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Når leseren treffer følgende tegn °) betyr det at som står i 

parenteser er en komentær fra oversetteren som ikke er i 

originalen. 

 

Når leseren treffer på en stjerne  * betyr det at ordet er forklart i 

glosseren. Ved å trykk på stjerne tegnet aktivere du en 

Hyperkobling som sender direkt til tilsvarende avsnitt i 

glosseren. Fra glosseren kan du aktivere ”tilbake tegnet” i 

øverste hjørnet av skjermen og kom tilbake til teksten du leste. 

 

 

 

 

INNHOLD 

Velg et middel ved å ”klikke” på navnet. 

 

 

Aconitum napellus, Aethusa cynapium, Agaricus muscarius, 

Aloe, Alumina, Ambra grisea, Ammonium muriaticum, 

Antimonium crudum,  Apis melifica, Apocynum cannabinum, 

Argentum, Argentum nitricum, Arnica montana, Arsenicum 

album, Aurum metallicum, Belladonna, Bellis perennis, 

Bromium, Bryonia, Bufo rana, Calcarea carbonica, Calcarea 

phosphorica, Calcarea sulphurica,  Calendula, Camphora, 

Cantharis, Carbo animalis, Carbo vegetabilis, Carcinosin, 

Causticum,  Cedron, Chamomilla, Chelidonium majus, 

Cocculus, Coffea, Colchicum,  Colocynthis,  Conium 

maculatum, Cuprum metallicum, Cyclamen, Dioscorea villosa, 
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Drosera, Ferrum metallicum, Fluoric acid,    Gelsemium, 

Glonoine, Graphites, Hepar sulphuricum calcareum,  

Hyoscyamus, Hypericum, Ignatia, Iodum, Iris versicolor, Jalapa,  

Kali arsenicum, Kali bichromicum, Kali carbonicum, Kali 

chloricum, Kali cyanatum, Kali hydriodicum, Kali muriaticum, 

Kali nitricum, Kali phosphoricum, Kali sulphuricum, Lachesis, 

Ledum, Lycopodium clavatum, Lyssin, Magnesium 

phosphorica, Manganum aceticm,  Medorhinum, Mercurius, 

Moschus, Natrium muriaticum, Natrum sulphuricum, Niccolum, 

Nux vomica, Oxalic acid, Palladium,  Petroleum, Phosphorus, 

Platina, Plumbum metallicum, Psorinum,  Pulsatilla, 

Pyrogenium, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens, Sambucus 

nigra, Sanguinaria, Sanicula aqua, Sarsaparilla, Secale, Sepia  

Silica, Spigelia, Spongia tosta, Staphysagria, Stramonium, 

Sulphur, Symphytum, Syphylinum, Tabacum, Tellurium, Thuja 

occidentalis, Tuberculinum,  Veratrum album, Verbascum, , 

Zincum metallicum  

 

Flere midler vil ble førte på etterhvert at de blir oversatt.  

 

Glosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONITUM NAPELLUS 

(Venusvogn) 

 

 

En tilstand av frykt, angst; dødsangst i kropp og sjel. Fysisk og mental rastløshet, 

skrekk, er den mest karakteristiske manifestasjon av Aconitum. Akutte, brå, 

voldsomme anfall, med feber. Vil ikke bli tatt på. Plutselig og stor tapping av 

styrken. Besvær og spenning forårsaket av å ha blitt utsatt for tørt, kaldt vær, kald 

trekk, undertrykking av svette, også plager som følge av veldig varmt vær, særlig 

når det siste med-fører forstyrrelser av mage-tarm, etc. Første middel for 

betennelser, inflammatorisk feber. Markant påvirkning av slimhinnen og 

muskulaturen. Innvendig brennende smerter; kribling, kulde og nummenhet. 

Influensa. Spenning i arteriene; emosjonell og fysisk mental spenning forklarer 

mange av dets symptomer. Når du velger å gi Aconitum må du huske at Aconitum 

forårsaker kun funksjonelle endringer, det finnes ingen bevis på at den forårsaker 

endringer i vevene – dets virkning er kortvarig og viser ingen periodisitet. Midlets 

område er den begynnende fasen av akutt sykdom, og midlet burde ikke brukes 

når patologiske tegn har gjort sin inntreden. Ved hyperæmia (for mye blod i 
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vevene°), blodansamling, men ikke etter at det har oppstått “exudation*” 

Influensa [Influenzin]. 

 

Gemytt. - Stor frykt, angst og bekymring, ledsager alle besvær, uansett hvor 

trivielt besværet er. Feberfantasi er karakterisert ved ulykkelighet, bekymring, 

frykt, raseri, sjelden ubevisst. Forutanelse og frykt av mange slag. Frykter døden, 

men er overbevist om at han snart skal dø; han spår selv tidspunkt når han skal dø. 

Frykter framtiden, store folkmengder, å gå over veien. Rastløshet, farerer rundt. 

Skvetter veldig lett. Meget livlig fantasi, vardøger(clairvoyance). Smertene er 

uutholdelige; de driver ham til vannvidd. Orker ikke høre musikk; det gjør henne 

trist [Ambra]. Har en følelse av at tankene kommer fra magesekken – at deler av 

kroppen er unormalt tykk. Føler at det han nettopp har gjort, var en drøm. 

 

Hodet. - Hodet føles fullt; tungt, pulserende, varmt, sprengende, brennende, og 

føler at det går bølger i hodet. Økt trykk i hodet [Hedera Helix]. Brennende 

hodepine, som om hjernen flyter på kokende vann [Indigo]. Svimmelhet; verre av 

å reise seg [Nux-v., Opium] og av å riste på hodet. Følelse på issen som om blir 

dratt i håret eller at håret står rett opp. Voldelig feberfantasi om natten. 

 

Øynene. - Røde, betente. Føles tørre og varme, som fulle av sand. Øyelokkene 

hovner opp, blir harde og røde. Avsky for lys. Rikelig tåredannelse etter å ha vært 

utsatt for tørr, kald vind, lysrefleksjon fra snø, etter fjering av skitt, fliser og andre 

fremmedkropper fra øyet. 

 

Ørene. - Meget følsom for larm/lyd; tåler ikke musikk. Det utvendige øret er 

varmt, rødt, smertefullt og hovent. Øreverk [Cham]. Følelse av at det ligger en 

dråpe vann i venstre øre. 

 

Nese. - Intens følsomhet for lukt. Smerter ved neseroten. Snue; masse nysinger; 

dunking og pulsering i neseborene. Rikelig blødning av lyst rødt blod fra nesen. 

Slimhinnen blir meget tørr, nesen blir tett; helt tørr eller med kun sparsomt 

vannaktig sekret. 

 

Ansikt. - Rødt, varmt, blussende, hovent. Et kinn rødt, det andre blekt [Cham. 

Ipec.] Når reiser seg blir det røde ansiktet dødlig blekt, eller han blir svimmel. 

Kribling i kinnene og nummenhet. Nervesmerter, særlig på venstre siden, med 

rastløshet, kribling og nummenhet. Smerter i kjeven. 

 

Munnen. - Nummen, tørr, og kribling. Tungen hovner opp; dirring og kribling i 

tungespissen. Tennene blir overfølsomme for kulde. Beveger konstant nedre 

kjeve; som om han tygger. Hett og betent tannkjøtt. Hvitt belegg på tungen [Ant-

crud.]. 

 

Halsen. - Rød, tørr, sammensnørt, nummen, stikkende, brennende, sviende. 

Mandlene hovne og tørre. 

 

Magesekken. - Oppkast, med redsel, hete, rikelig svette og økt urintrenging. 

Tørste etter kald vann. Alt smaker bittert unntatt vann. Intens tørste. Drikker, 

kaster opp, og sier at han kommer til å dø. Oppkast, av galle, av slim og/eller 
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blodig slim, grønnaktig. Trykk i magesekken med åndenød. Oppkast av blod. 

Brennende smerter fra magesekken til spiserøret. 

 

Magen. - Het, stinn, oppblåst. Overfølsom for berøring. Kolikk, ingen stilling 

lindrer. Magesymptomene bedre etter varm suppe. Brenende smerter i 

navleregionen. 

 

Endetarmen. - Smerter ledsaget av nattlig kløe, og stikning i endetarmsåpning. 

Hyppige, små avføringer ledsaget av tenesmus*, grønn, som hakkede urter. Hvit 

med rød urin. Kolera med ekstrem utmattelse, angst, og rastløshet. Blødende 

hemorroider [Hamamelis]. Vannaktig diaré hos små barn. De gråter og klager 

mye, er søvnløse og rastløse. 

 

Urinveien. - Sparsom urin, rød, het, og smertefull. Tenesmus* og svie i 

blærehalsen. Svie i urinrøret. Undertrykket urin, blodig. Alltid engstelse i 

begynnelsen av vannlating. Tilbakholdelse av urin, ledsaget av skrik og 

rastløshet, og fingrig av genitalia. Nyreregionen er veldig følsom. Rikelig urin, 

med rikelig svette og diaré. 

 

Hankjønn. - Kribling og stikning i penishode. Mørbankede smerter i testiklene, 

hoven, hard. Hyppige reisninger og sæduttømminger. Smertefull ereksjon. 

 

Hunkjønn. - Skjeden tørr, het, sensitiv. Rikelig menstruasjonsblødning, ledsaget 

av neseblødning, mens for langvarig, kommer for sent. Blir helt fra vettet ved 

begynnelsen av mensen. Undertrykt mens pga skrekk, kulde, hos blodrike 

mennesker. Eggstokkene blir blodfylte og smertefulle. Skarpe skytende smerter i 

livmoren. 

Ettersmerter, med frykt og rastløshet. 

 

Åndedrettsorganene. - Konstant trykk i venstre siden av brystet; tungpustet ved 

minste bevegelse. Hes, tørr, kruppaktig hoste; høylydt anstrengt pust. Barnet 

griper halsen hver gang han hoster. Meget sensitiv for inåndet luft. Kortpustet. 

Overfølsom strupe. Stikning som farer gjennom brystet. Hoste, tørr, kort, 

hakende; verre om natten og etter midnatt. Het følelse i lungene. harker opp blod. 

Kribling i bryst etter 

hoste. 

 

Hjertet. - Tachycardia (akselerert hjerterytme°). Hjerteproblemer med smerter i 

venstre skulder. Stikkende smerter i bryst. Hjertebank, med angst, besvimelse, og 

kribling i fingrene. Fyldig puls, kraftig; spent og byksende; kan hoppe over et slag 

eller to. Kan føle blodgjennomstrømming i hals og tinning mens han sitter. 

 

Ryggen. - Nummen, stiv, smerterfull. Krypende og kriblende, som om har 

“blåmerker”. Stivhet i nakken. Mørbanket smerte mellom skulderbladene. 

 

Ekstremitetene. - Nummenhet og kribling; skytende smerter; iskald og mister 

følelser på hendene. Armene føles lamme, mørbanket, tunge, numne. Smerter 

nedover venstre arm [Cact., Crotal., Kalmia, Tabac.]. Varme hender og kalde 

føtter. Revmatisk betennelse i leddene; < om natten; skinnende rød hevelse, meget 

følsomt. Hofteledd og lår føles lamme , særlig etter å ha lagt seg. Knær ustødige; 



 

 5 

har lett for å vrikke foten [Æscul.] Svake og slappe senebånd i alle leddene. 

Smerteløs knirking i alle leddene. Lyserød i den delen av håndflaten som ligger 

mellom tommelen og håndleddet. Som om vanndråper sildrer nedover lårene. 

 

Søvn. - Mareritt. Feberfantasi om natten. Angstfulle drømmer. Søvnløshet, med 

rastløshet og kasting hit og dit (D30). Bråvåkner midt i søvnen. Langvarige 

drømmer med angst i brystet. Søvnløshet hos eldre folk. 

 

Huden. - Rød, het, hoven, tørr, brennende. Purpura miliaris*. Meslinglignende 

utslett. Gåsehud. Kribling som av insekter (mauring) og nummenhet. Frostrier og 

kribling (mauring) nedover ryggen. 

 

Feber. - Den kalde fasen av feberrien er den mest markante. Kald svette og 

iskaldt ansikt. Frostrier alternerer med hete perioder . Frostrier kort tid etter å ha 

lagt seg om kvelden. Bølger av kulde farer gjennom ham. Tørst og rastløshet er 

alltid til stede. Fryser om han blir avdekket eller berørt. Tørr hete, rødt ansikt. 

Aconitum er et meget verdifullt feberned-settende middel når feberen er ledsaget 

av angst, rastløshet etc. Rikelig svette, svetter på de deler han ligger på; svetting 

lindrer alle symptomer. 

 

Modaliteter. - Bedre i frisk luft; verre i varmt rom, om kvelden og natten; av å 

ligge på den smertefulle siden, av musikk, av tobakksrøyk, av tørr og/eller kald 

vind. 

 

Forhold. - Boericke sier nesten ingenting, så jeg henter fra Hering; Edikk, men 

potensert edikk, såkalt Acetic acid antidoter Aconitum, mens Aconitum kan 

antidote virkningen av Belladonna, Chamomilla, Coffea, Nux vomica, Sulphur og 

Veratrum album. 

De midler som følger bra etter Aconitum er ; Arnica og Belladonna, dessuten kan 

både Arsenicum og Mercurius følger Acon ved kolikk og diaré. 

For problemer i åndedrettsorganene: Ip. Puls., Bryonia, Sepia og ikke minst 

Sulphur. 

Husk også trioen Aconitum, Spongia, Hepar for falsk krupp. 

Aconitum er ofte indikert etter Arnica, Coffea, Sulphur og Veratrum. 

Aconitum kompletterer virkningen av Coffea når det gjelder søvnløshet, feber og 

lav smerteterskel; Arnica for blåmerker o.l. 

Aconitum kompletterer Sulphur når den siste har blitt gitt i “høy-potens”. 

Misbruk eller overbruk av Aconitum påberoper Sulphur. 

 

 

 

AETHUSA CYNAPIUM 

(Hundepersille) 

 

 

Det som karakteriserer midlet, er symtomer i hjerne og nervesystem, som er 

direkte relatert til mage-tarm-forstyrrelser. Ekstrem angst, gråt, og et urolig og 

misfornøyd uttrykk, er de ledesymptomer som oftest peker ut midlet ved barns 

sykdom. Under perioden når de får tenner, for magetrøbbel som kommer på 

varme sommerdager, når diaréen er ledsaget av en markant mangel på evne til å 
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fordøye melk, og svak blodsirkulasjon (kalde ekstremiteter, samt cyanotisk 

ansikt°). Symptomene kommer brått på. 

Gemytt. - Rastløs, full av angst, gråter. Ser rotter, katter, hunder, etc. (Vithoulkas 

sier at Aethusa passer for pasienter som har en ekstrem kjærlighet for dyr, og som 

heller vil ha selskap av dyr enn av mennesker. Men det finnes ingen symptomer 

fra prøvning for å støtte slike påstander°). Bevisstløs, feberfantasi. Greier ikke å 

tenke, greier ikke å feste oppmerksomheten. Mental trøtthet (sammenlign med 

Silica og Picric. acid.°). Idioti kan muligens alternere med raseriutbrudd og 

irritabilitet. 

 

Hodet. - Føles som bundet opp (i stramt tau f.eks.°), eller som i en skrustikke. 

Smerter i bakhodet som brer seg nedover ryggraden; bedre av å ligge og av trykk. 

Hodesymptomene er lindret av å slippe ut magegass [Sanguinaria] og av avføring. 

Som om noen drar i håret. Svimmelhet med dorskhet, med hjerteklapp; varm på 

hodet etter at svimmelheten opphører. 

 

Øynene. - Tåler ikke lys; hevelse av talgkjertlene som munner ut ytterst på 

øyelokkene. Ruller med øynene idet han faller i søvn. Øynene dras nedover; 

utvidede pupiller. 

 

Ørene. - Føles tett, stengt. Følelse av at noe varmt tyter ut av ørene. Vislende lyd. 

 

Nese. - Full, med mye tykt sekret. Herpes utslett på nesetippen. Hyppig 

virkningsløs lyst til å nyse. 

 

Ansikt. - Oppsvulmet, rødflekket, nedsunket. Engstelig uttrykk, full av smerte; vel 

markert linea nasalis* 

 

Munnen. - Tørr. Aphthæ*. Følelse av at tungen er for lang. Svie og små verkfylte 

blemmer i halsen, samt vanskeligheter med å svelge. 

 

Magesekken. - Melkintoleranse; kaster opp melken, enten så snart den er svelget 

eller senere, men da vil den komme opp i svære klumper. Sulten etter å ha spist. 

Oppgulp av mat omtrent en time etter måltidet. Voldsomt oppkast av hvitt 

skummende stoff. Kvalm ved synet av mat. Smertefull sammentrekning i 

magesekken. Oppkast, med svette og stor svakhet, ledsaget av stor angst og 

bedrøvelse, etterfulgt av søvnighet. Magesekken føles som snudd opp ned, med 

sviende følelse langt oppe i brystet. Rivende smerter i magesekken, som brer seg 

til spiserøret. (Choudhuri hevder at Aethusa har minst like lite tørste som Apis og 

Pulsatilla°) 

 

Magen. - Kulde, intern og ekstern, med murrende smerter i tarmene. Kolikk, 

etterfulgt av oppkast, svimmelhet, og svakhet. Stinn, oppblåst, og sensitiv. 

Boblende fornemmelse rundt navlen. 

 

Avføringen. - Inneholder ufordøyd mat, tynn, grønnaktig, forvarslet av kolikk, 

med tenesmus*, og etterfulgt av utmattelse og døsighet. Kolera hos barn; barnet er 

kald, klam, sløv, med stirrende øyne og utvidede pupiller. Ekstrem forstoppelse; 

som om endetarmen har sluttet å fungere. Koleralignende tilstand i alderdommen. 
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Urinveien. - Skjærende smerter i blæren, med hyppig urineringstrang. Smerter i 

nyrene. 

 

Hunkjønn. - Jagende, borende smerter i kjønnsorganene. Kviser, som klør når de 

blir varme. Vannaktig menstruasjonsblod. Hevelser i melkekjertler, med jagende 

smerter. 

 

Åndedrettsorganene. - Anstrengt, tung, engstelig pust; krampaktig 

sammensnøring. Lidelsen berøver pasi-enten evnen til å prate. (Får pustebesvær i 

mørke°). 

 

Hjertet. - Voldsom hjertebank, med svimmelhet, hodepine og rastløshet. Rask 

puls, hard men kort puls. 

 

Ryggen og Ekstremitetene. - Mangler styrken til å stå oppreist eller til å holde 

hodet oppe. Ryggen føles som i en skruestikke. Smerter i korsryggen. Svakhet i de 

nedre ekstremitetene. Fingrene og tommelen blir klemt sammen. Voldsomme 

spasmer. Tendens til skjeling, nedover. 

 

Søvnen. - Forstyrret søvn p.g.a. at skvetter voldsomt; kald svette. Blir døsig etter 

avføring eller oppkast. Barnet er så utmattet at det faller i søvn med en gang. 

(Redd for å lukke øynene p.g.a. frykt for aldri å våkne igjen°) 

 

Huden. - Huden mellom lårene blir flådd av av å gå. Har veldig lett for å svette. 

Hudens overflate er kald og dekket av klam svette. Lymfekjertlene hovner opp. 

Kløende utslett rundt leddene. Huden på hendene blir tørr og innskrumpet. 

Blodutredelser. Anasarca*. 

 

Feber. - Stor hete; ingen tørste. Rikelig, kald svette. Krever å bli tildekket i løpet 

av svetteperioder. 

 

Modaliteter. - Verre, kl. 3 til 4 a. m.; om kvelden; av varme, om sommeren. 

Bedre i frisk luft og av 

selskap. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Ant-t., 

 calc-c., Ars., Cicuta. 

 

 

AGARICUS MUSCARIUS – AMANITA 

(Rød fluesopp) 

 

 

Soppen inneholder flere giftige stoffer, den best kjente er Muscarin. 

Forgiftningssymptomene kommer ikke fram med en gang, det pleier å gå tolv til 

fjorten timer før det første anfallet. Det finnes ingen antidote til slik forgiftning og 

behandlingen går ut på å lindre symptomene. Agaricus virker berusende og 

forårsaker mer svimmelhet og feberfantasi enn alkohol, og virkningen er etterfulgt 

av dyp søvn og svekkede reflekser. Rykning, leamus, skjelving, og kløe er sterke 

indikasjoner for midlet. Den begynnende fasen av tæringssyke; midlet er relatert 
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til nedarvet eller ervervet mottagelighet til diverse former for tuberkulose, anemi, 

chorea*, rykningene og leamus som stanser i løpet av søvnen. Diverse former for 

nervesmerter og tilstander med krampe-trekninger, og neurotiske hudproblemer er 

gjenspeilet i symptomatologien av dette middel. Midlet tilsvarer snarere en 

opphisselse av hjernen enn den sløvhet vi ser i tilfeller hvor det er økt 

blodansamling i hjernen. Derfor en den indikert i feberfantasi, alkoholisme, osv. 

Generalisert paralyse. Følelse av å bli gjennomstukket med nåler av is. 

Overfølsom for trykk og kald luft. Voldsomme nedover-trykkende smerter. 

Symptomene dukker opp i en diagonal symetri f.eks. høyre armen og venstre ben. 

Smertene er ledsaget av en følelse av kulde, nummenhet og kribling. 

 

Gemytt. - Synger, prater, men svarer ikke på spørsmål. Snakkesalighet. Avsky for 

arbeid. Likegyldighet. Fravær av frykt. Feberfantasi karakterisert ved synging, 

høye rop, og mumlig; lager vers og spår framtiden. Anfallene begeynner med at 

man gjesper mer og mer.  

Midlets prøvning bringer fram fire faser av cerebral opphisselse: 

1. Svak stimulering –som arter seg i form av økt munterhet, mot, snakkesalighet, 

økt fantasi. 

2. Mer markant berusning – srtek mental opphisselse og usammenhengende prat, 

umoderat glede som alternerer med melankoli. Mister evnen til å vurdere tingenes 

relative størrelse, tar lange skritt og hopper over små gjennstander som om de var 

store tømmerstokker – innbiller seg at et lite hull er et dypt juv, tror at en teskje er 

en diger innsjø. Den fysiske styrken er økt, kan løfte tunge byrder. Det hele er 

ledsaget av mye rykninger. 

3. Tredje fasen forårsaker en tilstand med voldsom og rasende feberfantasi, 

skriker, snakker i tunger, prøver å skade seg selv, osv. 

4. Fjerde fasen – mental depressjon, lathet, likegyldighet, fortvilelse, avsky for 

arbeid, osv. Man bevitner ikke den samme aktive blodansamling som ved 

Belladonna-forgiftning, men snarere en generell opphisselse som ved delerium 

tremens og feberfantasier. 

 

Hodet. - Svimmelhet av sollys, og når han går. Hodet er i stadig bevegelse. faller 

bakover, som om det lå noe tungt i bakhodet. Ensidig hodepine, som av en spiker 

[Coffea, Ignatia]. Tung i hodet som følge av for meget kontorarbeid. Iskald på 

hodet, som av isnåler, eller fliser. Nevralgiske smerter med iskaldt hode. Ønsker å 

dekke hodet med noe varmt [Silica]. Hodepine ledsaget av neseblod eller tykk 

utsondring. 

 

Øynene. - Vanskeligheter med å lese, som om bokstavene beveger seg, som om 

bokstavene svømmer. Vibrerende aura. Dobbelt syn [Gels.], rommet virker dunkelt 

og alt flagrer. Svakhet i øyemusklene etter å ha anstrengt øynene, spasmer i 

musklene som justerer synets dybde (hos et friskt menneske vil øyet smidig 

justere fokus for å tilpasse seg avstanden, hos Agaricus vil dette foregå 

rykningsvis og/eller øyet kan låse seg i en viss fokus°). Rykning i øyelokket 

(leamus°) og i øyeeplet. [Codein]. Randen av øyelokket blir rødt; klør og brenner 

og blir gjenklistret. Indre hjørnet blir meget rødt. 

 

Ørene. - Brenner og klør, som om var frostbitne. Rykninger av musklene rundt 

ørene og lyder i ørene. 
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Nese. - Nerveforstyrrelser i nesen. Kløe inni og utenpå nesen. Krampaktig nysing 

etter hosterie; overfølsomhet; vannaktig sekret uten betennelse. Indre hjørnet 

meget rødt. Illeluktende, mørkt, blodiblandet utsondring. Neseblod hos eldre 

mennesker. Følelse av sårhet i nese og i munn. 

