nasilone:
Ch200 2x co 15 minut po jednej kulce
To dawkowanie zastosuj doraźnie, gdy nie masz kontaktu ze swoim homeopatą.

