Případ "bolesti ruk a noh"
Napsal uživatel vilcakul
Neděle, 02 Září 2012 18:57

Případ)

V dubnu 2011 ke mně přichází na vyšetření mladá žena (33 let) s následujícími problémy:

Symptomy: Mám více problémů, bolí mě ruce, nohy – jakoby je někdo zevnitř tahal (brní).
Bolest nohy na bocích, nesmím ležet na boku. Bolest páteře dopředu k plícím, bolí vnější hrdlo,
ukazuje svisle od brady k hrdlu, neví polykat. 8 let se léčí na astma, má spreje a chodí k
alergologovi do sousedního okresního města. Už nemusí používat sprej, ale na silné alergie
bere Zodac. Má alergii na břízu, trávy, rajčata, lísku a hlavně na arašídy, z toho ji opuchne hrdlo
a svědí. Opuchne ji i jazyk a hodně svědí, nos, oči, uši bolí, má rýmu a bolí ji hrdlo. Bolest
hrtanu na dotek prstem, obtížné polykání, tekuté i kusovité způsobuje problém. Rýma, alergie,
vodnatá. Ucpaný nos. Dalším problémem jsou vynechávání nebo opoždění menstruace, 1x za
3 měsíce, které se normalizovaly antikoncepcí, což následně způsobilo problémy při tom, když
chtěla podruhé otěhotnět. Dalším problémem je i vypadávání vlasů, což je i vidět.

Mysl: Je to plačtivá osoba, která potřebuje podporu partnera. Má strach z opuštění a samoty.
Má ráda útěchu a dělá ji dobře. Strach z toho, že se někomu z rodiny něco stane, ze smrti.
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Generálie?

Když je zamračené, tak nechce nikde jít, chce teplo, slunce, nemá ráda zimu, jen se sluncem.
Vzduch, když je zavřená, nedostane vzduch, panika, nevstoupí do výtahu. Nemůže jít do davu,
kde je hodně lidí, musí ven. Nemůžou ji zavřít někde do místnosti, v dětství vlezla do skříně, teď
by s ní byl konec. Má ráda horkou sprchu, v létě nemá ráda horka. Nerada, když pálí slunce,
horkost v nose, dýchat horkost. Málokdy, nepije, jen čaj – půl litru tekutin denně. Nemá žízeň
ani při horečce. Pravá strana je výrazněji postižená. Potřeba čerstvého vzduchu.

Terapie: Pulsatilla 200C, 1 dávka (3 kuličky).

Kontrola č. 1: červen 2011

Stav je po homeopatickém léku zlepšený, hlavním problémem pacientky byla bolest rukou a
noh. Měla zlé sny, že ztratila dítě, že umřelo. Projevy alergie jsou: stále svědění hrdla, očí a
stále ji teče nos. Mívá teď často průjmy, zlepšení termoregulace, je jí stále teplo. Na začátku
měla pocit větší energie, pocit euforie a potom přišla alergie. Psychicky se cítí napjatější,
nervóznější, má opožděný menses o 10 dní. Změna stavu se více promítla do psychiky, je
vyrovnanější a více se užívá chvilky se synem. Už se tolik nebojí zůstat sama. Nebyl problém s
dýcháním, použila sprej jenom 1x týdně ne 1x za 2 týdny. Předtím byla více potivá, teď se to
zmírnilo.
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Terapie: bez léku.

Kontrola č. 2: srpen 2011

Pacientka uvádí, že se má dobře, bolest noh se přesunula seshora dolů. Přestala kouřit, má teď
odpor k cigaretám. Bolesti rukou jsou už jen sem tam, jsou mírnější, jemnější. Alergie se
zlepšila. Energie střídavě nahoře a pak dole. Nemusí už užívat analgetika na bolest končetin.
Pokračuje i další zlepšení psychiky, dokáže teď lépe vyjádřit svůj názor. Její strachy úplně
vymizely, nebojí se už ani o dceru, která je na dovolené v Řecku. Astma bez problémů, použila
za uplynulé období jen 2x sprej. Na alergii už vůbec nebere lék, protože je bez potíží. Sní vše, i
zeleninu a ovoce, na které byla předtím alergická. Už na ni nemá takový vliv zamračené počasí,
nebyla depresivní a také méně pláče.

Terapie: Pulsatilla 200C, 1 dávka (3 kuličky).

Kontrola č. 3: prosinec 2011
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Pacientka se má dobře, jen mluví o problému s menstruací, která je už opožděná 2 měsíc.
Problém s alergií vymizel, sprej nepoužila. Stav je i nadále stabilizovaný. Má příjemné sny,
probouzí se s úsměvem. Energie střídavé nahoře a dole, přetrvává i problém s vlasy. ´

Terapie: Pulsatilla 200C, 1 dávka (3 kuličky).

Závěr: Pacientka dobře reagovala na homeopatickou konstituční léčbu, po níž došlo k zlepšení
zdravotního stavu na všech úrovních. Největší změna byla na mentální úrovni, kdy po prvním
homeopatickém léku vymizely její strachy a zmírnily se emocionální projevy (pláč). Alergie a
astma se zlepšilo tak, že pacientka vysadila všechny léky a přestala navštěvovat alergologa.
Kolísání energie poukazuje na nedostatek energie v organizmu, známkou tohoto deficitu je i
problém s menstruací, kdy organizmu nemá energii na spuštění krvácení. Tento problém se
upravil po následující kontrole a podání homeopatika
Pulsatilla v potenci 1M, 1 dávka
(3 kuličky), po kterém se během následujícího dne objevilo krvácení.
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