 

Ansikt. - Ansiktsmuskulaturen føles stiv; rykning; ansiktet klør og brenner. 

Ilende, rivende smerte i kinn, som av fliser. Nervesmerter som om kalde nåler 

løper langs nervebanen eller som om nervene blir berørt av isbiter. 

 

Munnen. - Brenning og svie på leppene. Herpes-utslett på leppene. Rykning. 

Vond (søt) smak. Munnsår på ganen. Flis-smerter på tungen. Tørster hele tiden. 

Tungen skjelver [Lach.]. Hvitt belegg på tungen. 

 

Halsen. - Stikning langs øretrompeten opptil øret. Føles sammensnørt. Harde, små 

baller av slim kommer opp av halsen. Tørrhet i strupen, vanskeligheter med å 

svelge. Klør i halsen; kan ikke synge en eneste note. 

 

Magesekken. - Tomt rap, smaker av epler. Nervøse forstyrrelser, med plutselige 

kramper, hikking. Unaturlig sult. Magesekken og magen full av luft, stinn i 

magen. Rikelig luktfri promp. Brenning i magesekken ca. tre timer etter måltidet, 

som forandrer seg til et sløvt trykk. Magetrøbbel med skarpe smerter i lever 

regionen. 

 

Magen. - Stikkende smerter i lever, i milten [Ceanothus] og i magen forøvrig. 

Stikkende smerter under nedre ribben, venstre side. Diaré med mye illeluktende 

gass. Illeluktende avføring. 

 

Urinveien. - Stikning i urinrøret. Brå og voldom urineringstrang. Hyppig 

urinering. 

 

Hunkjønn. - Forøkning av menstruasjon, kommer tidligere. Kløe og rivende, 

trykkende smerter i genitalia og i ryggen. krampaktige menstruasjonssmerter. 

Betydelige nedovertrykkende smerter, særlig etter overgangs-alderen. Seksuell 

opphisselse. Brystvortene klør, brenner. Plager som dukker opp etter forløsning 

og samleie. Utflod, med mye kløe. 

 

Åndedrettsorganene. - Voldsomme anfall av hoste som kan bli undertrykket ved 

hjelp av viljen, verre av å spise, smerter i hodet så lenge hosten vedvarer. 

Krampaktig hoste om natten etter at han har falt i søvn, med opphosting av små 

baller av slim. Arbeidskrevende, tung pust. Hosteanfall som slutter med nysing. 

 

Hjertet. - Uregelmessig, stormende hjerteklapp, etter tobakk. Pulsen er 

uregelmessig og hopper over ett eller flere slag. Trykk i hjerteregionen, som om 

brystkassen er for trang. Hjerteklapp med rødhet i ansiktet. 

Ryggen. - Smerter, med overfølsomhet i ryggraden fra berøring; verre i 

dorsalregionen. Lumbago (vondt i ryggen°); verre i frisk luft. Hekseskudd (ryggen 

låser seg °). Rykning i nakkens muskulatur. 

 

Ekstremitetene. - Stiv over hele kroppen. Smerter i hoftene. Revmatisme, bedre 

av bevegelser. Svakhet i leddene. Føler seg uttrygg når han går (går som en 
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gammel mann°). Skjelving. Kløe på tærne og på føttene som om han hadde 

forfrosset seg. Kramper i fotsålen. Smerter i tibia. Smerter som ledsager 

locomotor ataxia (en tilstand som skyldes tilbakebildning av nervene i 

ryggmargen og som fører til manglende koordinasjon, kan ikke gå bakover, kan 

ikke gå med lukkede øyne, osv). Lammelser i nedre ekstremitetene ledsaget av 

kramper i armene. Benene blir numne når han sitter med kryssede ben. 

Paralyserende smerter i venstre arm etterfulgt av hjerteklapp. Sammensnøring i 

tykkleggen ledsaget av rivende smerter. 

Huden. - Brenning, kløe, rødhet, hevelse, som av frostbitt. Kviser, harde, som av 

loppebitt. Miliary*, med uutholdelig kløe og brenning. Frostbitt. Angioneurotic-

ødem*; rosacea*. Hovne blodårer med kald hud. Klart avgrenset rødt utslett, 

papular* og pustular* utslett og hudødem. 

 

Søvnen. - Anfall av gjesping. Rastløshet begrunnet av voldsom kløe og brenning. 

Idet han faller i søvn, rykker til, får leeamus i forskjellige kroppsdeler, våkner 

ofte. Livlige drømmer. Døsig om dagen. 

 

Feber. - Meget følsom for kald luft. Anfall av voldsom hete om kvelden. Rikelig 

svette. Brenner flekkvis. 

 

Modaliteter. - Verre av kald frisk luft, etter å ha spist, etter samleie, i kaldt vær, 

før en storm. Verre av trykk på ryggraden, som utløser ufrivillig latter. Bedre av å 

bevege seg sakte rundt. 

 

Forhold. - Boericke gir Absinth., Coffea og Camphor, men jeg ønsker å minne 

om at Kent knytter Agaricus til Tuberculinum (se Lectures side 47). Hering gir en 

veldig lang liste av midler som Agaricus kan sammenlignes med; jeg nevner de 

viktigste; først Bovista (som er en røyksopp), og så noen narkotiske stoffer; 

Cannabis, Opium, Stramonium og Codein. Lachesis og Tarentula er også nevnt. 

Veratrum album og Calcarea er også kjent for ekstrem kulde på hodet. Arsenicum 

er plaget av varme nåler, mens Agaricus er plaget av isnåler. 

 

 

ALOE 

(Socotrine Aloes) 

 

Et utmerket middel for å reétablere den fysiologiske balansen etter 

overmedisinering, i tilfeller hvor sykdommens symptomer og medikamentenes 

bivirkning er sammenblandet. Det finnes ingen midler som utvikler flere 

symptomer av blodstokning i leveren, og det finnes ingen midler som har gitt 

bedre klinsike resultater for både den primære patologi, og for sekundær tilstand, 

som følger i kjølvannet av slik overbelastning av leveren. (Stimulerer utsondring 

av galle°). Dårlig effekt av stillesittende vaner og livstil. Særlig passende for 

pasienter av lymfatisk konstitusjon, og for pasienter som er utsatt for depresjon, 

som følge av dårlig fordøyelse. Det pleier å være symptomer fra endetarmen som 

avgjør 

valget av midlet. Passer for slitne mennesker, eldre, flegmatiske, gamle øl-

drikkere. Misfornøyde og sinte på seg selv, alternerende med vondt i ryggen. 

Hete, internt og eksternt. Bruken av ren saft har gitt vellykkede resultater ved 

behandling av tæringsyke. 
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Hodet. - Hodepine som alternerer med vondt i ryggen, med tarm og 

livmorbesvær. Motvilje for mental anstrengelse. Smerter over pannen, med tyngde 

i øynene, må delvis lukke øynene. Hodepine etter avføring. Sløve, trykkende 

smerter, verre av varme. 

 

Øynene. - Tvunget til å ha øynene halvt lukket ved hodepine i pannen. Blafring 

foran øynene. Rødhet i øynene, med synsbedrag hvor alt virker gult. Smerter i 

øyehule. 

 

Ørene. - Knirkende lyd ved tygging. Plutselig ekspolsjon og smellende lyd i 

venstre øre (rett etter å ha lagt seg°). Klirring som av en tynn, skjelvende, 

metallisk kule i hodet (Ingen andre enn Boericke gir det siste symptom. Allen sier; 

som om glass ble knust, og kun hører glassbiter ramler nedover i hodet°). 

 

Nese. - Kald på nesetippen. Neseblod når han våkner om morgen. Full av skorper. 

 

Munnen. - Bitter og sur smak. Smakløs raping. Leppene tørre og sprukne. 

 

Halsen. - Tykke klumper av seigt slim. Årknuter på venene i strupehodet. Tørr, 

skrapende fornemmelse. 

 

Magesekken. - Avsky for kjøtt. Begjær for saftige ting. Etter måltid, 

gassdannelse, pulsering i endetarmen, og seksuell opphisselse (siste symptomet 

bare hos Boericke°). Kvalme, med hodepine. Smerter i magesekken når han 

tråkker feil. 

 

Magen. - Smerter rundt navlen, verre av trykk. Leverregionen føles full, smerter 

under høyre ribben. Magen føles full, tung, varm, oppsvulmet. Pulserende smerter 

rundt navlen. Svakehetsfølelse som om diaré var i emning. Stor gassansamling, 

som presser nedover, som forårsaker ubehag i nedre del av magen. Følelse av at 

det sitter en plugg mellom skamben og haleben, med trang til avføring. Kolikk før, 

og i løpet av avføring. Brennende, rikelig fising. 

 

Rektum. - Konstant trykk nedover i endetarmen; endetarmsåpningen er blødende, 

sår og varm; bedre av å påføre kaldt vann. Følelse av svakhet og minkende styrke 

i endetarmens lukkemuskler. Føler at han ikke kan stole på endetarmen, når han 

fiser (redd for ukontrollert avføring°). Er ikke sikkert på om det vil komme gass 

eller avføring. Avføring kommer uten anstrengelse, nesten ubemerket. Klumpete, 

vannaktig avføring. Gélé-aktig avføring, med sårhet i endetarmen etter avføring. 

Mye slim, samt smerter i endetarmen etter avføring. Hemorroider stikker ut som 

en drueklase; meget såre og ømme; bedres av å påføre kaldt vann. Svie i 

endetarmsåpning og i endetarm. Forstoppelse, med tungt trykk i nedre del av 

magen. Diaré etter å ha drukket øl. 

 

Urinveien. - Inkontinens hos eldre, nedovertrykkende følelse (som om noe vil 

ut°) og forstørret prostata. Sparsom urin, med sterk farge. 

 

Hunkjønn. - Nedovertrykkende følelse i endetarmen (som om noe vil ut°), verre 

av å stå og å løpe under menstruasjonen. Livmoren føles tung, som gjør at hun 
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ikke kan gå langt. Forløsningsaktige smerter i lysken; sprer seg nedover leggene. 

Livmorblødning ved overgangsalder. Menstruasjon for tidlig og for rikelig. 

 

Åndedrettsorganene. - Vinterhoste, med kløe. Anstrengt pust, med stikning fra 

leveren til brystet. 

 

Ryggen. - Smerter i korsryggen; verre av bevegelser. Stikning gjennom sakrum. 

Vondt i ryggen som alternerer med hodepine og hemorroider. 

 

Ekstremitetene. - Lammende svakhet i alle lemmer. Dragende smerter i leddene. 

Smerter i fotbladet når går. 

 

Modaliteter. - Verre; tidlig på morgen; om sommer; av varme; i varmt, tørt vær; 

etter å ha spist eller drukket. Bedre av kulde, av frisk luft. 

 

Forhold. - Aloe og Sulphur kompletterer hverandre. 

Sammenlign med: Kali-bi; Lycopodium, Allium sativa. 

Aloe lar seg antidote av Sulphur og Opium. 

 

 

 

ALUMINA 

(Aluminiumoksid) 

 

En meget generell tilstand som tilsvarer dette middelet er tørrhet av slimhinnen og 

hud, samt en tendens til å utvikle lammelse av muskulaturen. Gamle folk, som 

mangler kropps varme, blir for tidlig gammel, som blir meget svake. Treghet av 

alle funksjoner, føler seg tung, nummen, som sjangler når de går, og lider av den 

karakteristiske forstoppelsen finner en fortreffelig middel i Alumina. Disponert til 

å utvikle forkjølelser som setter seg i hodet, og raping hos magre, tørre, tynne 

individer. Sarte barn, resultat av kunstig ”baby food”. 

 

Gemytt. – Deprimert, redde for å bli gal. Blir forvirret og usikker på sin egen 

identitet. Blir stresset, alt må skje i full fart. Tiden går for sakte. Varierende 

humør. Bedre utover dagen. Får en impuls til selvmord når han ser en kniv eller 

blod.  

 

Hodet. – Stikkende, brennende smerter i hodet, med svimmelhet, verst om 

morgenen, men bedre av mat. Trykk i pannen som av en trang hatt. Kan ikke gå 

hvis ikke øynene er åpne. Pulserende hodepine, med forstoppelse. Svimmel, med 

kvalme; bedre etter frokost. Mister hår; hodebunn klør og er nummen. 

 

Øynene. – Alt ser gult ut. Øynene føles kalde. Øyenlokk tørr, brenner, svir, blir 

tykk, verre om morgenen; kroniske øyenlokk- betennelser. Ptosis*. Skjeling.  

 

Ørene. – Summing, brusing. Øretrompet kjennes som plugget. 

 

Nese. – Smerter i neseroten. Luktesansen nedsatt. Rennende snue. Sprekker i 

nesetuppen, neseborene såre, rød; verre ved berøring. Skorper med tykk gul sekret. 

Rødhet på grunn av eksem. Kronisk betennelse i nesens slimhinner med 
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tilbakebilning av slimhinnen, dannelse av skorper og meget illeluktende sekret. 

Oppsvulmede og skitne neseslimhinner.  

 

Ansikt. – Har følelsen av at egghvite har størknet på ansiktet. Byller som blør, og 

kviser. Rykninger i nedre kjeven. Blodstyrtning til ansikt etter å ha spist. 

 

Munnen. – Sår. Dårlig ånde. Tennene blir dekket av et slimaktig belegg. 

Tannkjøtt sårt, blør. Dragende smerter i kjeveledd når han åpner munnen eller 

tygger.  

 

Halsen. – Tørr, sår; greier ikke å svelge maten, spiserøret er sammensnøret. 

Følelse av at det sitter en flis eller en plugg i halsen. Irritert, men samtidig slapp 

hals. Ser inntørket og lakkert ut. Strupekatarr hos magre mennesker. Tykk, klebrig 

slim løsner fra bakre svelg. Konstant behov for å harke.  

 

Magesekken. – Unormale mat- begjær – kritt, kull, tørr mat, te-blader. Halsbrann; 

føles sammensnøret [Graphites, Arnica; Pulsatilla]. Problemer av, og etter, å ha 

spist poteter. Ingen matlyst. Kan svelge bare små mengder om gangen. 

Sammensnøring av spiserøret. 

 

Magen. – Kolikk, magesmerter forårsaket av spasmer i magesekken. Trykk i 

begge lysker som brer seg mot kjønnsorganer. Venstresidig magebesvær.   

 

Avføringen. – Hard, tørr, klumpete: ingen trang til avføring. Endetarm-åpning 

sår, tørr, betent, blør. Kløe og svie i anus. Selv en myk avføring blir vanskelig å få 

ut. Må trykke mye og lenge. Forstoppelse hos spedbarn [Collinsonia; Psorinum; 

Parafine] og hos eldre mennesker som følge av inaktivitet i rektum, og hos damer 

som har et meget stillesittende levesett. Diaré i det man later vannet. Selve 

avføringen er forvarslet av smertefull trang som starter langt i forveien, men de 

må presse hardt og lenge for å få det til. 

 

Urinveien. – Lammelse av blærens muskler, han må presse som ved avføring for 

å late vannet. Smerter i nyrene, med mental forvirring. Hyppig urineringstrang 

hos eldre folk. Problemer med å få i gang urinering. 

 

Hankjønn. – Overdrevendt begjær. Ufrivillig sædtømming når han har avføring. 

Tømming av prostata væske. 

 

Hunkjønn. – Menstruasjon kommer for tidlig, varer kort tid, sparsommelig, blek, 

etterfulgt av stor utmattelse [Carbo animalis; Cocculus]Utflod etsende, rikelig, 

gjennomsiktig, kommer i strenger, med svie; verst om dagen, og etter 

menstruasjoner. Lindret av å vaske med kald vann.  

 

Åndedrettsorganene. – Hoste etter å ha våknet om morgenen. Hes, stemmen 

svikter, kløe i strupehodet. Vislende lyd, surklende pust. Hoste når han prater eller 

synger, særlig om morgenen. Brystet føles sammensnørt. Hoster av krydder. Det å 

prate forverrer sårheten i brystet. 

 

Ryggen. – Stikning. Gnagende smerter som av et varmt jern. Smerter langs den 

forlengende margen, med lammende svakhet. 
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Ekstremitetene. – Smerter i armene og fingrene, som om et varmt jern gikk 

gjennom dem. Armene føles lamme. Benene dovner bort, særlig når han sitter 

med bena i kryss. Sjangler når han går. Hælene føles numne. Fotbladene er såre; 

når han går, føles øm og hoven. Smerter i skuldrene og øvre armen. Gnagende 

smerter under neglene. Neglene blir skjøre. Umulig å gå, bortsett fra når han har 

øynene åpne, eller om dagen. Nedbrytning av ryggmargen og lammelse av de 

nedre deler. 

 

Huden. – Revnet og tørre utslett. Skjøre negler. Uutholdelig kløe når han blir 

varm i sengen. Må klø seg til blods, så kommer smertene. Huden på fingrene blir 

skjøre. 

 

Søvnen. – Rastløs; engstelig og forvirrede drømmer. Søvnig om morgenen.  

 

Modaliteter. – Verre, periodevis, på ettermiddagen, av å ha spist poteter. Verre, 

om morgenen i det han våkner; av varme rom. Bedre, av frisk luft; av å vaske seg 

med kaldt vann, om kvelden og annen hver dag. Bedre av fuktig vær.   

 

 

 

AMBRA GRISEA 

(Utsondring fra tannhvalen Physeter macrocephalus) 

 

Passer for nervøse barn som har lett for å hisse seg opp, og for tynne, nervøse 

patienter. Ekstrem nervøs overfølsomhet. Svakhet og ekstern nummenhet over 

hele kroppen om morgenen. Nervøst, hissig og sint temperament. Tynne, knoklete 

damer. Passer for hysteriske pasienter, eller for pasienter som lider av ryggmarg- 

irritasjon, med krampaktig hoste, raping, osv. Også for pasienter som er svekket av 

alderen eller overarbeidet, som blir anemiske og lider av søvnløshet.. Et stort 

middel for de eldre, med forringelse av alle funksjoner, svakhet, kulde og 

nummenhet, vanligvis nummenhet i enkelte deler, fingrene, armene, osv. Besvær 

på kun en side av kroppen indikerer midlet. Musikk forverrer alle symptomer. 

Oppbrusning og pulsering etter å ha spasert i frisk luft. Ensidige besvær. 

 

Gemytt. - Redd for mennesker, og ønsker å være alene. Greier ikke å foreta seg 

noe så lenge andre er tilstede. Ekstremt bluferdig og sjenert, har lett for å rødme. 

Gråter av å høre musikk. Oppgitthet, lei av å leve. Illusjon, villfarelse som er helt 

fantastisk og usannsynlig. Meget timid, beskjeden, skammer seg. Har mistet 

livsgnisten og kjærligheten til livet. Rastløs, opphisset, meget snakkesalig. Tiden 

går for sakte. 

Treg tankeprosess om morgenen hos eldre folk. Svartmaler og tenker bare på 

uhyggelige ting. 

 

Hodet. - Treg i oppfattelsen. Svimmelhet med svakhet i hodet og i magen. Trykk i 

forsiden av hodet med depresjon. Rivende smerter i øvre del av hjernen. Senil 

svimmelhet. Blodet farer opp til hodet, når hun hører på musikk. Svekket hørsel. 

Blødning fra nese, særlig om morgenen. Rikelig blødning fra tannkjøttet. Mister 

hår. 
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Magesekken. - Raping, med voldsom, krampaktig hoste. Etsende rap, som 

halsbrann. Stinn i magen og magesekken etter midnatt. Følelse av kulde i magen. 

 

Urinveien. - Smerter i blæren og i endetarmen samtidig. Svie i åpningen av 

urinrøret og i endetarmsåpningen. Følelse i urinrøret som om noen dråper lekker 

ut. Svie og kløe i urinrøret mens han later vannet. Urinen er grumset og danner et 

brunt bunnfall. 

 

Hankjønn. - Vellystig kløe på pungen. Genitalia er nummen på utsiden; men svir 

på innsiden. Voldsom ereksjon uten vellystig følelse. 

 

Hunkjønn. - Nymphomani. Kløe i hele eksterne genitalia, med sårhet og hevelse. 

Mensen kommer for tidlig. Rikelig blåaktig utflod. Verre om natten. Utslipp av 

blod mellom mensen, forårsaket av minste lille forstyrrelse (fra f.eks. hard 

avføring eller etter en slitsom handletur o.l.°). 

 

Åndedrettsorganene. - Astmatisk pust ledsaget av gassfull raping. Nervøs, 

krampaktig hoste, med heshet og rapning, når han våkner om morgenen; verre når 

andre mennesker er til stede. Kiling i halsen, i strupen og i luftrøret, tung i brystet, 

blir anpusten når han hoster. Tom lyd, krampaktig, bjeffende hoste, som kommer 

fra langt nede i brystet. Kveles når han harker opp slim. 

 

Hjertet. - Hjertebank, med trykk i brystet som om en klump satt fast, eller som om 

noe er sperret inne i brystet. Bevisst over sin egen puls. Hjerteklapp i frisk luft 

med blekt ansikt. 

 

Ekstremitetene. - Kramper i hendene og fingrene, verst når han griper tak i noe. 

Kramper i leggen. 

 

Søvnen. - Får ikke sove pga. sin bekymring; må stå opp. Angstfulle drømmer. 

Rykning i ekstremitetene og kulde i kroppen, i løpet av søvnen. 

 

Huden. - Kløe og sårhet, særlig rundt genitalia. Huden blir nummen. Armene 

dovner bort. 

 

Modaliteter. - Verre, av musikk; når andre er tilstede; av alt som er uvanlig; om 

morgenen, av varme rom. Bedre; av sakte bevegelser i frisk luft; av å ligge på den 

vonde siden; av kald drikke. 

 

Forhold. - Moschus kan med fordel bli gitt etter Ambra. 

Sammenlign med: Sumbul, Castor, Asaf., Crocus, Lil-tig. 

 

 

 

AMMONIUM MURIATICUM 

(Salmiakk) 

 

Forårsaker en tilstand av avkrefting som kan sammenlignes bare med den 

utmattelse man bevitner etter langvarig kontinuerlig feber som tilfellet er ved 

blodforgiftning. Sekresjonen av alle slimhinnene er økt samtidig som sekretene er 
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holdt tilbake i kroppen. (Guernsey, sier “Full of grief, but cannot cry”°). Midlet er 

særdeles vel tilpasset pasienter som er overvektige og trege og som har 

pustebesvær (I følge Kents repertoriet; Generalities; OBESITY, body fat, but legs 

thin°). Hoste pga katarr og overbelastet lever. Er disponert for uregelmessig 

blodsirkulasjon, det virker som om blodet er i konstant opprør, pulsering, osv. 

Mange grupper av symptomer er ledsaget av hoste, rikelig eggehviteaktig sekret. 

Midlets forverringsperioder er besynderlig for-delt på de forskjellige kroppsdeler; 

symptomene i hodet og brystet er verst om morgenen, magen på ettermiddagen, 

mens smertene i ekstremitetene, hud og febersymptomer er verst om kvelden. 

Følelse av at “det koker”. (Mange av smertene uttrykkes med det engelske ordet 

“sprained” som betyr sprengt, som når en muskel er overbelastet under trykk, 

Allen sier at midlet har vært brukt for behandling av kronisk “sprains” som f.eks. 

ved brokk, forstuing osv°). 

 

Gemytt. - Melankoli, forutanelse om at noe kommer til å gå galt; en slags intern 

sorg. Ønsker å gråte, men kan ikke. For følger av sorg. (Avsky til visse bestemte 

mennesker°). 

Hodet. - Hårtap, samt kløe og flass. Hodet føles fullt, komprimert; verst om 

morgenen. 

 

Øynene. - Tåke foran øynene, synsbedrag ved begynnende grå stær (bekreftet i 

praksis i 1998°); også ved avansert grå stær. 

 

Nese. - Frittflytende, het vannaktig sekret som etser på overleppen. Nysing. Nesen 

er øm ved berøring, følelse av at neseborene er fulle av sår. Luktesansen går tapt. 

Tilstoppet, følelse av at nesen er stappfull; konstant og forgjeves forsøk på å 

tømme nesen. Kløe. 

 

Ansikt. - Betennelsesaktige ansiktssmerter. Munnen og leppene er såre og som 

flådd. 

 

Halsen. - Pulsering og dunking, hovne mandler, kan nesten ikke svelge. Sår flekk 

bak drøvelen, lindret av å spise. Intern og ekstern hevelse i halsen med glatt/seigt 

slim. Så seigt, at det ikke kan harkes opp. Betennelse i mandlene. Sammensnøring 

av spiserøret. 

 

Magesekken. - Tørster etter sitronholdig drikke, gulper opp maten, beske oppstøt. 

Kvalm. Gnagende smerter i magesekken. Smerter i gropen av magesekken  

umiddelbart etter å ha spist. Kreft i magesekken. 

 

Magen. - Stikning i miltregionen, særlig om morgenen, samt pustevansker. 

Smerter rundt navlen. Magesmerter som dukker opp i løpet av graviditeten. 

Kronisk blodansamling i leveren. Overdrevne fettlager rundt magen. Mye gass. 

Sprengt følelse i lysken. 

 

Rektum. - Kløe og hemorroider, sårhet og små kviser. Hard, oppsmuldrende 

avføring, belagt med glatt/seigt slim. Stikkende smerter i perineum*. Grønn 

slimete avføring alternerer med forstoppelse. Svie og brenning i endetarmen i 

løpet av og etter avføring. Hemorroider som oppstår etter undertrykt vaginal 

utflod. 
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Hunkjønn. - Menstruasjon kommer for tidlig, det renner for mye, mørk, 

klumpete; blør mer om natten. Smerten som sprengt på venstre side av magen i 

løpet av svangerskapet. Diaré, grønn slimete avføring, og smerter rundt navlen i 

løpet av menstruasjonen. Utflod, som eggehvite [Alum., Borax, Calc-ph.]. Utflod 

med smerter rundt navlen; brun, slimete etter enhver urinering. 

 

Åndedrettsorganene. - Heshet og svie i strupehodet. Tørr, hakkende, skrapende 

hoste; verre av å ligge på ryggen eller på høyre siden. Stikkende smerter i brystet. 

Løs hoste på ettermiddagen, med rikelig opphosting og surkling av slim. Tung 

fornemmelse i brystet. Svie på små flekker i brystet. Sparsom opphosting. Hoste 

med rikelig spyttdannelse. (Cowperthwaite sier; Ved enhver type av sykdom i 

brystet, er kulden mellom skulderene typisk for Ammonium muriaticum°). 

 

Ryggen. - Iskald mellom skuldrene, ikke lindret av varme omslag, etterfulgt av 

kløe. Mørbanket smerte i haleben når man sitter. Ryggsmerter, som klemt i en 

skrustikke når man sitter. 

 

Ekstremitetene. - Smerter som av sårdannelse i fingertuppene. Skytende og 

rivende smerter i fingertupper og i tærne. Smerter som av sårdannelse i hælene 

(verst i sengen om natten, bedre av å gni°). Sammentrekning, forkorting av senen 

bak kneet. Ischias, verre av å sitte, bedre av å ligge. Fantomsmerter i amputerte 

legemer. Illeluktende fotsvette. Smerter i føttene i løpet av mensen. 

 

Huden. - Kløe, særlig om kvelden (Under huden. Det koker°). Blemmer på 

diverse steder. Intens brenning, bedre av kalde omslag. 

 

Feber. - Fryser om kvelden etter å ha lagt seg, og hver gang han våkner, uten 

tørste. Hete i håndflaten og under føttene.  

 

Modaliteter. - Verre; hode og brystsymptom om morgen, magesymptomer på 

ettermiddag. Bedre; i frisk luft. 

 

Forhold. - Kan antidotes med Coffea, Nux-v., Causticum. 

Sammenlign med: Calcarea carbonica, Senega, Causticum. 

 

 

ANTIMONIUM CRUDUM 

(Antimon sulfide) 

For homeopatisk bruk er det de mentale symptomer, og de fra mage/tarm som vil 

avgjøre dets bruk. Overdreven irritabilitet og uro, samt en tunge dekket av et 

tykt,hvitt lag, er ekte pålitelige symptomer for mange former av sykdommer som 

dekkes av dette midlet. Alle tilstander blir forverret av varme og av kalde bad. 

Tåler simpelthen ikke sol- varmen. Tendens til å legge på seg. Fravær av smerter 

der hvor den kunne forventes, er påfallende. Leddgikt ledsaget av 

magesymptomer.   

(Clarke sa at Arsenikk tilsvarer hesten, Pulsatilla sauen og Antimon grisen°) 

 

Gemytt. – Meget opptatt av hans skjebne. Sint og motsigende; uansett hva man 

gjør blir han aldri fornøyd. Furtende; nekter å prate. Gretten; fornærmet uten 
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grunn. Barnet tåler verken å bli rørt eller sett på. Sint ved minste 

oppmerksomhet. Sentimentalt humør. 

 

Hodet. – Hodepine, verst i issen, i det han går oppover, av å bade, av å uroe 

magen, særlig etter å ha spist godterier eller å ha drukket sur hvitvin. Undertrykt 

utslett. Tyngde i pannen med svimmelhet; kvalme, og neseblod. Hodepine hvor 

man mister mye hår.  

 

Øynene. – Dunkel, nedsunket, rød, klør, betent, limt igjen. Hjørnene rå og 

sprukket. Øyelokk- betennelse. Pustule* på øyets slimhinne og på øyelokk. 

 

Ørene. – Rødhet, hevelse, smerter i øretrompet. Øresus og døvhet, Fuktig utslett 

rundt ørene. 

 

Nese. – Neseborene sprekker og blir dekket av skorper. Eksem på neseborene, 

sår, sprukket og skorpete.  

 

Ansikt. – Kviser, pustuler*, og byller på ansiktet. Utslett med gule skorper på 

kinnene og på haken. Gusten og forgremmet. 

 

Munnen. – Sprekker i hjørnet av munnen. Tørre lepper. Salt spytt. Mye slimete 

spytt. Tunge dekket med tykk hvitt belegg, som om den ble hvitvasket. Tannkjøtt 

løsner fra tennene; har lett for å blø. Tannverk i tann med hull. Sårhet i ganen, 

med opphost av mye slim. Dype varige sår. Grøtaktig smak. Ingen tørst. Subakutt 

eksem rundt munnen.  

  

Halsen. – Mye tykt gult slim fra bakerst i svelget. Harking i frisk luft. 

Strupehode- betennelse. Ru stemme fra overbruk. 

 

Magesekken. – Mister appetitten. Begjærer sure ting, syltede agurker. Tørste om 

kvelden og om natten. Rapen smaker av magens innhold. Halsbrann, kvalm, 

oppkast. Etter diegiving; barnet kaster opp melken som har ostet seg sammen, , og 

nekter å die igjen deretter, og er veldig sint. Mage- og tarm- problemer etter å ha 

spist brød, bakverk, sur mat, sur vin, kaldt bad, varmt vær, eller å ha blitt 

overopphetet. Konstant høylydt rap. Oppgulp av vann i munn. Oppblåst etter å ha 

spist.  

 

Avføringen. – Kløe i endetarmåpning [Sulphur. Alumina]. Diaré som alternerer 

med forstoppelse, særlig hos eldre folk. Diaré etter sur mat, sur vin, bad, 

overoppheting; Slimete, luftfull avføring. Slimete hemorroider, ustanselig pipling 

av slim. Harde klumper blandet med vannaktig utsondring. Katarr samt 

betennelse av endetarm. Avføring som består i sin helhet av slim.   

 

Urinveien. – Hyppig urineringstrang, med svie, og vondt i ryggen; 

ugjennomsiktig og illeluktende.  

 

Hankjønn. – Utslett på pungen og rundt kjønnsorganer. Impotens. Penis og 

testikler redusert i størrelse.  
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Hunkjønn. – opphisselse; delene klør. Før mensen, tannverk; mensen for tidlig og 

for rikelig. Mensen undertrykt som følge av kaldt bad, med følelse av trykk i 

pelvis og sårhet i eggstokk-region. Vannaktig utflod; etsende, klumpete. 

 

Åndedrettsorganene. – Hoste verre når man kommer inn i varme rom, med svie i 

bringen, kløe på brystet, og nedtrykte følelser. Mister stemmen av å ha blitt 

overopphetet. Stemmen skurrende med dårlig klang. 

 

Ryggen. – Kløe og smerte i ryggen og nakken. 

 

Ekstremitetene. – Rykning i musklene. Støt i armene. Leddgikt- smerter i 

fingrene. Neglene skjøre; vokser uten form. Hornete vorter på hendene og 

fotsåler. Svakhet og ristning av hendene når man skriver, etterfulgt av illeluktende 

promp. Føttene er meget såre: dekt av store hornete flak. Betent liktorn. Smerter i 

hælene.  

 

Huden. – Eksem med mage/tarm- problematikk. Kviser, blemmer, og pustuler*. 

Overfølsom for kalde bad. Tykke, harde honning- fargede skorper. Elveblest; 

mesling-liknende utslett. Kløe når man blir varm i sengen. Tørr hud. Vorter  

[Thuja, Sabina, Causticum]. Tørr koldbrann. Flassete, verkaktig utslett med svie 

og kløe, verst om natten.    

 

Søvnen. – Konstant døsighet hos eldre folk.  

 

Feber. – frossen selv i varmt rom. Intermitterende* feber med avsky, kvalme, 

oppkast, rap, belegg på tunga, diaré. Varm svette. 

 

Modaliteter. – Verst om kvelden, av hete, sur mat, vin, vann og vasking. Våte 

kompresser. Bedre i frisk luft, i løpet av hvile. Fuktig varme. 

 

 

 

 

 

APIS MELLIFICA 

(Honningbie) 

 

 

Påvirker cellene i vevet og forårsaker ødem av hud og slimhinner. Den meget 

karakteristiske effekt av bistikk forsyner oss med miskjennelige indikasjoner for 

midlets anvendelse. Hevelse og oppsvulming i forskjellige deler, ødem, rosa 

misfarging, stikkende smerter, sårhet, intoleranse av varme, av minste berøring, 

og forverring utpå ettermiddagen er de  fremste generelle ledesymptomer. 

Betennelse med rødhet, ødem, akutt nyrebetennelse og betennelse i organer med 

spesialisert celleoppbygning som lever og lunger (parenchymatous vever). Apis 

påvirker mest utsiden, huden og slimhinnen rundt organene. Det forårsaker 

slimhinnebetennelse med væskesekret, i hjernehinnen, i hjertesekken, 

lungesekken osv. Ekstrem følsomhet for berøring og sårhet er markant. 

Sammensnørt følelse. Fornemmelse av stivhet og det føles som om noe ble revet 

av inni kroppen. Mye utmattelse. 
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Gemytt. - Apati, likegyldighet og bevisstløshet. Klossete; mister ofte ting på 

gulvet. Døsighet, med plutselig skarpe skrik, og skvetter lett. Døsighet som 

alternerer med erotisk mani. Fornemmelse av at man dør. Uinteressert; kan ikke 

tenke klart. Sjalu, rastløs, vanskelig å tilfredsstille. Plutselig gneldrende, gjennom-

trengende skrik. Sutring. Tårefull. Sjalusi, skrekk, vrede, ergrelse, sorg. Kan ikke 

konsentrere seg når han prøver å lese eller studere. 

 

Hodet. - Hele hjernen føles veldig trøtt. Svimmelhet med nysing, verre av å legge 

seg eller av å lukke øynene. Hete, dunkende, utvidende smerter, bedre av trykk, 

og verre av bevegelse. Plutselige smerter som om man ble dolket. Sliten, tung 

følelse i bakhodet, som etter et slag, som brer seg til nakken (bedre av trykk), 

ledsaget av seksuell opphisselse. Borer hodet i puten og roper ut. 

 

Øynene. - Hovne øyelokk, røde, ødematøse, øyelokkene snur seg utover, betent; 

svir og stikker. Slimhinnen i øyelokkene lys røde, oppsvulmet. Mye hete tårer. 

Følsom for lys. Plutselige gjennomtrengende, stikkende smerter. Vondt rundt 

øyehulen. Sekret, ødem, skarpe smerter. Forkalkning av hornhinnen og 

sprengning av de små årene i slimhinnene i øyelokket. Bakterielt (stafylokokk) 

angrep på hornhinnen som følge av puss sekret fra øyelokket. Sti, Apis vil også 

hindre at det kommer igjen. 

 

Ørene. - Veldig rød utenpå øret, betent sår; stikkende smerter. 

 

Nesen. - Kald på nesetippen. Rød, hoven, betent med stikkende smerter. 

 

Ansikt. - Hovent, rødt, med stikkende smerter. Voksaktig, blek, oppsvulmet. 

Rosen med stikkende sviende ødem. Begynner på høyre side og sprer seg til 

venstre. 

 

Munnen. -Tunge ildrød, hoven, sår, rå, med blemmer. Skåldhet i munnen og 

halsen. Tungen føles som svidd av kokende vann, glødende rød, skjelvende. 

Hovent tannkjøtt. Hovne lepper, særlig den øverste. 

Slimhinner i munn og hals skinnende, som lakkert. Rød, glansfull, og oppsvulmet, 

som ved rosen. Kreft på tungen. 

 

Halsen. - Sammensnørende, stikkende smerter. Drøvelen hoven, henger som en 

sekk. Halsen hovner opp på inn- og utsiden; mandlene svulmer opp, blir ildrøde. 

Sårdannelse på mandlene. Deler av slimhinnen tørker ut, blir læraktig og blir 

omringet av en ildrød rand. Fornemmelse av at det sitter et fiskeben i halsen. 

 

Magesekken. - Sårhet. Ikke tørst. Kaster opp maten. Begjær for melk [Rhus]. 

 

Magen. - Sår, føles mørbanket ved trykk, når nyser. Ekstremt følsom. Ødem. 

Peritonit. Oppsvulming i høyre lyske. 

 

Avføring. - Ufrivillig ved bevegelse; det virker som om endetarmåpningen forblir 

åpen. Blodblandet, smerteløs. Endetarmåpningen føles rå. Hemoroider med 

stikkende smerter, etter forløsning. Vannaktig diaré, gul; som ved barnekolera. 



 

 21 

Kan ikke late vannet uten å mist avføring. Mørk, illeluktende, verre etter å ha 

spist. Forstoppelse; føles som om noe skal sprenges når han trykker. 

 

Urinvei. - Svie og brenning under vannlating. Undertrykk urin, inneholder 

skorper; hyppig og ufrivillig; stikkende smerter og urinen kommer dråpevis; 

sparsom urin, fargerik. Inkontinens. Siste dråper brenner og svir. 

 

Hunkjønn. - Ødem av kjønnsleppene; lindret av kaldt vann. Sårhet og stikkende 

smerter; eggstokkbetennelse; verst på høyre eggstokk. Undertrykt menstruasjon, 

med symptomer fra hjernen og hodet, særlig hos unge piker. Smertefull 

menstruasjon, med ekstreme eggstokksmerter. Rikelig livmorblødning, med 

tyngde i magen, besvimelse, stikkende smerter. Føles oppstrammet. Nedover 

trykk som om menstruasjonen skulle komme igang. Cyster på eggstokkene, 

børbetennelse med stikkende smerter. Meget følsom for berøring på magen og i 

livmor regionen. 

 

Åndedrettsorganer. - Heshet; pustbesvær, rask og vanskelig pust. Odem av 

strupehodet. Føles som om han ikke greier å ta et åndedrag til. Kveles; kort, tørr 

hoste, hosten kommer fra rett under strupehodet. Vannansamling i brystet 

(Hydrothorax). 

 

Ekstremitetene. - Ødem. Betennelse i muskel og seneskjede. Begynnende 

verkefinger. Oppsvulmet kne, skinnende, følsom, sår, stikkende smerter. 

Oppsvulmet og stivhet i foten. Føles for stor. Revmatiske smerter i ryggen og i 

ekstremitetene. Trøtt, mørbanket følelse. Nummenhet i hendene og fingertuppene. 

Elveblest med uutåelig kløe. 

 

Huden. - Hevelser etter stikk eller bitt, sår, følsom. Stikkende smerter. Rosen, 

med hevelse og ømhet, rosa misfargning. (rosa, voksaktige hevelser er typisk for 

Apis°). Byller (det står “carbuncles” i teksten som kort beskrevet er en byll som er 

sein i utviklingen og som danner flere små åpninger istedet for en eneste som ved 

en “boil” °), med brennende, stikkende smerter [Ars., Anthrac.]. Plutselig 

oppsvulming av hele kroppen. (dette er oftest som følge av akutt nyresvikt, Apis 

er et meget effektivt vanndrivende middel °). 

 

Søvnen. - Meget søvnig. Drømmer fulle av bekymringer og slit. Skriker i søvne 

og bråvåkner. 

 

Feber. - Frossenhet på ettermiddagen, med tørste; verre av bevegelse og hete. 

(senere når hetebølgene kommer er Apis påfallende ikke tørst°). Het hud, med 

følelse av at han mangler luft. Svetter lite, søvnløs. Svetten bryter ut og tørker 

opp, så kommer svetten igjen. Sover etter at feberen har nådd sitt høydepunkt. 

Etter svetten, gysninger, og hudutslett som ved kontakt med brennesle. 

 

Modaliteter. - Verre, av varme i alle sine former; berøring; trykk; seint på 

ettermiddagen; etter å ha sovet; i varmt og innestengt rom. Høyre siden. Bedre, i 

frisk luft, av å avdekke seg, av kald bading. 

 

Forhold. - Kompletterer Nat. mur., som er den “kroniske Apis”; også Baryta 

carb. når lymfekjertlene er påvirket.  
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Passer absolutt ikke før eller etter Rhus tox. 

Sammenlign med; Zinc., Canth., Vespa, Lachesis. 

 
 
 

APOCYNUM CANNABINUM 

(Indisk hamp) 

 

 

Øker utsondring av slimhinnene (også slimhinnen i muskel, hjerte og 

lungesekken°) og påvirker vevene. Forårsaker ødem og ansamling av væske i 

kroppens hulrom og påvirker huden hvor midlet øker svetteproduk-sjonen. Akutt 

hydrocephallus (forøkning av væske i hjernen enten i ventriklene eller i 

arachnoidevevene, ifølge Cowperwaite er Apocynum særlig indikert når tilstanden 

er karakterisert av synets bortfall i det ene øyet°). En forminskning av pulsens 

hyppighet er et av midlets fremste indikasjoner. Det er et av de mest effektive 

midler mot vannamsamling under huden eller i kroppens hulrom, som bukhinnen 

og lungene, og effektiv for urinveis problemer når urinen er undertrykt (enten det 

er på nyre eller på blærenivå°). Middelet vil ofte være til stor hjelp når 

fordøyelsesproblemer ledsager Bright´s disease*, med kvalme, oppkast, sløvhet, 

pustebesvær. Ødem og vannansamling i kroppens 

hulrom er karakterisert med stor tørste og irritabel mage. Uregelmessige 

hjerteslag. Svikt i mitral og tricus hjerteklaffen som gjør at blodet renner i feil 

retning. Akutt alkoholisme. Slapphet av lukkemuskulatur. 

 

Gemytt. - Forvirret, helt vill. Lav stemning. 

 

Nese. - Langvarig nysing. Nesen til spedbarn blir pottetett [Sambucus]. Kronisk 

nesekatarr med tendens til at nesen blir pottetett, ledsaget av treg hukommelse. 

Daff hodepine. Har lett for å bli forkjølet, neseborene har lett for å hovne opp og 

bli blokkerte. 

 

Magesekken. - Kvalme med døsighet. Tørste i det han våkner. Overdreven 

oppkast. Mat eller drikke blir umiddelbart kastet opp. Sløv tunghet i magen, føler 

seg syk. Trykk i magegropen og i brystet, som hindrer åndedrag [Lobelia]. Føles 

som om magen synker. Oppblåst mage. Vannansamling i bukhinnen. 

 

Avføringen. - Vannaktig, med mye gass, med sårhet av endetarmåpning; verre 

etter å ha spist. Føles som om lukkemuskelen er åpen og at avføringen renner ut. 

 

Urinveien. - Blæren er overfylt. Grumset, varm urin, med tjukt slim og svie i 

urinrøret etter vannlating. Blæren har ikke kraft nok til å drive ut urinen. Urinen 

renner ut dråpevis. Undertrykt urin. Vannansamling og ødem. 

 

Hunkjønn. - Fravær av menstruasjon, med oppblåst mage; livmorblødning med 

kvalme; besvimelse og manglende styrke. Livmorblødning ved overgangsalderen. 

Blod blir presset ut i store klumper. 

 

Åndedrettsorganene. - Kort, tørr hoste. Åndedrag blir kort og utilfredsstillende. 

Sukking. Følelse av trykk på magen og over brystet. 
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Hjertet. - Svikt av tricus-hjerteklaffen som gjør at blodet renner tilbake; raske, 

svake og uregelmessige hjerteslag, lavt blodtrykk, pulserende halsårer, generell 

cyanos og generalisert ødem og vannansamling. 

 

Søvnen. - Stor rastløshet med lite søvn. 

 

Modaliteter. - Verre av kaldt vær; av kald drikke; av å avdekke seg. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Strophantus, Apis (samme ødem, men er ikke tørst 

og er verre av varme°), Arsenicum, Digitalis, Helleborus. 

 

 

 

ARGENTUM 

(Sølv) 

Avmagring, en gradvis uttørkning, begjær for frisk luft, dårlig fordøyelse, 

fornemmelsen av å utvide seg og venstre-sidige smerter er karakteristiske. 

Hovedvirkningen er sentrert rund leddene og dets komponenter, ben, brusk, og 

bindevev. I slike områder blir blodårene innesnevret, visner og hindrer 

blodsirkulasjon slik at det oppstår betennelser og vevsdød. Disse betennelser 

oppstår ubemerket i begynnelsen, blir verre etter hvert og til slutt fullføres 

prosessen. Strupehodet er også et senter for dette drog. 

 

Gemytt. – Har bestandig følelsen av at noe haster; tiden går for sakte; 

melankolsk.  

 

Hodet. – Langsomme nevralgiske anfall på venstre siden, som gradvis øker sakte 

i intensitet og som forsvinner plutselig. Hodebunnen er veldig øm ved berøring. 

Svimmelhet, med en følelse av å bli full, i det man ser på rennende vann. Hodet 

føles tomt, hull. Øyelokkene røde og tykke. Utmattende snue, med nysing. 

Smerter i ansiktets ben. Smerter litt over venstre øye.  

  

Halsen. – Rå, harking, grå, geleaktig slim, og halsen blir sår når man hoster. 

Rikelig opphost som er lett å få opp om morgenen.  

 

Urinveien. – Urindrivende. Rikelig urin, som røyklagt, søtaktig lukt. Hyppig 

urinering. Store urinmengder. 

 

Hankjønn. – Smerter som om testiklene blir klemt. Sæd-utømming, uten seksuell 

opphisselse. Hyppig urinering med svie.  

 

Hunkjønn. – Eggstokkene føles for store. Nedover- trykkende smerter. Livmor- 

framfall. Livmor- halsen blir hoven, svampaktig og utvikler sår. Meget 

illeluktende utflod, etsende. Lindrer smertene ved livmorkreft. Smerter i venstre 

eggstokk (Smertene brer seg oppover ryggen og nedover venstre låret°). 

Livmorblødning ved overgangsalder. Sår følelse i hele magen; verre av skumping. 

Livmorsykdommer med smerter i ledd og lemmer.  
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Åndedrettsorganene. – Heshet. Stemmesvikt. Rå, sår følelse når man hoster. 

Fullstendig frafall av stemmen hos profesjonell sanger. Strupehodet føles rått og 

sårt. Opphoste som er lett å få opp og som ser ut som kokt stivelse. Følelse av en 

sår flekk helt øverst i svelg. Verre av å bruke stemmen. Hoste av å le. Feber ut på 

ettermiddagen med røde kinn. Når han leser høyt må han harke og kremte. Stor 

svakhet av brystet; verst på venstre siden. Stemme-klangen endrer seg. Smerter i 

nedre venstre ribben.  

 

Ryggen. – Alvorlig ryggsmerte; må gå krumt, med nedtrykt bryst.  

 

Ekstremitetene. – Revmatiske plager i leddene, særlig i albue og kne. Leggene 

svake og skjelvende, verst av å gå ned trappene. Ufrivillig sammentrekning av 

fingrene, delvis lammelse av underarmen: skrivekrampe. Hevelse i anklene. 

 

Modaliteter. – Verre av berøring; rund klokka 12. Bedre i frisk luft; hoste om 

natten når han legger seg ned (motsatt av Hyosciamus).  

 

 

ARGENTUM NITRICUM 

(Sølv nitrat) 

 

I  denne drog er de mentale symptomer, en form for nervøs anspenthet, meget 

markert, mange hjerne- og ryggrad- symptom kommer for å gi oss en viss 

indikasjon for den homeopatiske bruk. Symptomer av koordinasjonsmangel, 

kontroll- tap og balanse- problemer på alle plan, psykisk og fysisk; skjelving i den 

angrepne delen. Irriterer slimehinnene, forårsaker voldsom betennelse i halsen, og 

en markert mage/tarm betennelse. Meget karakteristisk er det store begjær etter 

søtsaker, den flisaktige smerten, og det store utløp av verkaktig slim i de betente 

slimhinner, eller i de slimhinnene hvor det har utviklet seg sårdannelse. En følelse 

av at delen utvider seg, og andre oppfattelses- feiltagelser er karakteristisk (også 

følelse av at delen trekker seg sammen; blir klemt, strammet av et bånd°).Visnet 

og uttørkede konstitusjoner er et gunstig felt for den virkningen, særlig når det er 

ledsaget av uvanlig og langvarig mental utmattelse. Hode- symptomer er ofte med 

på å avgjøre valg av midlet(epilepsi- anfall som blir forvarslet av at pupillene blir 

utvidet°).  . Smertene øker og avtar gradvis. Luft i magen og et utseende av å bli 

for tidlig gammel. Eksplosiv raping, særlig i nevrotiske tilfeller . Øvre mage- 

lidelser forårsaket av utilbørlig mentale anstrengelser. Ensidige lammelser. 

Symptomer som minner om fibromyalgi eller multipel sklerose. Tåler ikke varme. 

Fornemmelse av å ha blitt plutselig kløpet. Ødelegger de røde blodlegemene, 

forårsaker anemi.  

 

Gemytt. – Er overbevist over at hans evne til å forstå ting kommer til å svikte. 

(Tåler ikke forventningspress°). Redselsfulle og nervøse, får impuls til å hoppe ut 

av vinduet. Besvimer og skjelver. Melankoli; frykter at han har en alvorlig 

sykdom. Tiden går for sakte [Cannabis indica]. Svak hukommelse. Fordreide 

oppfattelsesevner (mistolker avstander, osv°) Impulsiv; gjør alle ting i full fart 

(går fort, møter opp for tidlig°)  [Lillium tigrinum]. Besynderlig mentale impulser. 

Redd, angst og skjulte irrasjonelle begrunnelser for sine handlinger (redd i 

folkemengder, for det som kan være rundt hjørnet°).   
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Hodet. – Hodepine med kulde og skjelving. Emosjonelle forstyrrelser utløser 

ensidige anfall av hodepine. Fornemmelse av at delen utvider seg. Hjernteppe, 

med generell svekkelse og skjelving. Hodepine som følge av mental anstrengelse, 

av å danse. Svimmelhet, med øresus og mentale lidelser (Svimmelhet hvor alt går 

rundt, som om hjernen blir rørt med en skje°). Smerter i pannens forhøyning, og 

fornemmelse av at det tilsvarende øyet er utvidet. Borende smerter; bedre av å ta 

på en stram bandasje og av trykk. Kløe i hodebunnen. Migrene; benene i hodet 

føles som om de har gått fra hverandre. (Følelse av at hodet sitter i en skrustikke 

kan ledsage mage- trøbbel °). 

 

Øynene. – Det indre hjørnet er hovent og rødt. Grå flekker foran synsfelt (slange- 

formede kropper som beveger seg foran synefeltet°).. Tåket syn. Tåler ikke skarp 

lys i varmt rom. Øyebetennelser med mye verkdannelse. Store hevelser av øyets 

slimhinne. Rikelig pussaktig utsondring. Kronisk sårdannelse langs randen av 

øyet; sår, tykk, hoven (ser ut som rå biff°). Greier ikke å feste blikket. Øynene blir 

slitne av å sy: verst i varmt rom. Vond, sliten følelse i øynene, bedre av å lukke 

dem eller av å presse på dem. Gir bra resultater for å reetablere svekkede 

øyemuskler. Lammelser av fokuserings-muskler. Akutte betennelser med 

dannelsen av mange små korn på innsiden av øyelokket. Ugjennomsiktighet av 

hornhinnen. Sårdannelse på hornhinnen. (Hevelse og rosa misfargning av  

forhøyningen i indre øyekrok, som omsider brer seg ut mot iris og delvis dekker 

den: såkalt ”gåsefot”°).  

 

Nese. – Lukten bortfaller. Kløe. Sårdannelse på nesens skillevegg. Snue, med 

kulde, tåredannelse, og hodepine.  

 

Ansikt. – Nedsunket, gammelt, blekt, og blå-aktig. Ser ut som en gammel mann; 

huden blir som dratt over benene.  

 

Munnen. – Tannkjøtt blir ømt og har lett for å blø. Tungens papiller blir 

fremhevet; tuppen av tungen blir rød og smertefull. Smerter i sunne tenner. Smak 

av kopper, av blekk. Kreft.  

 

Halsen. – Mye tykt slim i hals og munn forårsaker kremting. Rå, ru og sår. 

Fornemmelse av at det sitter en flis i halsen når man svelger. Halsen blir 

mørkerød. Halskatarr hos røykere, med kiling som av et hår i halsen. 

Fornemmelse av å bli kvalt.  

 

Magesekken. – Raping ledsager de fleste mageforstyrrelser. Kvalm, brekning, 

oppkast av eggehvitaktig slim. Luft-dannelse: smertefull hevelse av magegropen. 

Smertefull flekk over magesekken som brer seg ut til alle magens deler. Gnagende 

smerter, som et sår; brennende og sammentrekkende. Ikke vellykket trang til å 

rape. Enormt begjær for søtt. Magesmerter hos alkoholikere. Smerter som av et 

sår under venstre ribben. Skjelving og pulsering i magesekken. Enorm utvidelse 

av magesekken. Magesår, med smerter som stråler ut. Begjær for ost og salt. 

 

Magen. – Kolikk, med stor utvidelse, forårsaket av gass. Stikkende smerter som 

av et sår på venstre siden av magesekken, under ribbeinet.   
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Avføringen. – Vannaktig. Bråkete. Mye gass- dannelse; grønn, som hakket 

spinat, med strimlet slim og enorm oppblåsthet av magen: meget illeluktende 

avføring. Diaré direkte etter å ha spist eller drukket. Væskene går rett gjennom: 

særlig etter å ha spist søtsaker. Mye luftdannelse etter enhver emosjonell 

forstyrring. Kløe i rumpa.   

 

Urinveien. – Urin slippes ut ubevisst, dag og natt. Betennelser i urinrøret, med 

smerter, svie, kløe; smerter som av en flis. Urin sparsommelig og mørkt. Et par 

dråper renner ut etter å ha sluttet å tisse. Strålen er todelt. Tidlig stadium av 

gonnoré; rikelig utsondring og forferdelige skjærende smerter; blodig urin.  

 

Hankjønn. – Impotens. Ereksjonen svikter når han prøver å gjennomføre samleie. 

Kreftlignende varige sår. Manglende lyst. Kjønnsorganene blir innskrumpede. 

Smertefullt samleie. 

 

Hunkjønn. – Smerter i magesekken ved begynnelsen av menstruasjonen. Intense 

spasmer av bringens muskler. Orgasmer om natten. Økt følsomhet av nervene ved 

overgangsalder. Rikelig utflod, med erosjon av livmorhalsen, har lett for å blø. 

Livmorblødning, to uker etter menstruasjon; smertefulle lidelser av venstre 

eggstokk.   

 

Åndedrettsorganene. – Hoster når han synger høye noter. Kronisk heshet. 

Kvelende hoste, som av et hår i halsen. Dyspné. Bringen føles som sammenklemt 

med et stålbånd. Hjerteklapp, uregelmessig puls og hopper over et slag: verst av å 

ligge på høyre siden [Alumen]. Smertefulle flekker i bringen. Angina pectoris, 

verre om natten. Når det er for mange mennesker i rommet, får han inntrykk av at 

luften blir tatt fra ham. 

 

Ryggen. – Mye smerter (i korsryggen, særlig etter å ha sittet lenge, han må 

strekke ryggen mens han går°). Ømfintlighet av ryggraden med nattlige smerter 

[oxalic acid], ensidige lammelser; forhardning av den bakre delen av ryggraden.  

 

Ekstremitetene. – Kan ikke gå med øynene lukket. Skjelving, med allmenn 

svakhet. (skjelving av hendene etter epilepsi-anfall°). Lammelse, med mentale- og 

mage/underlivs- symptomer. Stivhet av tykkleggene. Svakhet særlig av tykklegg. 

Går og står ustødig, særlig når han ikke konsentrerer seg om det. Nummenhet av 

armene. Lammelser som følge av difteri (etter Gelsemiun).  

 

Huden. – Brun, stram og hard. Stivhet i huden, som av spindelvev, eller tørket 

eggehvite, visnet innskrumpet og uttørket. Uregelmessige flekker.  

 

Søvnen. – Søvnløshet, på grunn av livlig fantasi; horrible drømmer om slanger, 

og av seksuell tilfredsstillelse.  Døsig sløvhet. 

 

Feber. – Frossenhet med kvalme. Frossen når han avdekker seg, men føler seg 

kvalt hvis han blir dekket.  

 

Modaliteter. – Verre, av varme i hvilken som helst form, om natten; av kald mat; 

av søtsaker, etter å ha spist; ved menstruasjoner; Fra emosjoner; på venstre siden. 

Bedre, av raping, av frisk luft, av kulde, av trykk.  
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ARNICA MONTANA 

(Solblom) 

 

Forårsaker en tilstand i kroppen som ligner den som er forårsaket av skade, fall, 

slag, støt. Tinnitus aurium (øresuss). Betennelser som råtner. Fortærende tilstand; 

forebygger verk, infeksjon. Apopleksi, rødt, hovent ansikt. Den er særlig vel 

tilpasset i tilfeller hvor en skade, uansett hvor langt tilbake i tiden den ligger, 

synes å være årsaken til det nåværende problemet. Etter traumatiske skader, 

rovdrift av hvilket som helst organ, forstrekning. Arnica er disponert for 

blodstigning i hjernen. Virker best hos mennesker som har en overflod av røde 

blodlegemer, mindre bra hos de som er svake og er blodfattige, hjerteødem med 

pustebesvær. 

Muskelstyrkende middel. Trauma forårsaket av sorg, samvittighetsnag eller 

brutalt økonomisk tap. Lemmene og kroppen føles mørbanket; leddene kjennes 

forstuet. Sengen føles for hard. Markant virkning på blodet. Påvirker blodårene 

slik at blodet stanser i venene. Blåmerker og hemoragi. Avslappede blodårer, 

svarte og blå flekker. Predisponert for blodstyrtning og svak feber. Predisponert 

for nedbrytning av vevene, septisk tilstand, byller eller svulster som ikke vil 

modnes. Øm, lam, mørbanket følelse. 

Nevralgia som stammer fra pneumo-gastrisk forstyrrelse. Revmatisme i muskler 

og i senene, særlig i ryggen og i skuldrene. Avsky for tobakk. Influensa. 

Blodpropp. Hæmatocele (tumør som inneholder frittliggende blod mellom 

vevene). 

 

Gemytt. - Redd for berøring, eller at noen kommer nær innpå ham. Bevisstløs; 

når han blir tilsnakket vil han gi et korrekt svar, men vil falle tilbake med en gang. 

Likegyldighet; greier ikke å gjennomføre et arbeid som krever kontinuerlig 

aktivitet; gretten, delirerende. Nervøs; tåler ikke smerte; hele kroppen er 

overfølsom. Påstår at ingenting feiler ham. Ønsker å være for seg selv. 

Agrophobia (redd for åpne plasser). Etter mental overanstrengelse eller sjokk. 

 

Hode. - Varmt, med kald kropp; forvirret; overfølsomhet i hjernen, med skarpe, 

stikkende smerter. Skalpen føles sammentrukket. Kald flekk på pannen. Kronisk 

svimmelhet; gjenstander virvler rundt, særlig når han går. 

 

Øynene. - Dobbelt syn fra trauma, lammelse av musklene, blødning fra 

netthinnen. Mørbanket, øm følelse i øynene etter arbeid på nært hold. Må holde 

øynene åpne. Svimmel når han lukker dem. Øyenene føles trøtte og slitne etter 

beskuelse av severdigheter, kinobesøk, osv. 

Ørene. - Øresus forårsaket av blodstrømning til hodet. Stikning inni og rundt 

ørene. Blødning fra ørene. Svak hørsel etter støt. Smerter i ørebrusken som om 

den var mørbanket. 

 

Nese. - Blødning etter hosteanfall, mørkt flytende blod. Nese føles sår; kald. 

 

Munn. - Illeluktende ånde. Tørr og tørst. Besk smak. [Colocy.] Smak av fordervet 

egg. Ømhet i gummene etter trekking av tenner. [Sepia] Pussdannelse i 

overkjevens bihule. 
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Ansikt. - Nedsunket; veldig rødt. Het på leppene. Herpes i ansiktet. 

 

Magesekken. - Begjær for edikk. Avsky for melk og kjøtt. Appetitt for store 

mengder som han sluker i en jafs. Oppkast av blod. Smerter i magen mens han 

spiser. Metthetsfølelse med vemmelse. Fortrykkende gass slippes ut oven og 

nedenfra. Trykk som av en stein. Følelse av at magesekken trykker mot 

ryggraden. Illeluktende oppkast. 

 

Magen. - Stikning under det 11. og 12. ribben. Stinn; anstøtende fising. Skarp 

trykkende bevegelse gjennom magen fra side til side. 

 

Avføring. - Lindrer anspenning i rektum, forårsaket av kontinuerlig trang til 

avføring med diaré. Anstøtende, brun, blodblandet, illeluktende, ufrivillig. Ser ut 

som brunt gjær. Må legge seg etter enhver avføring. Diaré som følge av 

tæringssykdom; verst av å ligge på venstre side. Vannaktig avføring iblandet blod 

og slim som i dysenteri ledsaget av smerter i muskler. 

 

Urin. - Tilbakeholdning av urin etter overanstrengelse. Mørk, murstein-rødt 

bunnfall. Anspenning i blæren med meget smertefull vannlating. 

 

Hunkjønn. - Mørbanket og sår følelse etter fødselen. Voldsomme etterrier. 

Livmorblødning etter mekanisk skade etter samleie. Såre brystvorter. 

Brystbetennelse av skade. Følelse av at fosteret ligger på tvers. 

 

Åndedrett. - Hoste p.g.a.. hjerteskade, anfallsvis, om natten, i søvne, verre ved 

mosjon. Akutt mandel-betennelse, hevelse i den myke ganen og i drøvelen. 

Lungebetennelse; som gir lammelse. Heshet p.g.a. overdreven bruk av stemmen. 

Rå, sår følelse om morgenen. Hoste forårsaket av gråting og sutring. Tørr hoste, 

p.g.a.. kiling langt nede i luftrøret. Blodblandet oppspytt. Pustebesvær ved 

hemoptysis. Alle benene og brusk i brystet er smertefull. Voldsom krampaktig 

hoste, med herpes i ansiktet. Kikhoste, barnet gråter før han hoster. Pleurodynia. 

[Ranunc., Cimicif.] 

 

Hjerte. - Angina pectoris; særlig når det finnes intense smerter i venstre albu. 

Stikning i hjertet. Puls svak og uregelmessig. Hjerteødem med plagsomt 

pustebesvær. Ekstremitetene hovner opp og er såre og føles mørbanket. 

Forstørring av hjertet. 

 

Ekstremitetene. - Gikt. Meget redd for at noen skal komme nær inn på, redd for å 

bli tatt på. Smerter i ryggen og i ekstremitetene, mørbanket eller som om han 

hadde fått et slag. Føles forstuet eller som om det er kommet ut av ledd. Ømhet, 

sårhet etter overanstrengelse. Alt det han ligger på føles for hardt. Dødskald 

mellom albuen og hånden. Kan ikke gå oppreist pga. smerter i bekkenet. 

Revmatismen begynner i nederste del og sprer seg oppover [Ledum]. 

 

Huden. - Svart og blått. Kløende, brennende utslett dannet av en mengde små 

kviser. Flokker av små byller [Ichtyol; Silica]. Blåmerker. Liggesår. [Bovinine 

lokal behandling]. Akne indurata (modner sakte, blir meget rød og steinharde°), 
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karakteristisk for Arnica er en symmetrisk fordeling (m. a. o. kvisene er plassert 

likt på begge sider av ansiktet °). 

 

Søvn. - Søvnløshet og rastløshet når man er overtrøtt. Koma, bevisstløs døsighet; 

våkner med hete i hodet; drømmer om døden, om skamferte kropper, engstelig og 

forferdelig. Skrik midt på natten. Ufrivillig avføring i løpet av søvnen. 

 

Feber. - Feber som følge av blodforgiftning. Skjelving over hele kroppen. Hete og 

rødhet i hodet, samt frossenhet i resten av kroppen. Innvendig hete med kalde 

hender og føtter. Nattsvette. 

 

Modaliteter. - Verre av, minste berøring; bevegelser; hvile; vin; fuktig kulde. 

Bedring av å legge seg, eller av å ha hodet lavt. 

 

Forhold. - Motgift: Camphora 

Kompletterer: Acon.; Ipec. 

Sammenlign med: Acon., Bapt., Bellis., Hamam., Rhus., Hyper. 

 

Dosering. - 3. til 30. potens. Lokalt, tinkturen, men burde aldri påføres varmt, 

påføres aldri når huden er skadet. 

 

 

ARSENICUM ALBUM 

(Arsenoksid) 

 

Middelet har en dyptgående virkning på alt vev og organer. Dets veldefinerte 

karakteristiske symptomer, og likheten til mange alvorlige typer av sykdommer, 

gjør at midlets anvendelse er både pålitelig og hyppig. Ofte leder de generelle 

symptomer alene til middelets suksessfulle anvendelse. Blant disse generelle 

symptomer er fremherskende svakhet, utmattelse, og rastløshet med nattlig 

forverrelse det viktigste. Stor utmattelse etter den minste anstrengelse. Dette, med 

den eiendommelige irritabiliteten av nerve- og muskelfibrene, gir den 

karakteristiske irritable svakhet. Brennende smerter. Uslokkelig tørste.  

Brenning lindret av varme. Lidelsene forverres av sjøluft [Nat-m., Aqua marina]. 

Plager som følge av å ha spist frukt, særlig de saftfulle. Midlet gir fred og ro, og 

lindrer ved smertefullt dødsleie, når det blir gitt i høye potenser. Frykt, skrekk og 

bekymring. Grønnaktig utsondring. Kala-azar hos barn (Dr. Neatby) (Kala-azar er 

en tropisk sykdom som er karakterisert ved feber, forstørring av milten, blødning, 

generelt ødem og avmagring°). 

Arsenicum burde tenkes på i sykdommer som følge av alkoholisme, ptomaine 

forgiftning (ptomaine er en nitrogenrik substans som produseres ved nedbrytning 

av proteiner°), insektstikk, “obduksjons sår” (sår som er kommet i kontakt med 

dødt animalsk vev, f.eks. slakter, rørlegger, kokk, fisker/jeger, renovasjons-

arbeidere, osv°), bruk av skråtobakk; uheldige følger av å ha inntatt skjemt eller 

bedervet mat; i sykdommer hvor utgytelser lukter råttent og i sykdommer som 

årlig kommer tilbake. Ved anemi og bleksott. Ved degenerative forandringer. Ved 

gradvis tap av kroppsvekt som følge av svekket ernæringsopptak. Ved fallende 

blodprosent [China, Ferr-phos.] Hjelper til å opprettholde helsen og 

tilbakedannelse ved ondeartede betennelser uansett lokalisering. Ved svakhet som 

følge av malaria. Ved bakterielle infeksjoner samt lav vitalitet. 
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Gemytt. - Stor angst og rastløshet. Bytter plass hele tiden. Frykt, for å dø, for å 

være alene. Stor frykt, med kald svette. Tror det er nytteløst å ta medikamenter. 

Selvmordstanker. Hallusinasjoner av lukt og syner. Fortvilelsen driver ham fra 

plass til plass. Gjerrig, ondskapsfull og egoitisk, mangler mot og styrke. Allmen 

overfølsomhet [Hep.]. Overfølsom for uorden/rot og forvirring. 

 

Hodet. - Hodepine blir lindret av kulde, andre symptomer forverres av kulde. 

Periodiske brennende smerter med rastløshet; med kald hud. Migrene, med iskald 

følelse i skallen og stor svakhet. Sensitivt hode i frisk luft. Delerium tremens; 

banner og taler i ørske; ondskapsfull og vrang. Hodet er i konstant bevegelse. 

Skalpen klør uutålelig; sirkelrunde områder med hårløse flekker; ru, skittent, 

følsomt og dekket med tørre skorper; nattlig brenning og kløe; flass. Skalp meget 

følsom; kan ikke børste håret. 

 

Øynene. - Brenning i øynene med etsende tårevæske. Røde øyelokk, sårdannelse, 

skabbete, skjellete, kornete. Ødem rundt øynene. Utvendig betennelse med 

ekstrem smertefullhet; brennende, het og etsende tåresekresjon. Sårdannelse i 

øyeeple (corneal). Intens photophobia, bedre av varme omslag. Nervesmerter i 

øyehårene med klar brennende smerte. 

 

Ørene. - huden i øregang, rå og brennende. Utflod av tynn, etsende, illeluktende 

ørevæske som flår huden i øregangen. Øresus i løpet av smerteanfallene. 

 

Nese. - Tynn, vannaktig, etsende utsondring. Nesen føles potte tett. Nysing uten 

lindring. Høysnue og rennende nese; verre i frisk luft; bedre innendørs. Brennende 

følelese og neseblod. Akne på nesen. Lupus*. 

 

Ansikt. - Opphovnet, blekt, gulaktig, meget utmagret, innsunket, kald og dekket 

av kald svette [Acetic acid]. Uttrykker døds- og sjeleangst. Rivende, 

nålestikklignende smerter, brennende smerter. Svarte, blygrå lepper. Hissig, klart 

avgrenset rødme i kinnene. 

 

Munnen. - Ufriske, lett blødende gummer. Sårangrep i munnen med tørrhet og 

brennede hete. Epithelioma* på leppene. Tungen er tørr, ren og rød; stikkende 

brennende smerter i tungen, sårdannelse med blåaktig misfargning. (Hvitt belegg 

på tungen, som om tungen er malt med helglans maling, som isbelagt snø°) 

Blodig spytt. Nervralgisk tannverk; tennene føles lange og ømme; verre etter 

midnatt; bedre av varme. Metallisk smak. Oppgulp av brennende vann. 

 

Halsen. - Hoven, ødemaktig, sammensnøring, brenning, greier ikke å svelge. 

Difteriske slimhinner som ser tørre og rynkete ut. 

 

Magesekken. - Tåler hverken syn eller lukt av mat. Stor tørst; drikker mye, men 

bare litt om gangen. Kvalm, brekker seg, kaster opp, etter å ha spist eller drukket. 

Angst i gropen av mageseken. Brennende smerter. Begjær for syrlig drikke og 

kaffe. Halsbrann; oppgulp av syre og bitre stoff som gjør at halsen kjennes som 

flådd. Langvarig raping. oppkast av blod, galle, grønnaktig slim, eller svart-brunt 

oppkast iblandet blod. Magesekken er ekstremt irritabel; føles rå, som om den er 

revet i stykker. Intense smerter i magesekken av minste mat og drikke. Dårlig 
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fordøyelse etter edikk, syrer, iskrem, isvann, tobakk. Forferdelig redsel og 

åndenød ved magesmerter; også besvimelse, isnende kulde og stor utmattelse. 

Ondartede symptomer. Som om alt som blir svelget setter seg fast i spiserøret, 

som virker lukket slik at ingenting kan passere. Sykelig effekt av vegetardiett, 

melon og vannholdige frukter generelt. Higer etter melk. 

 

Magen. - Gnagende, brennende smerter som av glødende kull; lindres av varme. 

Lever og milten er forstørret og smertefull. Ascites* og anasarca*. Buken er 

hoven og smertefull. 

 

Endetarmen. - Smerter som om det er et sår i buken ved hosting.  

 

Rektum. - Smertefull spasmisk framskyndning av rektum. Tenesmus*. 

Brennende smerter og trykk i rektum og endetarmåpning. 

 

Avføringen. - Liten, motbydelig lukt, mørk, med mye avkreftning. Verre om 

natten, og etter mat og drikke, av å ha avkjølt magen, alkoholmisbruk, skjemt 

kjøtt. Dysentrisk, mørk, blodig og meget illeluktende. Kolera med intens 

dødsangst, avkrefting og brennende tørste. Kroppen er kald som is 

[Verat.]Hemorroider brenner som ild; lindret av varme. Flådd hud rundt 

endetarmåpning. 

 

Urinveien. - Sparsom, brennende, ufrivllig vannlating. Blæren virker paralysert. 

Albumin i urinen. Inneholder hudceller; sylindriske klumper av fibrin og globuler 

av puss og blod. En følelse av svakhet i underlivet etter urinering. Bright´s 

disease*. Diabetes. 

 

Hunkjønn. - Mensen for tidlig og for rikelig. Brennende smerter i 

eggstokkområdet. Utflod som er etsende, brennende, illeluktende, tynn. Smerter 

som av glødende jerntråder.; verre av den minste anstrengelse; smerten forårsaker 

stor tretthet; bedre i varme rom. Livmorblødning. Stikkende smerter i bekkenet 

som stråler ned i låret. 

 

Åndedrettsorganene. - Kan ikke ligge, er redd for å kveles. Luftpassasjen er 

sammensnørt. Astma verre ved midnatt. Brenning i brystet. Kvelende katarr. 

Hoste verre etter midnatt, verre av å ligge på ryggen. Sparsomt, frådende 

oppspytt. Spydlignende smerter iler gjennom den øverste høyre lungelobi. 

Vislende (pipende) åndedrett. Hoste med oppspytt av blod og smerter mellom 

skuldrene; brennende hete over hele kroppen. Tørr hoste, som av svoveldamp; 

etter å ha drukket. 

 

Hjertet. - Hjertebank, smerter, åndenød, besvimelse. Urolig hjerte hos røkere og 

skråtobakkbrukere. Puls hurtigere om morgenen [Sulph.]. Utvidelse av hjertet. 

Cyanotisk. Fatty degeneration*. Angina pectoris med smerter i nakken og 

bakhodet. 

 

Ryggen. - Svakhet i korsryggen. Trekker skuldrene innover. Smerter og brenning 

i ryggen [Oxal. ac.] 
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Ekstremitetene. - Skjelving, rykning, spasmer, svakhet, tunghet, urolighet. 

Kramper i tykklegen. Opphovnede føtter. Isjas. Brennende smerter. Perifére 

nervesmerter. Diabetisk koldbrann. Ulcus sår på hælen [Cepa; Lamium]. 

Lammelser i bena med atrofi. 

 

Huden. - Kløe, brenning, hevelser; ødem, utslett, papular*, tørr, ru, skjellet hud, ; 

verre av kulde og verre ved kløing. Ondartede pustule*. Ulcus sår med 

illeluktende utsondring. Anthrax*. Smitteinfiserte sår. Elveblest med brenning og 

rastløshet. Psoriasis. Cirrhus*. Isnende kulde i kroppen. Godartet hudkreft som 

epithelioma*. Koldbrann- betennelser. 

 

Søvnen. - Forstyrret, engstelig og avbrutt. Må ha hodet oppstøtt av puter. 

Kvelningsanfall under søvn. Sover med hendene over hodet. Drømmene er fulle 

av bekymringer og redsel. Døsig, sovesyke. 

 

Feber. - Høye temperaturer. Markant regelmessighet av periodiske tilbak-

vendende feber med kraftløshet. Feber med blodforgiftning. Langvarig feber hvor 

temperaturen faller tilbake til det normale minst en gang pr. dag. Feberanfall som 

stopper opp før de har nådd sitt høydepunkt, med markant utmattelse (f.eks. et 

normalt forløp er slik, frostri etterfulgte av hetebølger som kulminerer i svetting. 

Hos Arsenicum, fordi kroppen ikke har nok styrke til å fullføre prosessen, kan 

frostrier følge etter hverandre, med lengre eller kortere intervaller, uten 

mellomliggende temperaturøkning°). Høysnue. Kald svette. Tyfoidfeber 

(Salmonella°), på et senere stadium; ofte indikert etter at Rhus-tox har hjulpet. 

Fulstendig utmattelse. Delerium; verst etter midnatt. Stor rastløshet. Stor varme 

omkring kl 03.00. Spyttet tørker ut og danner brun-svarte skorper på leppene, 

tenner og/eller tannkjøttet (såkalt Sordes°). 

 

Modaliteter. - Verre: av fuktig vær, etter midnatt; av kulde, fra kjølig kald drikke 

eller kald mat. Ved sjøen. Høyre side. Bedre: av varme; av å ligge med hodet 

høyt; varme drikker. 

 

Forhold. - Rhus-tox., Carbo., Phos., Thuja, Secale. Antidoter blyforgiftning. 

Kan bli antidotet med Opium, Carbo., China, Hepar, Nux-v. 

 

 

 

AURUM METALLICUM 

(Gull) 

 

Gitt frie tøyler i organismen, utvikler Aurum seg ved å angripe blodet, kjertlene, 

og benene; en tilstand som bærer påfallende likhet til kvikksølv- forgiftning eller 

syfilitiske infeksjoner; og det er nettopp for samme typen av forringelser av 

kroppsvæsker og forandringer i vevene, at Aurum inntar en så viktig plass blant 

alle midlene. Den samme mentale tilstand, som hos de som lider av syfilis er 

produserte av aurum. Håpløshet, oppgitthet, og en enorm trang til å begå 

selvmord. Oppsøker enhver anledning til å destruere seg selv. Utvekst på bena, 

beinbetennelser, smerter i benene som kommer om natten, særlig i skallen, i nesen 

og i ganen. Hevelser av kjertlene. Hjerteklapp og sammentrekning av blodårene. 

Væske-ansamling som fører til oppblåsthet av magen i forbindelser med hjerte-
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trøbbel. Ofte indikert i sekundær syfilis og i kvikksølv-forgiftning.  Bruken av 

gull som anti-venerisk og anti-skrofuløst* middel er meget gammelt, men hadde 

blitt for å si nærmest glemt av skolemedisin, før den ble gjenoppdaget og plassert 

på et vitenskapelig fundament av homeopati, og nå kan den aldri mer bli glemt. 

Når syfilis blir implantert på den skrofuløse* konstitusjon, oppstår det en av de 

meste stridige sykelige tilstander, og gull ser ut til å være særdeles tilpasset den 

skumle kombinasjonen. Lei av livet; kjeder seg. Ozonea*. Overfølsomheten av 

genitalia. Arteriosklerose, høyt blodtrykk, nattlige anfall av smerter bak ribbenet. 

Leversklerose, problemer i hele det arterielle system, i hjernen. Unge gutter som 

ikke trives, ikke vokser; deprimerte, livløs, svak hukommelse.  

 

Gemytt. – Hjemsøkt av selvbebreidelser og følelse av total verdiløshet. Dyp 

depresjon, med forøkt blodtrykk, med fullstendig avsky for livet, og 

selvmordstanker. Prater om å begå selvmord (I min erfaring er det tvert om, 

pasienter som har indikasjoner for Aurum nevner aldri selvmord og benekter at 

slike tanker finnes når de blir spurt om det. George Vithoulkas sier at vi må være 

meget påpasselig når vi gir Aurum og ber oss om å ha tett og jevnlig oppfølgning 

etter å ha gitt midlet°). Stor redsel for døden (Aurum kan muligens midlertidig 

fjerne den redselen slik at pasienter som er på randen av å begå selvmord plutselig 

kan gjøre det på en ubetenksom impuls. Derav Vithoulkas formaning. Allen sier at 

Aurum er skuffende når det gjelder å forbygge selvmorderisk mani og sier at; hos 

ikke syfilitiske pasienter, er Arsenicum album sannsynligvis mer effektivt for 

slike. I min erfaring har nosoden Syfilinum ofte medvirket for å bringe pasienten 

på bedre tanker °). Kranglete og oppfarende ved minste motsigelse. Redd for 

mennesker (og hater mennesker, misantrop°). Mentale forstyrrelser. Stiller 

spørsmål ustanselig, og hurtig uten å vente på svaret. Kan ikke gjøre ting raskt 

nok. Overfølsomhet [Staphysagria], for lyder, for overopphisselse, for forvirring. 

(Alt ser svart ut°). 

 

Hodet. – Voldsomme smerter i hodet, verst om natten, trykk innenfra og ut. 

Brøling i hodet. Svimmelhet. Rivning tvers gjennom hjernen til pannen. Smerter i 

benene som brer seg til ansiktet. Blod- ansamling i hodet. Byller på skallen.  

 

Øynene. – Ekstrem og smertefull overfølsomhet for lys. Stor sårhet i hele området 

rundt øynene og inn i øyeeple. Dobbelt- syn; den øverste delen av gjenstandene er 

ikke synlig. Føles stramt. Ser flammete gjenstander. Voldsomme smerter i benene 

rundt øynene [Asaføtida]. Betennelse i vevet som gir struktur til hornhinnen. 

Hornhinne- betennelser med utvidelser av blodårene. Smerter utenfra og inn. 

Stikkende smerter som går innover. Kronisk øyenlokkbetennelser med 

arrdannelser og vekst av ugjennomsiktig vev over øvre delen av øyeeplet. (Grønn 

stær. Netthinne- avløsning°). 

 

Ørene. – Betennelse og nedbrytning av skallebein rett bak øret  og av de små 

benene i indre øret som sørger for å overføre lydene. Vedvarende illeluktende 

utsondring etter skarlangensfeber. Den ytre ørekanalen bader i puss. Kronisk 

nerve- døvhet: sykdommer i ørets indre ben som følge av syfilis. (Generelt sett 

forbedrer musikken alle symptomene°). 

  

Nese. – Sårdannelse, smerter, hevelser, tett. Nesebetennelser; ben- nedbrytning; 

illeluktende utsondring, pussaktig, inneholder blod. Borende smerter i nesen; verst 
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om natten. Råtten lukt fra nesen. Overfølsom for lukt [Carbolic acid]. Forferdelig 

lukt fra nesen og munnen. Nesetuppen blir knudret (og rød°). 

 

Ansikt. – Rivende smerter i kinnben. Betennelser i benene bak øret og i alle 

ansiktets ben.   

 

Munnen. – Forferdelig ånde hos jenter i puberteten. Smaken råtten eller bitter. 

Tannkjøtt- betennelser. (Vorter på tuppen av tungen°). 

 

Halsen. – Stikning ved svelging; smerter i kjertlene. Nedbrytning av ganen.  

 

Magesekken. – Appetitt og tørste økt, med kvalme. Hevelser av magesekken. 

Svie i magesekken og varm rap.  

 

Magen. – Lever- region varm og smertefull. Vanskeligheter med å få ut luften. 

Hevelser og pussdannelser i lyskens kjertler. (Brokk hos barn°).  

 

Endetarmen. -  Forstoppelse; avføring hard og knudret. Diaré om natten, med 

svie i endetarms- åpningen.  

 

Urinveien. –Urinen ugjennomsiktig, som vann utblandet i smør, med bunnfall. 

Ufrivillig og smertefull tilbakeholding av urin.  

 

Hankjønn. – Smerter og hevelser av testiklene. Kronisk forhardning av testiklene. 

Voldsom ereksjon. Tilbaketrekning av testikler hos barn. Vannbrokk.  

 

Hunkjønn. – Stor overfølsomhet av skjeden. Livmor forstørret; framfall.  

Sterilitet; ufrivillig krampaktig sammentrekning av skjeden som fullstendig 

hindrer samleie; såkalt vaginismes. 

 

Åndedrettsorganene. – Dyspné om natten. Hyppig dyp åndning; stikkende 

smerter under brystbenet.  

 

Hjertet. – Fornemmelse av at hjertet har stanset for to eller tre sekunder, 

umiddelbart etterfulgt av tilbakeslag, med magesukk. Hjerteklapp. Puls: rask, 

svak, uregelmessig. Hjerte-forstørrelse. Høyt blodtrykk – arteriosklerotisk 

forandring (Aurum 30). (Angstfull angina hvor pasienten ikke finner ro°). 

 

Benene. – Forringelse av ben, som i sekundær syfilis. Smerter i hode- ben, 

klumper under skallen, utvekster med nattlige ben- smerter. Nedbrytning av 

neseben, ganen, og ben bak ørene. Mørbankede smerter i de påvirkede ben, bedre 

i frisk luft, verst om natten.  

 

Ekstremitetene. – Fornemmelse av at alt blod flyr fra hodet og ned til de nedre 

ekstremitetene. Hevelser forårsaket av vannansamling i nedre ekstremitetene. 

Orgasme, som om blodet koker i venene. Lammende, rivende smerter i leddene. 

Svake i knærne.  

 

Søvnen. – Søvnløshet. Jamrer høylydt i søvne. Skremmende drømmer.  
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Modaliteter. – Verst, i kaldt vær når han blir kald. Mange av plagene kommer 

bare om vinteren; fra når solen går ned til den kommer opp igjen. 

 

 

 

 

 

BELLADONNA 

(Belladonnaurt) 

 

 

Belladonna påvirker alle deler av nervesystemet, forårsaker aktiv kongestion 

(blodopphopning°), voldsom opphisselse, forvrenger sanseopplevelser, rykninger, 

krampaktige sammentrekninger og smerter. 

Midlet har en markant effekt på blodesirkulasjonen, på huden og på kjertlene. 

Belladonna er alltid knyttet til varm, rød hud, blussende rødt ansikt, stirrende 

blikk, pulserende halspulsårer, opphisset mental tilstand, overfølsomhet av alle 

sansene, feberfantasier, rastløs søvn, voldsomme krampetrekninger, tørrhet i 

munnen og svelget, med avsky for vann, neuralgiske smerter som kommer og går 

plutselig [oxytropis]. Hete, rødhet, pulsering og brenning. Stort barnemiddel. 

Epilepsianfall etterfulgt av kvalme og oppkast. Skarlagensfeber også som 

forebyggende middel. Som preventiv bruk 30. potens. Struma med stor hevelse 

rundt halsen. Tilsvarer såkalt “air-sickness”, symptomer som flygere er utsatt for 

(på Boerickes tid fløy piloten i åpen cockpit °). Ingen tørste, angst eller frykt. 

Belladonna står for voldsomhet og bråhet. Belladonna for ekstreme tilfeller av 

blodforgiftning, som følge av forstyrrelse av skjoldbruskkjertelen.  

 

Gemytt. - Pasienten lever i sin egen verden, oppslukt av spøkelser og visjoner, og 

fjerner seg fra realitetene. Mens netthinnen ikke registrerer noe fra omverdenen, 

en hær av visuelle hallusinasjoner vrimler rundt ham og popper opp fra innsiden. 

Han er ekstremt aktiv, og drives til vanvidd av en flom av subjektive synsinntrykk 

og fantastiske illusjoner. Hallusinasjoner; ser udyr, skrekkelige ansikter. 

Feberfantasi; fryktelige bilder; raseri; heftig, biter og slår; ønsker å rømme. Taper 

bevissthet. Motvilje mot å prate. Ondskapsfulle, med tårer. Overfølsomhet av alle 

sanseinntrykk. Foranderlighet.  

 

Hodet. - Svimmel, faller mot venstre eller bakover. Følsom for minste berøring. 

Mye pulserende dunk og hete. Gjenklang av hjertebank i hodet med pustbesvær. 

Smerte; hodet føles fullt, særlig i pannen, også i bakhodet, og tinningene. 

Hodepine av undertrykt snue. Bråe utrop. Smerter; verre av lys, lyd, skumping, av 

å ligge, og på ettermiddagen; bedre av trykk, og av å ligge halvveis oppreist. 

Borer hodet ned i puten; drar hodet bakover og ruller hodet fra side til side. Jamrer 

ustanselig. Håret splitter seg; blir tørt og faller av. Hodepine verst på høyre side 

og av å ligge; uheldige følger, forkjølelse, osv. ; etter å ha klippet håret. 

 

Ansiktet. - Rødt, blå-rødt, varmt, hovent, skinnende; krampaktige bevegelser i 

ansiktets muskulatur. Hevelse på overleppen. Neuralgier i ansiktet, med rykninger 

i musklene og rødmende ansikt.  
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Øynene. - Dunking dypt inne i øynene idet man legger seg. Pupillene utvidet 

[Agnus.]. Øynene føles hovne og som om de stikker ut, stirrende blikk, glansfulle 

øyne; rødhet på slimhinnen i øyelokkene; tørr, brenner; avskyr lyset pga smerten; 

stikkende smerter i øynene. Øynene stikker ut. Synsbedrag, flammer kommer 

tilsyne. Dobbeltsyn, skjeling, leamus på øyelokket. Føles som om øynene er halvt 

lukket. Øyelokkene er hovne. Blodansamling i øyebunnen. 

 

Ørene. - Rivende smerter i mellom- og ytterøret. Summing i ørene. 

Trommehinnen buler ut og er blodfull. Spyttkjertlene foran øret hovne. 

Overfølsom for høye lyder. Meget ømfintlig hørsel. Betennelse i mellomøret. 

Smerter forårsaker feberfantasi. Barnet skriker i søvne; slående, pulserende, 

dunkende smerter i ørene, i takt med hjerteslagene. Blødning fra ørene. Akutt og 

subakutt tilstand i øretrompeten. Hører egen stemme i ørene. 

 

Nesen. - Innbiller seg lukter. Kiling på nesetippen. Rød og hoven. Neseblod, med 

rødhet i ansiktet. Snue; blodiblandet slim. 

 

Munnen. - Tørr. Dunkende smerter i tennene. Byller på tannkjøttet. Tungen rød 

langs kantene. Jordbærtunge (tungen blir intens rød og full av små nupper som 

stikker ut som frøene på et jordbær °). Skjærer tenner. Tungen hoven og 

smertefull. Stamming. 

 

Halsen. - Tørr, som lakkert; hissig blodansamling [Ginseng]; rød, verst på høyre 

side. Hovne mandler; halsen kjennes sammensnørt; vanskelig for å svelge; det 

verste er å svelge væsker. Følelse av en klump. Matstrupen tørr, føles 

sammentrengt. Kramper i halsen. Stadige impulser til å svelge. Skrapende 

fornemmelse. Overfølsomhet i svelgemusklene. Overdreven fyldighet i 

slimhinnene. 

 

Magesekken. - Manglende appetitt. Avsky for kjøtt og melk. Krampaktige 

smerter i magesekken. (Bedre av å bøye seg bakover °). Sammentrengning; 

smerten sprer seg til ryggen (mest mellom skulder bladene°) Kvalme og oppkast. 

Meget tørst etter kaldt vann. Spasmer i magesekken. Brekker seg, men kaster ikke 

opp. Markant avsky for væske. Krampaktige hikk. Redd for å drikke. 

Ukontrollerbare oppkast. 

 

Magen. - Oppblåst, varm. Den tverrgående del av tykktarmen stikker ut som en 

pute. Øm, hoven. Smerter som om grepet av en hånd.; verre av skumping, trykk. 

(Lindrer ofte gallesteinskolikk °). Skjærende smerter på tvers; stikking i venstre 

side av magen, når han hoster, nyser, eller ved berøring. Ekstrem overfølsomhet 

for berøring, sengetøy, osv. [Lach.] 

 

Avføringen. - Tynn, grønn, iblandet slim og blod; som krittklumper. Gyser under 

avføringen. Stikkende smerter i endetarmen; krampaktige sammentrenkninger. 

Hemorroider blir mer følsomme ved ryggsmerter. Framfall av endetarmåpningen 

[Ignat., Podoph.] 

 

Urin. - Tilbakeholdelse. Akutt urinsveisinfeksjon. Som om ormer rører seg i 

blæren. Sparsom urin, med konstant urineringsbehov; urin mørk og grumset, 

inneholder mye fosfat. Følsomhet i blæreregionen. Inkontinens, drypper hele 
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tiden. Hyppig og rikelig vannlating. Blod i urinen uten patalogiske funn. 

Forstørring av prostata. 

 

Hankjønn. - Testiklene blir harde, opptrukket, betent. Nattlig svette på 

genitalene. Strøm av prostatavæske. Minket seksualdrift. 

 

Hunkjønn. - Smertefullt trykk nedover, som om innholdet i magen vil trenge seg 

ut gjennom kjønnsorganet. Tørrhet og hete i skjeden. Dragende smerter i lysken. 

Smerter i nerderste del av ryggen. Økt menstruasjon; lys rød, for tidlig, rikelig. 

Blødning, blodet føles varmt. Skjærende smerte fra hofte til hofte. 

Menstruasjonsblodet meget illeluktende og varmt. Veer kommer og går plutselig. 

Brystbetennelse, pulserende smerte, rødhet, røde striper som sprer seg fra vorten, 

som eikene på et hjul. Brystet føles tungt; er hardt og rødt. Svulst i brystet, 

smertene verre når hun ligger. Illeluktende blødning, varmt blod strømmer ut. 

Tilbakeholder etterbyrden. 

 

Åndedrettet. - Tørrhet i nese, i strupehodet og i luftrøret. Kilende, kort, tørr 

hoste; verre om natten. Strupehodet føles sårt. Tungpustet, rask, ujevn pust. 

Periodisk økning og minking av pusten med mellomligende korte perioder, hvor 

åndningen stopper helt opp, såkalt Cheyne-stokes åndning [Cocain, Opium]. 

Heshet, mister stemmen. Smerteløs heshet. Hoste med smerte i venstre hofte. 

Bjeffende hoste, kikhoste, med smerter i magen før anfallet, med opphosting av 

blod. Stikkende smerter i brystet ved hosting. Strupehodet meget smertefullt; føles 

som om noe fremmed sitter der, med hoste. Høy, pipende stemme. Jamrer seg når 

han trekker pusten. 

 

Hjerte. - Voldsom hjertebank, med gjenklang i hodet, med anstrengt pust. 

Hjertebank ved minste anstrengelse. Pulsering gjennom hele kroppen. 

Dobbeltslag. Hjertet føles for stort. Rask, men svakere puls. 

 

Ekstremitetene. - Skytende smerter langs legemet. Hovne ledd, røde, skinnende, 

med røde striper som stråler ut. Vaklende gange. Revmatiske smerter som flytter 

på seg. Smertefull oppsvulming i bena etter fødselen. Rykninger i legemet. 

Spasmer. Ufrivillig halting. Kalde ekstremiteter. 

 

Ryggen. - Stivhet i nakken. Oppsvulming av kjertlene i halsen. Smerter i nakken, 

som om den holder på å ryke. Følsom for trykk, mest midt på ryggen. Vondt i 

ryggen, med smerter i hoftene og i lårene. 

 

Huden. - Tørr og varm; hoven, følsom; brenner, ildrød, glatt. Utslett som minner 

om skarlagensfeber og som sprer seg plutselig. Varig rød fargeforandring som 

oftest er diffust avgrenset ; pussdannelse på hudens overflate i ansiktet. Hovne 

kjertler, sår og øm, rød. Byller. Hissig akne med mye rødhet. Pussdannelse i sår. 

Alternerende rødhet og blekhet på huden. Forhardning av huden etter betennelser. 

Rosen. 

 

Feber. - Høy feber uten blodforgiftning. Brennende, hissig, dampende, hete. 

Iskalde føtter. Utvidelese av blodårenes overflate. Tørr svette, eller mest svette på 

hodet. Ikke tørst ved feber. 
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Søvnen. - Rastløs, skriker, skjærer tenner. Kan ikke sove pga. pulsering i 

blodårene. Skriker i søvne. Søvnløshet med døsighet. Skvetter til idet han lukker 

igjen øynene, eller i søvne. Sover med hendene under hodet [Ars., Plat.] 

 

Modaliteter. - Verre ved berøring, skumping, bråk, trekk, om ettermiddagen, av å 

ligge. Bedre av å ligge halvt oppreist. 

 

Forhold. - Motgift til Belladonna er: Camph., Coff., Opium., Acon. 

Komplementarisk; Calc. Særlig ved semi-kronisk og konstitusjonell behandling. 

Uforenlig med Acetic ac. 

 

Dosering. - Fra 1. til 30. potens og høyere. Må gjentas ofte ved akutt sykdom. 

 

 

 

BELLIS PERENNIS 

(Tusenfryd) 

 

Påvirker muskularuren i blodårene. Mye muskulær sårhet. Lammelse, som 

forstuet. Blodansamling i venene som følge av mekaniske årsaker. Hovedmiddel 

for skader i dypt liggende vev, etter store kirurgiske inngrep. For følger av skader 

på nervene med intense sårhet og intolerans for kalde bad. Svakhet i 

ekstremitetene etter gikt. Skader i bekkenets organer fremkalt av ytre påvirkning, 

selvpåførte skader; uheldige følger av masturbasjon. Et utmerket middel for 

forstuing og blåmerker. Besvær som følge av å ha inntatt kald mat eller drikke, 

mens kroppen er overopphetet For plager etter å ha vært utsatt for kald vind. 

Utvortes, ved fødselsmerker. Akne. Byller over hele kroppen. Sår, mørbankete 

smerter i bekken. Exudation*, blodstagnasjon, og hevelser, er innen-for dette 

midlets rekkevidde. Revmatiske symptomer. “Det er et fyrstelig middel for gamle 

kroppsarbeidere, særlig gartnere” (Burnett). 

 

Hodet. - Svimmelhet hos gamle folk. Hodepine fra bakhodet til toppen av hodet. 

Pannen føles sammentrukket. Mørbanket sårhet. Kløe rundt skalpen og over 

ryggen, verre av varmt bad og seng. 

 

Magen. - Sårhet i magens muskulatur og i livmoren. Stikkende smerter i milten, 

sår, forstørret (Ceanotus°). Gul, smerteløs diaré, fæl lukt, verre om natten. Stinn; 

rumling i magen. 

 

Hunkjønn. - Brystene og livmoren hovner opp. Åreknuter i løpet av 

svangerskapet. Når pasienten ikke kan gå i løpet av svangerskapet. Lammelse av 

magemusklene. Livmoren føles sår, som om den er i klemme. 

 

Søvnen. - Våkner tidlig på morgenen og kan ikke falle i søvn igjen. 

 

Ekstremitetene. - Øm i leddene, sårhet i muskulaturen. Kløe på bakesiden av 

lårene, på overflaten av flexor* musklene. Smerter nedover på siden av lårene. 

Håndledd føles sammentrukket, som av gummistrikk rund leddene. Forstuing med 

store smerter. Railway spine (Railway spine er et uttrykk som ble brukt for den 

mangefoldige og udefinerbare tilstand, som kan følge etter at man har blitt utsatt 
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for et togulykke. Muligens er den befryktede “Whiplash” det nærmeste vi har til 

“railways spine” °). 

 

Huden. - Byller. Bloduttredelse, hevelser, meget øm ved berøring. Blodansamling 

i venene pga mekaniske påvirkninger. Åreknuter med mørbanket, øm smerte. 

Exudation* og hevelse. Akne. 

 

Modaliteter. - Verst på venstre side, av varmt bad, og av varm seng; før en storm; 

kaldt bad; kald vind. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Arnica, Arsenicum, Staphysagria, Hammamelis; 

Bryonia, Vanadium. 

 

 

  

BROMIUM 

(Brom) 

 

Den mest påfallende virkning er sett i ånderettsorganene, særlig i strupehodet og 

luftrøret. Ser spesielt ut til å påvirke skrofuløse* barn med hovne kjertler. Folk 

med lyst hår. Forstørrede spyttkjertler og struma. 

Tendens til krampaktige anfall (som ved åndenød°). Venstresidig kusma. Følelse 

av å ble kvalt; etsende utsondring, rikelig svette og stor svakhet. Plager som følge 

av overoppheting. Kjertlene blir harde, men danner skjelden verk (De som har 

reagert best på Bromium i min praksis, har vært i frisk tilstand “gode og runde” 

som Calcarea, snille og “tåler ikke varme” som Pulsatilla, ekstrovert som 

Phosphorus, og kjappe i hodet som Lachesis°). 

 

Gemytt. - Vrangforestilling om at det finnes en fremmed rett bak seg, som titter 

over skuldren og at hun vil se det mennesket hvis hun snur seg rundt. Kranglete. 
 

Hodet. - Venstresidig migrene; verre av å bøye seg langt forover, særlig etter å ha 

drukket melk. Hodepine; verre av å ha vært ute i solen, og verre av raske 

bevegelser. Skarpe smerter tvers gjennom øynene. Blir svimmel av å krysse en 

bekk med rennende vann. 

 

Nese. - Snue, som etser og gjør neseborene såre. (Kronisk eller langvarig snue 

som forårsaker sår med skorpe- dannelse under nesen°). Tilstoppet høyre nesebor. 

Trykk ved neseroten. Kiling, kribling som av spindelvev. Vifter med neseborene 

[Lyc.]. Blødning fra nese lindrer symptomene fra brystet. 

 

Halsen. - Halsen føles rå, om kvelden, med heshet. Smerter i mandlene når man 

svelger. Mandlene mørke røde, med et nettverk av utvidete blodårer. Kiling i 

luftrøret ved innåndning. Heshet som følge av å ha blitt overopphetet. (Et av 

hovedmidlene for difteri. Struma°). 

 

Magesekken. - Skarp brenning fra tungen til magesekken. Trykk som av en stein. 

Magesmerter; bedre av å spise. Oppblåsthet i hele magen. Meget smertefulle 

hemorroider, med svart avføring. 
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Hankjønn. - Hevelse av testiklene (ikke minst ved kusma°). Forhardning av 

testiklene, med smerter verre av minste ulyd. 

 

Hunkjønn. - Hevelse i eggstokene. Mensen kommer for tidlig; for rikelig, 

inneholder filler av slimhinnen. Deprimert før mensen. Tumør i brystene, med 

stikkende smerter; verst på venstre side. Stikkende smerte som farer fra brystet til 

armhulen. Skarp, skytende smerte i venstre bryst, verre av trykk. 

 

Åndedrettsorganene. - (Et uunværlig middel for behandling av hus-støvallergi°). 

Kikhoste (ifølge Boericke; må gis i gjentatte doser i opptil 10 dager). Tørr hoste, 

med heshet og brennende smerter bak brystbenet. Krampaktig hoste, med surkling 

av slim i luftrøret; kvelende. Heshet. Krupp etter at feberen har gitt seg. 

Vanskelig, smerefull åndning. Voldsom krampe i brystet. Brystsmertene jager 

oppover. Luft kjennes kald når man puster inn. Hver innåndning utløser hosten. 

Difteri i strupehodet, menbranene begynner i strupehodet og brer seg oppover. 

Krampaktig innsnevring.  

Astma vanskelig å få luft inn i lungene [Chlorum; vanskelig å få luften ut). Astma, 

bedre ved sjøen, hos sjøfolk når de kommer til land. Hjerteforstørrelse fra 

overdreven gymnastikk [Rhus-tox.]. Bronkitt med store pustevansker. Bronkiene 

føles fulle av røyk. 

 

Søvn. - Drømmer fulle av angst; rykning og bråvåkning i løpet av søvnen, full av 

fantasi og illusjoner; problemer med å sovne inn om kvelden, kan ikke sove nok 

om morgenen; skjelver og er svak når våkner. 

 

Huden. - Akne, kviser og pustuler*. Byller på armer og i ansikt. Kjertlene blir 

steinharde. særlig under kjeven og på halsen. Struma som blir hard [Spongia]. 

Koldbrann. 

 

Modaliteter. - Verre; om kvelden - til midnatt, av å sitte i et varm rom, varmt 

fuktig vær, i hvile, mens man ligger på venstre side. Bedre av enhver bevegelse, 

av mosjon, ved sjøen. 

 

Forhold. - Am-carb., Conium, Spongia, Iodatum, Asteria rubens, Argentum 

nitricum. 

 

 

BRYONIA 

(Hvitgallebær) 

 

Påvirker alle slimhinner og de organer som de beskytter (I viktighetens 

rekkefølge; lungsekkene og lungene, hjernen, og leveren. Deretter; muskel- og 

seneskjede, til sist; åndedrett og fordøyelsesorgan.°). 

Murring i alle muskler. Typisk for disse smertene er den stikkende og rivende 

karakteren, verre av bevegelse, og bedre i hvile. Disse karakteristiske stikkende 

smerter som blir mye verre av bevegelse, er å finne overalt, men særlig i brystet; 

verre av trykk (Paradoksalt nok er de samme stikkende smerter iblant bedre av å 

ligge på den smertefulle siden, dette fordi disse smertene er forårsaket av friksjon 

på de uttørkede slimhinnene, og at et visst stadig trykk hindrer bevegelse, men det 

første trykk, som komprimerer slimhinnen er smertefull.°). Alle slimhinnene er 
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tørre. Bryoniapasienten er irritabel; lider av svimmelhet når han løfter hodet, 

trykkende hodepine; tørre lepper, papirlignende belegg på leppene, tørr munn; 

overdreven tørste, besk smak, følsomhet for berøring i magen, fornemmelse av at 

en stein ligger i magesekken; avføring tørr, stor, hard; tørr hoste; revmatiske 

smerter og hevelser; væskeansamling i muskel- og seneskjede og 

slimhinnecellene. 

Bryonia påvirker mest folk som har solid helse og fysikk, stram kroppsbygning og 

mørkere hud, med en tendens til å være slank og irritabel. Bryonia åpenbarer sin 

virkning på den mest markante måte når symp-tomene er på høyre side, kommer 

om kvelden, i frisk luft, og når varme dager kommer rett etter en kuldeperiode. 

Barnet misliker å bli båret eller løftet. Fysisk svakhet, uttalt apati. Plagene pleier å 

utvikle seg sakte. 

 

Gemytt. - Irritabel i høyeste graden; alt forstyrrer ham og gjør ham i dårlig 

humør. Feberfantasi; vil gå hjem; prater om forretning, business. 

 

Hodet. - Svimmel, kvalm, besvimer når han reiser seg, fortvilelse. Splittende, 

sprengende hodepine, som om alt blir presset ut; som om han ble slått med en 

hammer fra innsiden og ut; verre av bevegelse, av å bøye seg framover, av å åpne 

øynene. Hodepinen sitter i bakhodet. Dragende smerter i skalpen, som sprer seg 

mot øverste kinnben. Hodepine; verre av bevegelse, selv av å bevege øynene. 

Hodepine i pannen, når bihulene i pannen er innblandet. 

 

Nese. - Hyppig neseblod når menstruasjonen burde ha begynt. Neseblod om 

morgenen, som lindrer hodepinen. Snue med skytende smerter og murring i 

pannen. Hevelse på nesetippen, kjennes som om det er et begynnende sår ved 

berøring. 

 

Ørene. - Påvirker balansenerven i øret [Aur., nat. sal., Sil., Chin.]. Summing og 

brøling i øret. 

 

Øynene. - Pressende, knusende smerter i øynene. Økt trykk i det indre øyet, grønn 

stær. Sår, øm ved berøring og ved bevegelse av øyet. 

 

Munnen. - Lepper som svir, tørre, sprukne. Tørrhet i munnen, tungen og halsen, 

med ekstrem tørste. Belegg på tungen, gul, mørk brun; hvit ved mageproblemer. 

Besk smak [Nux., Col.]. Sviing på underleppen hos gamle røykere. Leppene 

hovne, tørre, svarte og sprukne. 

 

Halsen. - Tørrhet, stikkende og skrapende smerter ved svelging, 

sammentrengning [Bell.]. Seigt slim i strupehodet og i luftrøret, som bare løsner 

etter mye harking; verre av å komme inn i et varmt rom. 

 

Magesekken. - Kvalme og besvimelsestendenser når reiser seg. Unormalt sulten, 

mister smakssansen. Tørst for store mengder væske. Oppkast av galle og vann rett 

etter å ha spist. Verre av varm drikke, som blir kastet opp. Magesekken følsom for 

berøring. Trykk i magesekken etter måltidet, som av en stein. Sår i magesekken 

når hoster. Fordøyelsesproblemer i sommerheten. Følsom for berøring midt på 

magesekken. 
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Magen. - Leverregionen blir hoven, sår, spent. Brennende smerter, stikkende 

smerter; verre av trykk, hosting, av å puste. Ømhet i magens vegger. 

 

Avføring. - Forstoppelse; hard avføring, tørr, som brent; virker alt for stor. 

Avføring brun, tykk, full av blod; verre om morgenen, av bevegelse, i varmt vær, 

etter å ha blitt overopphetet, av kaldt drikke, verre hver gang det er varmt vær. 

 

Urinen. - Rød, brun, som øl; sparsomt, varmt. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon for tidlig, for rikelig; verre av bevegelse, med rivende 

smerter i leggene; fravær av menstruasjon når man blør neseblod eller blødning 

andre steder, fravær av menstruasjon med splittende hodepine. Stikkende smerter 

i eggstokkene ved dyp innåndning.; meget følsom for berøring. Smerter i høyre 

eggstokk, som om den revnet, smerter som sprer seg til lårene [Lilium., Croc.].  

Melkefeber. Smerter i puppen ved menstruasjon. Brystene varme og smertefulle, 

harde. Verkebyll i puppen. Hyppig neseblod i begynnelsen av mensen. 

Uregelmessig menstruasjon med symptomer på mageforstyrrelser. 

Eggstokkbetennelse. Smerter mellom menstruasjoner, med mye ømhet i magen og 

bekkenet. [Ham.]. 

 

Åndedrett. - Sårhet i strupehodet og luftrøret. Heshet; verre i frisk luft. Tørr, 

hakkende hoste pga irritasjon i øvre luftrøret. Hoste, tørr, om natten; må sitte opp; 

verre av å spise eller av å drikke, med oppkast, med stikkende smerter i brystet, 

og oppspytt av rustfarget slim. Hyppig behov for å ta et dypt magedrag, må utvide 

lungene. Vanskelig, rask pust; pga stikking i brystet, verre av all beveglse. Hoste, 

med følelse av at hele brystet vil bli sprengt i filler; trykker hodet mot brystbenet; 

må holde seg på brystet. Krupp og lungebetennelse. Oppspytt med mursteinfarge, 

tykk, som klumper av gelantin. Seigt slim i luftrøret, som løsner bare etter mye 

harking. Hosten utløst av å komme inn i et varmt rom [Nat.carb.]. Tunghet under 

brystbenet som sprer seg mot høyre skulder. Hoste verre i varmt rom. Stikking i 

hjerte-regionen. Angina pektoris. 

 

Ryggen. - Smertefull stivhet i nakken. Stikking og stivhet i korsryggen. Smerter i 

ryggen ved raskt væromslag. 

 

Ekstremitetene. - Knærne stive og smertefulle. Hevelse i føttene; het. Leddene 

røde, hovne, hete, med stikkende og rivende smerter; verre av minste bevegelse. 

Vondt alle steder ved trykk. Konstant bevegelse med venstre arm og ben [Hell.]. 

 

Huden. - Gul; blek, hoven, ødem; varm og smertefull. Økt aktivitet av 

fettproduserende kjertler (seborrhœa). Meget fett hår. 

 

Søvnen. - Døsighet, skvetter opp når han faller i søvn. Feberfantasi; opptatt av 

forretningssaker eller med hva han har lest. 

 

Feber. - Svulmende puls, kraftig, spent, rask. Frossenhet med kald hud, tørr hoste, 

stikkende smerter. Intern hete. Sur svette ved minste anstrengelse. Lett for å ha 

rikelig svette. Revmatisk og tyfoid feber, karakterisert av gastro-hepatic 

komplikasjoner. 
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Modalitetene. - Verre; av varme, av all slags bevegelse, om morgenen, av å spise, 

varmt vær, anstrengelse, berøring. Kan ikke reise seg; blir svimmel og kvalm. 

Bedre; av å ligge på den smertefulle siden, av trykk, av hvile, av kald føde, kald 

luft, kaldt vær osv. 

 

Forhold. - Upas kan komplettere virkningen av Bryonia når den har sviktet, tross 

klare indikasjoner. Bryonia kompletterer Rhus., Alumina. 

Motgift: Acon., Cham., Nux. Sammenlign med: Asclep.tub., Kali mur., Ptelia. 

 

 

BUFO RANA 

(Brasiliansk frosk) 

 

 

Påvirker nervesystemet og huden. Markant virkning på livmoren. 

Lymfebetennelser som følge av blodforgift-ning (Lymfekjertlene hovner opp og 

får en blå misfargning°). Lammelse ledsaget av risting og skjelving i lammede 

deler. Markant revmatiske symptomer. Vekker de laveste lidenskaper til livet. 

Forårsaker et begjær for berusende drikke, og forårsaker impotens. Er til hjelp for 

behandling av tilbakestående barn. For tidlig senilitet. Symptomer som ved 

epilepsi. Krampaktig anfall som kommer i løpet av nattsøvnen. Det er mye som 

tyder på at plager som er mer eller mindre forbundet med forstyrrelser i seksuell 

sfære, blir påvirket av dette midlet. Skader på fingrene; smertene farer opp i 

striper langs armen. 

 

Gemytt. - Engstelig for helsen. sørgelig, rastløs. Tilbøyelighet til å bite. Hyler; 

utålmodig, nervøs; imbesil. Lengter etter ensomhet (i Hering Guiding symptom 

står det: Oppsøker ensomhet for å praktisere onani°). Åndsvakhet. (Blir sint når 

han er misforstått°). 

 

Hodet. - Følelse av at het damp stiger opp mot toppen av hodet. Nummen følelse i 

hjernen. Ansiktet er badet i svette. Neseblod med oppfarende rødhet i ansiktet og 

smerter i pannen, bedre av neseblod. 

 

Øynene. - Tåler ikke å se på skinnende gjenstander. Dannelse av små blemmer på 

selve øyet. 

 

Ørene. - Tåler ikke musikk [Ambra]. Blir forstyrret av den minste lyd. 

 

Munnen. - (Språkvansker. Kan ikke artikulere. Manglende kontroll på tungens 

motorikk. Biter seg i tunga. Stikker ut tungen og slikker på leppene med raske 

bevegelser. Rikelig skummende spytt°) 

 

Hankjønn. - Ufrivillig sædavgang, impotens, for tidlig sædavgang, kramper (og 

epilepsianfall°) i løpet av samleiet. Byller. Tilbøyelig til å håndtere genitalia 

[Hyos., Zinc]. Uheldig følge av overdreven onani. 

 

Hunkjønn. - Mens for tidlig og for rikelig, klumper og blodig utflod mellom 

menstruasjonsperiodene; vannaktig utflod. Seksuell opphisselse, med epileptisk 
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anfall. Epilepsianfall ved menstruasjon. Knudret for-hardning i brystkjertelen. 

Lindrer brystkreft. Brennende smerter i eggstokkene og livmoren.  

Sårdannelse på livmorhalsen. Illeluktende blodig utsondring. Smertene brer seg til 

leggene. Blod i melken. Årebetennelse i de nedre ekstremitetene i løpet av 

ammeperioden. Hovne vener. Tumør og polypp i livmoren. 

 

Hjertet. - Hjerte føles for stort. Hjerteklapp. Sammensnøring rundt hjertet. 

Følelse av at hjertet svømmer i vann. 

 

Ekstremitetene. - Smerter i lårene, nummenhet i ekstremitetene, kramper, 

sjanglende gange, følelse av at en plugg blir slått inn i leddene; hevelse i knokler. 

 

Huden. - Verkefinger; smertene farer oppover armen. Mister følelsen i noen 

hudflekker. Pussdannelse ved minste sår. Pemphigus*. Store blemmer som 

sprekker og etterlater rå hud, som utsondrer blodserum. Blemmer på håndflaten og 

på fotsålen. Kløe og brenning på huden. Karbunkler*. 

 

Modaliteter. - Verre; av varme rom, idet man våkner. Bedre, av å bade eller av 

kald luft; av å bade føttene i varmt vann. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Baryta carbonica. Asteria, Salamander. (Agnus 

castus°). Lippe sier at Cubeba ligner på Bufo. (For store blemmer: husk Cantharis 

men også Phosphoric acid, hvis det gjelder eldre). 

(Bufo har epilepsianfall som starter i solar plexus. Slå opp Kents repertory side 

1353°). Lachesis og Senega antidoter Bufo. 

 

 

 

CALCAREA CARBONICA - OSTREARUM. 

(Kalsiumkarbonat) 

 

 

Dette er et av Hahnemanns store anti-psoriske middel, og det er et 

konstitusjonsmiddel par excellence. Midlets hovedvirkning er på den delen av 

hjernens funksjon som styrer vekst og utvikling, forringelse av evnen til å ta til 

seg næring, er en ledetråd for middelet. Forandringer i kjertlene, huden, og 

bensubstansen spiller en sentral rolle i symptombildet. Økning av lokal og 

generell svette, hevelse i kjertlene, skrofula (kjertelsyke) og rakitis (engelsk syke) 

og lignende tilstander, gir rikelig anledning til å benytte Calcarea. 

Begynnende tæringssyke [Ars.-jod., Tuberculin.]. Middelet dekker den kilende 

hosten, flyktige smerter i brystet, kvalme, syredannelse og avsky for fet mat. Blir 

lett andpusten. En utslitt tilstand, både psykisk og fysisk, som følge av 

overarbeide. Abscess eller byller som ligger dypt inne i muskulaturen; polypp og 

utvekst på bena. Forstyrrelser i hypofysen og skjold-bruskkjertelens funksjon. 

Øker blodets levringsevne [Strontium]. Har en markant stimulerende effekt på 

benas ytterste lag. Har evnen til å stanse blødning, og det er sansynligvis derfor at 

gelatinsprøyter har den samme evnen. 

Er indikert når pasienten har lett for å få tilbakefall, eller når rekonvalesensen er 

avbrutt. Mennesker av skrofulitisk* type, som har lett for å bli forkjølet, som har 

økt slimdannelse, barn som legger for mye på seg, får svær mage, stort hode, blek 



 

 45 

hud, ser krittaktig ut, det såkalte “leuco-phlegmatiske temperament” (Som holder 

igjen væsker. Treghet. Som mangler mental og fysisk initiativ °); lidelse som er 

forårsaket av å ha arbeidet i vann. Meget overfølsom for kulde; delvis, lokal 

svette. Barn som begjærer egg og spiser skitt og andre ufordøyelige saker; 

tilbøyelig til å få diaré. Calcarea pasienten er “fair, fat and flabby” (direkte 

oversatt blir dette; “blek, overvektig og slapp”, men ordet “fair” kan også 

oversettes med vakker, ren eller ærlig..°). Kald svette, fuktig hud og syrlig lukt. 

 

Gemytt. - Engstelse; verre mot kvelden; frykter at han er i ferd med å miste vettet 

og forstanden, redd for at det kommer til å skje et uhell, redd for smittsom 

sykdom. Glemsk, fortvilet, deprimert. Angst med hjerteklapp. Sta; minste mental 

innsats forårsaker hete i hodet. Avskyr arbeid og anstrengelser. 

 

Hodet. - Føles som om noe tungt ligger oppå hodet. Hodepine med kalde hender 

og føtter. Svimmelhet når han går oppover, og når han snur på hodet. Hodepine 

etter å ha løftet tungt, etter mental anstrengelse, med kvalme. Hodet føles varmt 

og tungt, ansiktet er blekt. Iskald på og inni hodet, særlig på høyre side. Skallen 

som ikke lukker seg helt hos spedbarn, hodet er for stort; svetter mye, puten blir 

våt. Kløe på skallen. Klør seg på hodet når han våkner. 

 

Øynene. - Overfølsom for lys. Tårer i frisk luft og om morgenen. Flekker og sår 

på hornhinnen. Tårekanaler stenges etter å ha blitt utsatt for kulde. Blir fort trøtt i 

øynene. Langsynt. Kløe på øyelokket, hovne, skurvete. Kronisk utvidelse av 

pupillene. Grå stær. Svaksynt, som om han ser gjennom tåke. Lachrymal fistula 

(sykelig rørformet hull på utsiden av øyelokket i direkte forbindelse med 

tårekanalen.°); skrofuløs* øyebetennelse. 

 

Ørene. - Dunking; smelling i ørene; stikking; pulserende smerter som om noe blir 

presset ut. Døvhet etter å ha arbeidet i vann. Polypp som har lett for å blø. 

Skrofuløse* betennelser med pussdannelse og hovne kjertler. 

Forvrengning av hørselen; tunghørt. Utslett på og bak øret [Petrol.]. Knakende 

lyder i øret. Overfølsom mot kulde rundt ørene og nakken. 

 

Nese. - Tørr, neseborene er såre, dannelse av varigsår. Tett i nesa, også med gul, 

illeluktende utsondring. Anstøtende lukt i nesen. Polypp; hevelse i neseroten. 

Neseblod. Snue. Blir forkjølet ved enhver vær-forandring. Symptom på 

betennelser i slimhinnen med økt sult; snue som veksler med kolikk. 

 

Ansikt. - Øverste leppe hovner opp. Blek, med nedsunkne øyne, omringet av 

mørk misfarging. Crusta lactea*; klør og svir etter å ha vasket seg. Kjertlene under 

kjeven hovner opp. Struma. Kløende kviser i barten. Smerter fra mellom skallen 

og nakken (mental foramen), som sprer seg langs det nederste kjevebenet, til øret. 

 

Munnen. - Vedvarende sur smak. Munnen fylles opp med surt vann. Tørrhet på 

tungen om natten. Tannkjøttet blør. Problematisk og forsinket tannvekst. 

Tannverk; utløst av trekk, av alt som er kaldt eller varmt. 

Anstøtende lukt fra munnen. Sviende smerter på tuppen av tungen, verre av varm 

føde. 
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Halsen. - Hovne mandler og kjertler under kjeven; stikker ved svelging. Harker 

opp slim. Vanskelig for å svelge. Struma. Parotid fistula (sykelig rørformet hull i 

direkte forbindelse med spyttkjertelen som ligger foran øret.°). 

 

Magesekken. - Avsky for kjøtt, kokt mat; begjær for ufordøyelige ting som kritt, 

kull, blyanter; også egg, salt og søtsaker. Tåler ikke melk. Hyppige sure oppstøt, 

surt oppkast. Avsky for fett. Mister apetitten når de blir overarbeidet. Halsbrann 

og lydhør raping. Kramper i magesekken; verre av trykk, kaldt vann. Stor apetitt. 

Magesekken hovner opp, det ser ut som om han har gjemt en kasserolle under 

genseren. Avsky for varm mat. Smerter i midten av magesekken ved berøring. 

Tørst, begjær for kald drikke. Forverring mens han spiser. Økt produksjon av 

magesyre. 

 

Magen. - Overfølsom for minste berøring. Smerter i leverregionen når han bøyer 

seg framover. Skjærende smerter i magen, hoven mage. Innelåst gass. Kjertlene i 

lysken og i magen hovner opp og gjør vondt. Tåler ikke stramme klær rundt livet. 

Oppblåst og hard. Gallesteinskolikk. Økt fett i mageregionen. Navlebrokk. 

Skjelving; svakhet som om han hadde sprengt seg. Barn er sene til å lære å gå. 

 

Avføringen. - Kribling og sammensnøring i endetarmåpningen. Avføringen er 

hard [Bry]; hvitaktig, vannaktig og lukter surt. Framfall av endetarmåpningen med 

brennende og stikkende hemorroider. Diaré som består av ufordøyet mat, 

illeluktende ledsaget av stor apetitt. Diaré hos barn. Forstoppelse; avføringen er 

først hard, derettter myk og til slutt flytende. 

 

Urinen. - Mørk, brun, sur, illeluktende, økt i mengder, med hvitt bunnfall, 

blodiblandet. Sengevæting [bruk C30., også Tuberculinum 1m] 

 

Hankjønn. - Hyppig sædavgang. Øket sexualdrift. For tidlig sædavgang. Samleie 

er etterfulgt av svakhet og irritabilitet. 

 

Hunkjønn. - Før mensen, hodepine, kolikk, frossenhet og utflod. Skjærende 

smerter i livmoren i løpet av menstruasjonen. Menstruasjon for tidlig, for stor 

blødning, varer for lenge, med svimmelhet, tannverk og kalde fuktige føtter; den 

minste emosjonell opphisselse medfører at mensen kommer tilbake. Livmoren har 

lett for å komme ut av stilling. Melkeaktig utflod [Sepia]. Sviing og kløe før og 

etter menstruasjon; hos unge jenter. Økt sexdrift, lett for å bli gravid.  

Hete, hovne bryst. Brystene blir ømme og hovner opp før mensen. For mye melk i 

brystet; melken tilfredsstiller ikke barnet. Manglende melkeproduksjon, med 

hovne bryst. (Et av de først midle å tenke på for enhver form av ”amme-problem”. 

Calcarea carbonica har dessuten den tillegs fordell at det er et utmerket midell for 

barnet som vil nødvendigvis få det gjennom moras melk°). Mye svette på 

kjønnsorganene. Sterilitet med rikelig menstruasjon. Polypp i livmoren. 

 

Åndedrettsorganene. - Plagsom tørr hoste om natten pga kiling i halsen, med lett 

opphosting av slim om morgenen, hoste mens han spiller på piano (utløst av 

lydens vibrasjon i luften °), hoste, verre mens han spiser. Vedvarende, irriterende 

hoste forårsaket av lukten av tapet, som inneholder arsenikk (Clarke) (den infor-

masjonen er foreldet, men kanskje lukten av gulvbelegg, maling osv er like 

relevant.°). Ekstremt pustebesvær. Smerteløs heshet; verst om morgenen. 
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Opphosting kun om dagen; tykt, gult, surt slim. Blodiblandet opphosting; med 

sårhet i bringen. Anfallsvis kvelning; tranghet, brenning og ømhet i brystet; verre 

av å klatre opp trapper eller ved minste oppoverbakke, må sette seg. Skarpe 

smerter i brystet fra foran og bakover. Bryst meget følsomt for berøring eller 

trykk. Begjær for frisk luft. Sparsommelig opphosting med salt smak [Lyc.] 

 

Hjertet. - Hjerteklapp om natten og etter å ha spist. Hjerteklapp med følelse av 

kulde, og trykk i brystet; som følge av undertrykte utslett. 

 

Ryggen. - Smerter som når man har forstrukket seg; kan såvidt reise seg; som 

følge av tunge løft. Smerter mellom skulderbladene, som hindrer pusten. 

Revmatisme i lumbar-regionen; svakhet i korsryggen (i alle tilfeller av akutt rygg 

smerter anbefaller jeg – på det sterkeste - først Rhus Toxicodendron og Calcarea 

carbonica så snart det verste smerten har gitt seg°). Krumning av ryggsøylen. 

Stivhet i nakken. Nyrekolikk. 

 

Hjertet. - Hjerteklapp om natten og etter å ha spist. Hjerteklapp med følelse av 

kulde, og trykk i brystet; som følge av undertrykte utslett. 

 

Ryggen. - Smerter som når man har forstrekt seg; kan såvidt reise seg; som følge 

av tunge løft. Smerter mellom skulderbladene, som hindrer pusten. Revmatisme i 

lumbar regionen; svakhet i korsryggen. Krumning av ryggsøylen. Stivhet i 

nakken. Nyrekolikk. 

 

Ekstremitetene. - Revmatiske smerter, som etter at man har vært utsatt for fukt. 

Skarpe stikkende smerter som om leddene var revet ut av ledd eller forstuet. 

Kalde, fuktige føtter; føles som om han hadde våte sokker på seg. Kald på knærne. 

Kramper i leggene. Sur fotsvette. Svakhet i ekstremitetene. Hevelse i ledd, særlig 

kneet. Brennenede hete i fotsålen. Svett på hendene. Forhardning i leddene 

forårsaket av gikt. Fotsålene mister hud og blir såre. Føttene føles kalde og døde 

om natten. Gammel forstuing. Rivende smerter i musklene. 

 

Søvnen. - Idéer hoper seg opp i tankene og hindrer søvnen. Ser skrekkelige syner 

idet hun åpner øynene. Skvetter ved minste lyd; frykter at hun kommer til å bli 

gal. Døsig tidlig på kvelden. Våkner ofte om natten. Samme ubehagelige idé 

vekker henne hele tiden fra halvt sovende tilstand. Bråvåkner av skrekk [Kali-

phos.]. Drømmer om folk som er døde. 

 

Feber. - Frostri klokka 2 p.m., begynner i magesekkregionen. Feber med svette. 

Puls fyldig og hyppig. Frossenhet og hete. Svetter på enkelte deler. Svetter om 

natten, særlig på hodet, i nakken og på brystet. Hektisk feber. Hete om natten ved 

menstruasjon, med rastløs søvn. Barna svetter på hodet slik at puten blir våt. 

 

Huden. - Huden er ikke frisk, lett for å danne sår, flaskehud. Selv små sår gror 

ikke. Kjertlene hovner opp. Elveblest; bedre i frisk luft. Vorter på ansiktet og 

hendene. De små blodårene i huden sprekker og danner utslett. Frostbitt. Byller. 

 

Modaliteter. - Verre, av mental eller fysisk anstrengelse, av å stige opp; kulde i 

alle former; vann; å vaske seg; fuktig luft; fuktig vær; ved fullmåne; av å stå. 
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Bedre, tørrt klima og vær; av å ligge på den smertefulle siden. Nysing (hodepine 

og smerter i nakken). 

 

Forhold. - Motgift; Camph., Ipec., Nit.ac., Nux-v. Kompletterer; Bell., Rhus., 

Lyc., Silica. 

Calcarea er nyttig etter Sulphur, dersom pupillene forblir utvidet, når Pulsatilla 

ikke har virket på skolejenter. 

Uforenelig med; Bry.; Sulphur bør ikke gies etter Calcarea. 

Sammenlign med; Sulphur som den skilles fra, ved at Sulphur er verre av varme, 

har varme føtter, osv. Også Lyc., Silica, Pulsatilla, Chamomilla. 

Calcarea bør ikke gjentas for ofte hos eldre folk. 

 

 

CALCAREA PHOSPHORICA 

(Kalsiumfosfat) 

 

 

Et av de viktigste cellesalter, og selv om den har mange symptomer felles med 

Calcarea carbonica, finnes det en rekke forskjeller, og Calcarea phosporica har 

sine egne karakteristiske særtrekk. Det er særlig indikert for symptomer som 

dukker opp når barn er sent ute med å utvikle tenner, for forskjellige typer av 

sykdommer i bensubstans, for å begunstige sammenveksten av brukket ben, og for 

anemien som enten følger etter akutte sykdommer, og/eller for anemien ved 

utmattende kronisk sykdom. Anemisk barn som er kranglete og irritabel, som er 

slapp, har kalde ekstremiteter og svak fordøyelse. (Mange forfattere mener at 

Calcarea phosphorica er på mange måter en avmagret versjon av Calcarea 

carbonica°). Midlet har en affinitet for de områder hvor benene vokser sammen 

(f.eks. i kraniun eller i bekken°), og alle midlets symptomer er verre ved enhver 

vær- forandring. Nummenhet og kribling er karakteristiske fornemmelser, 

tendenser til svetting, og forstørrelse av kjertlene, er symptomer som midlet har 

felles med Calcarea carbonica. Skrofulose*, bleksot* og tæringssyke*. 

 

Gemytt. - Irritabelt og kranglete, glemsk; etter sorg og forargelser. [Ignatia, 

Phosphoric acid]. Misfornøyd med sine nåværende omgivelser og lengter etter å 

gå til et annet sted. 

 

Hodet. - Hodepine, verst langs skallens sammenføyning, ved værforandring, hos 

skolebarn i begynnelsen av puberteten. Fontanellene forblir åpne alt for lenge. 

Kraniebena myke og tynne. Hørselsvikt. Hodepine, med luft i magen. Varm på 

hodet, med svie i hårrøtter. (Som en isklump i bakhodet°) 

 

Øynene. - Spredt ugjennomsiktighet av linsen. 

 

Munnen. - Hovne mandler; kan ikke åpne munnen uten smerter. Besvær i 

perioden hvor barn får tenner; tennene utvikler seg sakte; tennene råtner fort. 

Utvekst i nesesvelgrommet. 

 

Magesekken. - Spedbarn ønsker å amme hele tiden og har lett for å kaste opp. 

Begjær for bacon, skinke, speke- og røykt mat. Mye luft i magen. Meget sulten og 
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tørst, luft i magen, midlertidlig lindret av sur raping. Sure oppstøt. Barn som 

kaster opp uten å anstrenge seg. 

 

Magen. - Kolikksmerter i magen hver gang han spiser. Nedsunken og slapp. 

Kolikk, sårhet og brennende smerter rundt navlen. 

 

Avføringen. - Blødning etter enhver avføring. Diaré av saftig frukt eller av cider; 

i løpet av perioden hvor barn får tenner. Grønn, slimete, hete, sprutende, av 

ufordøyd mat, ledsaget av illeluktende gass. Fistel i endetarmen, som alternerer 

med symptomer i brystet. 

 

Urinveien. - Økt urinproduksjon, med en følelse av allmen svakhet. Smerter i 

nyreregion når han løfter, eller når han pusser nesen. 

 

Hunkjønn. - Mensen for tidlig, rikelig, skarpt rødt blod hos unge piker. Om 

mensen kommer sent, blir blodet mørkt; iblandt, først skarp rød, og etterpå mørkt, 

med voldsomme smerter i ryggen. Økte seksuelle behov i ammeperioden. 

Nymphomania, med smerter, trykk, eller svakhet i livmorens region. [Platina]. 

Anvendelig som følge av for langvarig amming. Utflod som eggehvite: Verst om 

morgenen. Barnet nekter å amme; melken smaker salt. Framfallen livmor hos 

utmattede damer. 

 

Ånderettsorganene. - Ufrivillig sukking: Sårhet i brystet. Kvelende hoste; bedre 

av å ligge. Heshet. Smerter gjennom nedre venstre lunge. 

 

Nakke og rygg. - Revmatiske smerter og stivhet i nakken ved minste kalde trekk, 

og murring i hodet. Sårhet i bekkenets sammenføyning; som ved bekkenløsning 

[Aesculus] 

 

Ekstremitetene. - Stivhet og smerter, med fornemmelse av kulde og nummenhet, 

verst ved 

værforandring. Kribling og kulde. Rumpa, ryggen og ekstremitetene dovner bort. 

Smerter i leddene og i bensubstansen. Sliten av å gå opp trappene. (Voksesmerter 

i muskulatur°) 

 

Modaliteter. - Verre av fuktig, kaldt vær, ved snøsmelting. Bedre om sommeren; 

av varmt tørt vær.  

 

Forhold. - Kan kompletteres med Ruta, Hepar. Sammenlign med: Silica, Sulphur, 

Psorinum. 

 
 

 

CALCAREA SULPHURICA 

(Gips) 

Eksem og inaktive hevelser av kjertler. Cyster som blir til svulster. Svulster i 

muskel- eller bindevev- stoff. Den pussdannende prosessen kommer innen 

rekkevidde av dette middel, etter at puss har funnet en åpning og kan tømme seg. 

Utsondring fra slimhinnene blir gul, tykk og klumpete. Lupus vulgaris* 
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Hodet. – Utslett på hodebunn hos barn, dersom utsondring av puss forekommer, 

at det finnes gule skorper eller puss i skorpene. 

 

Øynene. –Betennelser i øynene, med utsondring av tykt, gult puss. Ser bare en 

halv del av en gjenstand. Hornhinnen virker røyk-belagt. Øyebetennelser hos 

nyføde.  

 

Ørene. –Døvhet, med utsondring av puss fra det indre øret, i blant blandet med 

blod. Kviser rundt øret. 

 

Nesen. – Når forkjølelse setter seg i hodet, med tykk, gul, pussaktig sekret, ofte 

med spor av blod. Ensidig sekret fra nese. Gul utsondring i svelget. Randen av 

neseborene blir sår.  

 

Ansiktet. –Kviser og pustuler* i ansiktet. Herpes. 

 

Munnen. –Innsiden av leppene blir såre. Tungen blir slapp, ligner en bit av tørket 

leire. Sur, såpet, etsende smak. Gult belegg ved tungeroten. 

 

Halsen. –Siste stadium av halsebetennelse med sårdannelse, når utsondring består 

av gult puss. Pussdannende stadium av mandelbetennelser, når abscess har åpnet 

seg, og tømmer seg.  

  

Magen. –Smerter i lever- region, i høyre siden av bekken. Etterfulgt av svakhet, 

kvalme, og smerter i magesekken. 

 

Endetarmen. – Pussholdig diare, blandet med blod. Diare etter lønnesirup og av 

vær- forandring. Pussaktig, slimete utsondring fra endetarmen. Smertefull abscess 

rundt endetarmsåpningen når det er en fistula* med i bildet. 

 

Hunkjønn. –Mensen kommer for sent, varer for lenge, med hodepine og 

rykninger i diverse deler av kroppen, og svakhet.  

 

Åndedrettsorganene. –Hoste, med pussinnholdig og blodseruminnholdig 

oppspytt samt ”hektisk* feber” (den type av feber man bevitner ved tuberkulose). 

Pussdannelse i lungene eller i lungesekkene. Pussinnholdig eller 

blodseruminnholdig oppspytt. Katarr, med tykk, klumpete hvit-gul eller pussaktig 

sekret. 

 

Ekstremitetene. – Sviende kløe på fotsålene. 

 

Feber. – Hektisk* feber, forårsaket av pussdannelse. Med hoste og brenning i fot- 

sålene. 

 

Hud. – Kutt, sår, blåmerker,  osv., som ikke ser bra ut, som danner puss; som ikke 

vil gro igjen. Gule, pussaktige skorper eller utsondringer. Sekret av verk på eller 

inni huden. Hudbesvær med gule skorper. Mange små kviser som ikke danner 

verk, under håret, blør når de blir kloret. Tørr eksem hos barn. 

 

 Forhold. – Sammenlign med Silica og Hepar. 
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CALENDULA OFFICINALIS 

(Ringblomst) 

 

 

Et bemerkelsesverdig helbredende stoff. Påføres lokalt. Brukes på åpne sår, når de 

ikke vil gro, varige sår (ulcer), osv. Fremmer den naturlige groprosessen og fører 

til rask helbredelse. Stanser blødning etter å ha trukket en tann. Døvhet. Katarr. 

Tumor på nerve. Disposisjon for rosen. Overdrevne smerter, smerter ute av 

proporsjon til skadens omfang. Meget disponert til å bli forkjølet, særlig ved 

fuktig vær. Lammelse etter drypp. Kreft, som “mellomliggende middel*”. Har en 

bemerkelsesverdig evne til å forårsake lokal exudation*, og hjelper til gjøre 

etsende utsondring mild og flytende. Kalde hender. (Calendula er best kjent for 

dets bruk i salveform, men den brukes også som potensert middel, akkurat som 

alle andre midler. Det fleste symptomer beskrevet herunder, gjelder for midlets 

innvortes bruk i potensert form°). 

 

Hodet. - Ekstrem nervøsitet; lett for å bli skremt; rivende hodepine; trykk på 

hjernen. Kjertlene under kjeven hovner opp, øm ved berøring. Smerter på høyre 

side av nakken. Istykkerrevne sår på skallen. 

 

Øynene. - Skade på øyet som går mot verkdannelse; etter operasjoner; rikelig 

utsondring av verkaktig stoff fra tårekanalen. 

 

Ørene. - Døvhet; verre i fuktige omgivelser, og hos folk som har eksem. Hører 

bedre når han sitter på toget, hører best de lyder som kommer fra avstand. 

 

Nese. - Snue i ett nesebor; med rikelig gul utsondring. 

 

Magesekken. - Barnet er sultent umiddelbart etter å ha ammet. Bulimi. Halsbrann 

ledsaget av gåsehud. Kvalmen oppleves i brystet. Oppkast. Følelse av at magen 

synker. Oppblåst i magesekken. 

 

Hunkjønn. - Vorter på utsiden av inngang til skjeden. Undertrykt menstruasjon, 

ledsaget av hoste. Kronisk endocervitis (betennelse av slimhinnen på 

livmorhalsen°). Hypertrofi av livmor, fornemelse av tyngde og fullhet i bekken; 

strekkende og dragende smerter i lysken; smerter ved brå bevegelser. 

Livmoråpning ligger lavere enn normalt. Livmorblødning. (Har også gitt bra 

resultater som intern dusj ved utflood°). 

 

Åndedrettsorganene. - Hoste, med grønn opphosting; heshet; med oppsvulming i 

lysken. 

 

Huden. - Gul; gåsehud. Fremmer gunstig arrdannelse, begrenser verkdannelse. 

Sår med hevelse av huden på eller rundt såret. Overfladiske brann- og 

skåldingssår. Rosen (påføres lokalt). 
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Feber. - Kald, meget følsom for frisk luft; gysning på ryggen; huden føles varm 

ved berøring. Hete om kvelden. 

 

Modaliteter. - Verre, ved fuktig, tungt, overskyet vær. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Hammamelis, Hypericum, Symphytum, Arnica. For 

døvhet: sammenlign med Ferr-pic., Kali-iod., Calc-c., mag-c., Graphites. 

Hepar kompletterer virkningen til Calendula. 

 

 

CAMPHORA 

(Kamfer) 

 

 

Hahnemann sier, “Virkningen av dette stoff er meget forvirrende og det er meget 

vanskelig å undersøke den. Selv hos friske mennesker er dets primærvirkning, 

mye oftere enn tilfellet er hos andre midler, alternerende, og blir sammenblandet 

med organismens reaksjon (sekundær virkning). På grunn av det, er det ofte 

vanskelig å skille det som er organismens reaksjon, fra det som er den 

alternerende effekt av Camphora primærvirkning”. (Alle midler har to virkninger, 

som oftest det stikk motsatte av hverandre; nemlig midlets primærvirkning som 

kommer først, og senere kroppens reaksjon, som vi kaller sekundærvirkning. I 

tillegg kan noen midler, som f.eks. Rhus-tox., Ignatia, Bryonia og Belladonna, ha 

to forskjellige typer av primærvirkning, som hver og én utløser en motsvarende 

sekundærvirkning, slik at disse midler kan ha fire effekter. Hos de fire overnevnte 

midler, er primær-virkningen “enten eller”, mens hos Camphora kan 

primærvirkningen veksle fra den ene type av primærvirkning til den andre hos en 

og samme pasient, etter en eneste dosering. F.eks. en pasient som fryser og hakker 

tenner, kan plutselig få noen kortvarige, lynraske hetebølger. Derav 

konfusjonen°). 

Forestill deg et bilde av fullstendig sammenbrudd. Iskulde over hele kroppen; brå 

senkning av all styrke; svak og liten puls. Brukes etter operasjon, når 

temepraturen faller under det normale, lavt blodtrykk, gi 3 doser av Camphora 1x, 

med 15 minuter intervall (1x tilsvarer en potensert fortynning av en mengde 

camphora med 10 mengder alkohol°). Vi treffer på slike tilstander ved kolera, og 

det er her Camphora har oppnådd sin klassiske berømmelse. Første fase av en 

forkjølelse, med frossenhet og nysing. Leamus i dyp muskulatur og ekstrem 

rastløshet. Knirking i leddene. Epelepsilignende anfall. Camphora har et direkte 

forhold til muskler og muskelskjeder. Uunværlig for lokal revmatisme i kaldt 

klima. Utvidete vener. Som hjerte-stimulerende middel ved katastrofal 

nødsituasjon er Camphora mest tilfredstillende. Gi dråpe doser på sukkerbiter så 

ofte som hvert 5. minutt. Det som karakteriserer Camphora-tilstanden er at 

pasienten ikke vil være tildekket, til tross for iskulde i hele kroppen. Et av 

hovedmidlene ved sjokk. Smertene er bedre når man tenker på smerten. Meget 

overfølsom for kulde og berøring. Ettervirkning av mesling. Voldsom 

krampetrekning, med hysterisk opphisselse. Stivkrampe. Skrofuløse* barn, og 

irritable, svake blondiner er særlig påvirket. 

 

Hodet. - Svimmelhet, går mot bevisstløshet, føles som om han holder på å dø. 

Influensa; hodepine, med symptom av katarr, nysing, osv. Bankende smerter i 



 

 53 

lillehjernen. Kaldsvette. Nesen er sammenklemt og kald. Tungen er kald, slapp, 

skjelvende. Flyktende stikning i tinning og i øyehulen. Hodet er ømt. Banking i 

bak-hodet, som sammenfaller med pulsen. 

 

Øynene. - Festet blikk, stirrende, utvidete pupiller. Følelse av at alle gjenstander 

er for lyse og glitrende. 

 

Nese. - Potte tett; nysing. Rennende snue ved brå værforandring. Kald og 

sammenklemt. Vedvarende neseblod, særlig når ledsaget av gåsehud. (Kent sier at 

camphora er vel tilpasset eldre folk, 80 år og oppover. Han understreker at 

potensert Camphora er mer effektivt enn tinkturen°). 

 

Ansikt. - Blek, uttært, engstelig, forvrengt; blåaktig, kald. Kaldsvette. 

 

Magesekken. - Trykkende smerte i magegropen. Kald, etterfulgt av brenning. 

 

Avføringen. - Svart; ufrivillig. Asiatisk kolera, med kramper i tykkleggen, kulde i 

kroppen, angst, stor svakhet, sammenbrudd, tunge og munn kald. (Kent sier; 

“kolera; kald og tørr = Camphora - Kald og rikelig utsondring = Veratrum”°). 

 

Urinveien. - Urinproduksjon minker og kommer dråpevis med svie og brenning, 

med tenesmus* i blærehalsen. Holder tilbake urinen selv om blæren er full. 

 

Hankjønn. - Økte seksuelle lyster. Chordee*. Priapism (vedvarende ereksjon). 

Sæduttøming om natten. 

 

Åndedrettsorganene. - Ubehag i hjerteregionen. Kvelende åndenød. Astma. 

Voldsom, tørr, hakkende hoste. Hjertebank. Kald ånde. Åndning opphører for 

lengre perioder. 

 

Ekstremitetene. - Revmatiske smerter mellom skuldrene. Vanskeligheter med å 

bevege seg. Nummenhet, kri-bling og kulde. Knirker i leddene. Kramper i 

tykklegg. Iskalde føtter, verker som når man har vrikket ankelen. 

 

Søvnen. - Søvnløshet med kalde ekstremiteter. Leamus i dyp muskulatur, og 

ekstrem rastløshet. 

 

Huden. - Kald, blek, blå, blyfarget. Tåler ikke å bli tildekket [Secale]. 

 

Feber.- Minimal puls, svak, treg. Iskald på hele kroppen: Kald svette. Tungen 

kald, slapp, skjelvende. 

 

Modaliteter. - Verre av bevegelse, om natten, berøring, kald luft. Bedre av 

varme. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Carbo-veg, Cuprum, Arsenicum, Veratrum album. 

 

CANTHARIS 

(Spansk flue) 
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Dette kraftfulle middel forårsaker voldsomme forstyrrelser i hele organismen. 

Midlet angriper særlig urin- og de sexuelle organene hvor den forvrenger 

funksjonene, og fører til voldsomme betennelser som forårsaker van-vittige 

feberfantasier med symptomer som minner om hunde-galskap [Anagalis]. 

Barselkramper. Forårsaker noen av de mest voldsomme betennelser i hele gastro-

intestinal kanalen, særlig i nedre mageregion. Overfølsomhet over hele kroppen. 

Irritasjon. Rå, brennende smerter. Blødning. Uutholdelig, konstant 

urineringstrang er det mest karakteristiske symptomet. Magesekk-, lever- og 

bukplager som er forverret av å drikke kaffe. Fordøyelsesbesvær under 

graviditeten. Vanskelig eller smertefull urineringstrang, i samband med andre 

ubehag. Øker produksjonen av slimhinnen og fører til seigt slim. De betennelser 

som Cantharis forårsaker (blære, nyre, eggstokk, hjernhinne, lungesekk, hjerte), er 

vanligvis ledsaget av irritasjon i urinblæren. 

 

Gemytt. - Voldsomme feberfantasier. Engstelig rastløshet, som ender i 

raserianfall. Gråter, bjeffer; verre av å berøre strupen eller av å drikke. Prøver hele 

tiden å gjøre noe, men får ikke noe gjort. Akutt galskap, vanligvis av sexuell art, 

voldsom kåthet, brennende sexuellt begjær. Raserianfall, gråter, bjeffer. Kan 

plutselig miste bevisstheten, med rødt ansikt. 

 

Hodet. - Brenner i hjernen. Som om hjernen er full av kokende vann. 

Svimmelhet; verre i frisk luft. 

 

Øynene. - Alt virker gult [Santonin]. Flammende, gnistrende, stirrende blikk. 

Svie og brenning i øynene. 

 

Ørene. - Som om det blåste vind eller varm luft ut av ørene. Bena rundt ørene blir 

smertefulle [Capsic.]. 

 

Ansikt. - Blek, ynkelig, minner om ansiktet til et dødt menneske. Kløende 

blemmer i ansiktet, blemmer som svir ved berøring. Erysipelas i ansiktet med 

brennende, bitende hete, ledsaget av symptomer i urinveien. Ansiktet varmt og 

rødt. 

 

Halsen. - Tungen er dekket av blemmer; dype renner i tungen, røde langs kanten. 

Brennende het i munnen, strupen og halsen; blemmer i munnen. Store 

vanskeligheter med å svelge væsker. Seigt og klebrig slim [Kali-bich.]. 

Voldsomme spasmer ved berøring av strupen. Halsbetennelser, føles som om 

halsen sto i brann. Sammentrengning, munnsår [Hydr. mur.; Nit-ac.]. Føles som 

om han har brent seg. Brannsår etter å ha tatt alt for varm mat i munnen. 

 

Brystet. - Lungesekkbetennelse (pleuritt°), så snart slimdannelsen er kommet i 

gang. Intens dyspné; hjertebank; hyppig tørrhoste. Tendens til besvimelse. Kort, 

hakkende hoste, blodiblandet seigt slim. Brennende smerter. 

 

Magesekken. - Brennenede følelse i spiserøret og i magesekken [Carb.] Avsky 

for alt - drikke, mat, tobakk. Brennende tørste, med avsky for all drikke. Meget 

ømme, voldsomt brennende smerter. Oppkast av blod iblandet membraner og 

voldsomme brekninger. Forverring av å drikke kaffe; den minste dråpe av kaffe 

forøker smerten i blæren og blir kastet opp. Uslokkelig tørste. 



 

 55 

 

Avføringen. - Brennende smerter ledsaget av skjelving. Dysenteri; slimete 

avføring, som ser ut som tarm- utskrapning. Blodig, med brennende smerter og 

tenesmus* og ristelser i hele kroppen etter avføring. 

 

Urinen. - Uutholdelig urineringstrang og tenesmus. Nyrebekkenbetennelse med 

blodig urin. Voldsomme anfall av skjærende og brennende smerter i hele 

nyreregionen, med smertefull urineringstrang; blodig urin, urin som kommer 

dråpevis. Uutholdelig tenesmus; skjærende smerter før, i løpet av og etter 

vannlating. Urinen skålder ham, og kommer dråpe for dråpe. Konstant 

urineringstrang. Små deler av membraner løsner og flyter i urinen som små 

skorper, som ser ut som kli på vann. Urinen er geléaktig og inneholder strimler. 

 

Hankjønn. - Sterke seksuelle lyster; smertefull reisning. Smerter i penishodet 

[Prunus, Pareira]. Priapism ved gonorré (ereksjon som vedvarer flere timer, og til 

og med flere dager°). 

 

Hunkjønn. - Tilbakeholdelse av morkake [Sepia], ledsaget av smertefull 

vannlating. Driver ut vevknuter, dødt foster, membraner, osv. Nymphomania 

[Plat.; Hyos.; Lach.; Stram.]. Livmorbetennelse etter fødselen, 

ledsaget av blærebetennelse. Menstruasjon for tidlig og for rikelig, hevelse og 

svart misfarging av de eksterne kjønnsorganer med irritasjon. Konstant utflod fra 

livmoren; verre av å tråkke feil. Brennende smerter i eggstokkene med ekstrem 

overfølsomhet. Smerter i haleben, ilende og rivende smerter. 

 

Åndedrettsorganene. - Lav stemme, følelse av svakhet. Stikning i brystet [Bry., 

Kali-c.; Squilla] Lungesekk- betennelse, med exudation*. 

 

Hjertet. - Hjerteklapp; svak puls, uregelmessig; lett for å besvime. Pericardit med 

effusion*. 

 

Ryggen. - Smerter i lysken, med uopphørlig urineringstrang. 

 

Ekstremitetene. - Rivende smerter i lemmene. Sårhet i fotsålen, kan ikke tråkke 

på foten. 

 

Huden. - Venerisk hudbetennelse med blemmedannelse. Sekundær eksem på 

pungen og rundt genitalia, som følge av overdreven svetting. Tilløp til koldbrann. 

Utslett med melaktige skorper. Utslett i form av blemmer, med brennende smerter 

og kløe. Solbrent. Brann- eller skåldesår, med råhet og sviing som er bedre av 

kalde omslag og etterfulgt av betennelse. Erysipelas med byller og markant 

rastløshet. Brennende hete i fotsålen om natten. 

 

Feber. - Kalde hender og føtter, kald svette. Fotsålen brenner. Kald som om ble 

dusjet med kaldt vann. 

 

Modaliteter. - Verre av berøring, av at noe nærmer seg, av vannlating, av å 

drikke kaldt vann eller kaffe. Bedre av å gni. 

 

Forhold. - Er antidotet med Aconitum, Camphor, Pulsatilla. 
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CARBO ANIMALIS 

(Brent oksehud) 

 

Etter alt å dømme er midlet særdeles veltilpasset den skrofuløse og den venøse 

konstitusjon, gamle mennesker, og etter svekkende sykdom med svak 

blodsirkulasjon og lav vitalitet. Kjertlene blir harde, venene blir utvidet, huden 

blå. Fjerner de stikkende smerter som gjenstår etter lungsekkbetennelse. Har lett 

for å pådra seg skader av å løfte tungt. Svakhet hos ammende mødre.  

Sårdannelser og nedbrytning. Alle utsondringer er illeluktende. Forårsaker lokale 

blodansamlinger uten hete. 

 

Gemytt. - Ønsker å være alene, sørgmodig og oppslukt i egne tanker, unngår 

samtaler. (Hjemlengsel°). Angst om natten, ledsaget av kortvarige bølger med 

heftig blodomløp. 

 

Hodet. - Hodepine som om hodet hadde eksplodert. Blodstigning med forvirring. 

Følelse av at det ligger noe oppe på øynene som gjør at han ikke greier å titte opp. 

Blå misfargning av kinn og lepper. Svimmelhet etterfulgt av neseblødning. Hoven 

nese, nesetuppen er blå, dannelse av liten tumør på nesen. Svekket hørsel; kan 

ikke avgjøre vilken retning lyden kommer ifra. 

 

Magesekken. - Spising tretter ut pasienten. Svakhet, tomhetsfølelse i 

magesekken. Sviing og mageknip. Svak fordøyelse. Oppblåsthet. Forgiftning som 

følge av å ha spist bedervede proteiner. Avsky for fet mat. Sure oppstøt. For mye 

magesyre. 

 

Hunkjønn. - Graviditetskvalme; verre om natten. Utrensning etter fødselen som 

er meget illeluktende [Kreos., Rhus-tox., Secale]. Menstruasjonen kommer for 

tidlig, for ofte, varer for lenge, etterfulgt av utmattelse; veldig svak, kan nesten 

ikke prate [Cocc.], blødning kommer kun om morgenen [Borax, Sepia]. Svie i 

skjeden og i kjønnsleppene. Farende smerter i puppene; smertefull forhardning 

(kuler) i puppene, særlig høyre side (det er best å først prøve Silicea, og spare 

Carbo animalis for tilfeller med brennende smerter, særlig når dette er ledsaget av 

forhardning og hevelse av kjertlene under armen°). Livmorkreft, brennende 

smerter brer seg nedover lårene. 

 

Åndedrettsorganene. Lungsekkbetennelse, med langvarig feber, og de stikkende 

smerter som gjenstår etter slike betennelser. Sårdannelse i lungene, med 

fornemmelse av kulde i brystene. Hoste, med opphostning av grønnaktig verk. 

 

Ekstremitetene. - Smerter i halebenet; brenner ved berøring. Svakhet i ankelen 

som gjør at man har lett for å tråkke over og vrikke ankelen. Overanstrengelse og 

tunge løft forårsaker ekstreme utmattelser. 

Svake ledd. Leddene har lett for å komme ut av stilling. Smerter i hofteledd om 

natten. Nattsvette, illeluktende og rikelig. Smerter i håndledd. 

 

Huden. - Svampaktige sår, kobberfargede utslett. Akne rosacea*. Chilblains*, 

verre om kvelden, i sengen og av kulde. Vorter på hendene og i ansiktet hos gamle 



 

 57 

folk, med blåaktig misfargning i legemene. Kjertlene blir harde, hovne, 

smertefulle; i nakken, i armhulene, i lysken, i puppene; farende smerter, 

skjærende, brennende. [Con., Merc-i-f.]. Brenning, råhet og sprekker; fuktighet. 

Bubo*. 

 

Modaliteter. - verre etter å ha barbert seg, av å miste kroppsvæsker. 

 

Forhold. - Komplement til Calcarea phos. Motgift: Arsenicum og Nux vomica. 

Sammenlign med: Badiaga, Sepia, Sulphur og Plumbum iodatum.  

 

 

 

CARBO VEGETABILIS 

(Trekull) 

 

(Kent kalte dette midlet for  lik- gjenopplever°). 

Oppløsning og utilstrekkelig syresetning er nøkkelsymptom for dette midlet. Den 

typiske Carbo vegetabilis pasient er treg, overvektig og lat og viser en tendens til 

at hans plager blir kroniske. Blodet ser ut til å stagnere i kappilærene, som 

forårsaker en blålig misfargning, kulde, og blåmerker. Kroppen blir blå, og 

iskaldt. Bakteriene finner en rik grobunn i den nærmest livløse blodstrømmen, og 

blodforgiftning eller tyfoidfeber florerer.  

En nedsatt livskraft som følge av å ha mistet kroppsvæsker, etter 

medikamentell behandling; etter andre sykdommer; hos eldre mennesker med 

blodstokning i venene; kolera sjokktilstand, tyfus: alle disse typer tilstander 

inviterer til bruken av Carbo vegetabilis. Pasienten kan være nesten livløs, men 

hodet er varmt: kulde, kjølig ånde, pulsen kan nesten ikke føles, tung og rask pust, 

og han må ha luft, må viftes kraftig, alle vinduene må stå åpne. Slik er et typisk 

Carbo vegetabilis- tilfelle. Pasienten har lett for å besvime, blir utslitt, og må ha 

frisk luft. Blødning fra hvilken som helst slimhinne. Helt utmattet. Pasienten 

virker for svak til å holde ut. Mennesker som aldri har fullstendig innhentet seg 

etter en tidligere sykdom. Følelse av tyngde, som i hodet (bakhodet), i øyne og 

øyelokkene, foran ørene, i magesekken, og andre steder i kroppen; forråtnelse 

setter inn og blir ledsaget av en brennende følelse. Blodet stanser i venene, blå 

hud, kaldt legeme.   

 

Gemytt. – Avskyr mørket. Redd for spøkelser. Brått hukommelsestap.  

 

Hodet. – Hodepine etter den minste utskeielse. Håret føles sårt, har lett for å 

miste hår; hodebunnen klør når han blir varm i sengen. Hatten presser mot hodet 

som en tung vekt. Hodet føles tungt, sammentrengt. Svimmelhet med kvalme og 

øresus. Kviser på pannen og i ansiktet. 

 

Øynene. – Ser svarte flekker som flyter foran synsfeltet. Asthenopia*. Svie i 

øynene. Smerter i øyenes muskulatur. 

 

Ørene. – Verk- sekret fra ørene etter akutt feber, ledsaget av utslett. Ørene er 

tørre. Ørevoks forårsaker flassing av øregangen. 
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Nese. – Daglig neseblødning, med blekt ansikt. Neseblødning etter anstrengelse, 

med blekt ansikt; nesetuppen er rød og skorpete, kløe rundt neseborene. Åreknuter 

på nesen. Utslett rundt nesen. Snue med hoste, særlig i varmt fuktig vær. 

Ueffektiv trang til nysing.  

 

Ansikt. – Oppblåst, ”cyanotisk” (En blå eller lilla misfargning av huden eller 

slimhinnen forårsaket av dårlig blod- syresetning, man kan se fenomenet på 

leppene hos barn som har badet for lenge på en varm sommerdag°). Blek, 

hippokratisk mine*, kald med kaldsvette: blå [Cup., Opium]. Spraglete kinn og 

rød nese. 

 

Munnen. – Hvit eller gulbrunt belegg på tungen, tungen er dekket av aphthæ*. 

Tennene er meget ømme når man tygger; tannkjøttet er trukket tilbake og har lett 

for å blø. Blod siver ut av tannkjøttet når man pusser tennene. Pyorrhoea* 

  

Magesekken. – Raping, tunghet, fullhet, og søvnighet; stinn av gass, med 

smerter: verre av å ligge. Raping etter å ha spist eller drukket. Midlertidig bedring 

av å rape. Harsk, sur, eller råtten rap. Oppgulp av vann, astmatisk ånding på grunn 

av oppblåsthet. Kvalm om morgenen. Svie i magesekken som brer seg til ryggen 

og langs ryggraden. Sammentrekkende smerte som brer seg til bringen, med 

oppblåst mage. Tomhetsfølelse i magesekken, ikke forbedret av å spise. 

Krampaktige smerter som tvinger pasienten til å bøye seg dobbelt. Plagene 

kommer en halv time etter å ha spist. Ømhet i magesekkens region. Fordøyelsen 

går sakte; maten råtner før den blir fordøyd. Magesmerter hos ammende kvinner, 

med overdreven gass- dannelse, sur, harsk raping. Avsky for melk, kjøtt, og fet 

mat. Det enkleste føde skaper problemer. Meget øm i magesekkens region. 

 

Magen. – Smerter som av å løfte noe tungt; kolikk av å sitte på et kjøretøy; 

overdreven utslipp av illeluktende gass. Tåler ikke trange klær rundt livet og 

magen. Magen meget stinn og oppblåst; bedre av å slippe ut luft. Luftsmerter. 

Smerter i lever.  

 

Avføringen og endetarmen. –Luften som kommer ut føles varm, fuktig, 

illeluktende. Kløe, gnagende og brennende følelse i rektum. Etsende fuktighet fra 

rektum. En harsk, slimete væske siver fra rektum. Sårhet, kløe i mellomkjøtt om 

natten. Utslipp av blod fra rektum. Brenning i rektum, brennende åreknuter [Mur. 

Ac.] Smertefull diaré hos gamle mennesker. Hyppig, ufrivillig lik-luktende 

avføring, etterfulgt av brenning. Hvite hemorroider; rektum blir flådd. Blå, 

sviende hemorroider, med smerter etter avføring. 

 

Hankjønn. – Utslipp av prostatiske væsker ved avføring. Kløe og fuktighet på 

låret langs pungen. 

 

Hunkjønn. – Mensen for rikelig og for tidlig; blekt blod. Utvendige kjønnorganer 

er hovne; aphthæ*: åreknuter på utvendige kjønnorganer. Utflod før mensen, tykk, 

grønn, melkeaktig, etsende. [Kreos.] Brenning i hendene og fotsålene i løpet av 

menstruasjon. 

 

Åndedrettsorganene. – Hoste med kløe i strupehodet, krampaktig hoste med 

kvelning og oppkast av slim. Kikhoste, særlig i begynnende fase. Dyp, ru stemme 
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som svikter ved anstrengelse. Hes: verre om kvelden, av å prate: om kvelden, tung 

pust, med sårhet og råhet i bringen. Kvesing og surkling i bringen. Iblant 

langvarige hosteanfall. Hoste med brenning i bringen: verre om kvelden, i frisk 

luft, etter å ha spist og pratet. Krampaktig hoste, blir blå i ansiktet, illeluktende 

opphost, forsømte lungebetennelser. Kald ånde: må bli viftet. Blødning fra 

lungene. Astma hos eldre mennesker med blå hud.  

 

Ekstremitetene. – Tung, stiv; føles lammet, legemene dovner bort; fravær av 

muskulær energi; leddene er svake. Smerter i skinnleggene. Kramper i fotsålene: 

føttene numne og svette. Kulde fra knærne og nedover. Tærne røde og hovne. 

Brennende smerter i beinene og legemene.   

 

Huden. – Blå misfargning, kalde blåmerker. Marmorering med utvidede vener. 

Kløe; verre om kvelden, når han blir varm i sengen. Fuktig hud; varm svette; senil 

gangren som begynner i tærne; liggesår; har lett for å blø. Mister hår på grunn av 

generell svakhet. Kroniske sår, med brennende smerter. Utsondring av 

illeluktende blodvann. Tendens til gangren i kanten av sårene. Purpura*. Sår på 

åreknutene, carbuncle*.[Ars. Anth.] 

 

Feber. – Kulde, med tørst. Frostrier begynner i underarmene. Brenning på diverse 

plasser. Svetter mens han spiser. Hectic* feber, utmattende svette. 

 

Modaliteter. – Verre om kvelden: om natten og i frisk luft: av kulde: av fet mat, 

smør, kaffe, melk, varmt fuktig vær; av vin. Bedre av å rape, av å bli viftet, av 

kulde.  

 

 

 

CARCINOSIN 

(Et middel laget av kreftangrepet vev) 

 

 

Det har blitt hevdet at Carcinosin har en gunstig virkning i å forandre alle tilfeller 

hvor enten kreft inngår i sykehistorien eller hvor symptomer til sykdommen er 

tilstede. (J.H.Clarke M.D.) 

Kreft i kjertlene i kvinnebryst, med store smerter og forhardning av kjertelen; 

kreft i livmor, samt illeluktende utsondring, blødning og smerter er blitt betydelig 

lindret. 

Fordøyelses-problemer, gassdannelse i magesekken og tarmen; revmatismer. 

Allmenn svakhet forårsaket av kreft.  

 

 

CAUSTICUM 

(Kaliumhydrat) 

 

Åpenbarer sin virkning hovedsakelig ved kronisk revmatisme, leddgikt og 

lammende besvær, og blir indikert ved de rivende, dragende smertene i 

muskulatur og slimposer, ved deformasjoner i leddene: fremadskridende svikt av 

muskler, styrke, senesammentrekning. (De revmatiske smertene gjør at den syke 

blir rastløs, men blir ikke bedre av bevegelser°). Nedslitte eldre mennesker. Ved 
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luftveiskatarr, ser ut til å virke best hos mennesker som har et ”stivt lynne” og 

som har en gusten hudfarge. Rastløs om natten, med rivende smerter i leddene og 

knoklene, og en besvimelsesaktig svekkelse av kreftene. Denne svekkelsen skrider 

fram inntil vi får en gradvis utviklende lammelse. (Epileptiske spasmer og 

chorea*, særlig ved puberteten°).  Lokal lammelse, stemmebånd, svelgemuskler, 

tunge, øyelokk, ansiktet, blæra og ekstremitetene (særlig på høyre siden°). Barna 

er sene til å lære å gå. Huden til et Causticum menneske er skitten hvit, gusten, 

med vorter, særlig i ansiktet. Avmagring som følge av sykdom, eller bekymring, 

over lang tid. Svie, råhet, og sårhet er karakteristiske.  

 

Gemytt. – Barna vil ikke gå å legge seg alene. Det minste lille ting får barna til å 

gråte. Lei seg, uten håp. Ekstremt medfølende (viser sympati) (Causticum kan 

reagere voldsom, og til og med voldelig, når han bevitner at andre blir urettferdig 

behandlet°). Besvær av langvarig sorg, av brå emosjoner. Plagene blir verre av å 

tenke på dem, særlig hemmoroidene.  

 

Hodet. – Fornemmelse av at det er en tomrom mellom pannen og hjernen. Smerte 

i pannens forhøyning. 

 

Øynene. – Grå stær, samt motoriske symptomer. Betennelser av øyelokk, 

såredannelse. Gnister og svarte flekker i synsfelt. Lammende nedfall av øyelokk 

[Gels.] Nedsatt syn, som om det var en hinne foran øynene. Lammelse av øynenes 

muskulatur etter å ha blitt utsatt for kulde. 

 

Ørene. – Ringing, brøling, pulsering, med døvhet; ord- og skritt- lyder skaper 

gjenklang; kronisk katarr av mellomøret; opphoping av ørevoks. 

   

Nese. – Snue, med heshet. Skorpete nese. Sårdannelse i neseborene. Kviser og 

vorter. 

 

Ansikt. – Lammelse av høyre siden. Vorter. Smerter i  ansiktets ben. (Trigeminus 

nevralgia ved vær- forandring°). Fistel i tannkjøtt. Smerter i kjevene, med 

problemer med å åpne munnen. (Akne rosacea °).  

 

Munnen. – Biter seg på innsiden av kinnet mens han tygger. Lamming av tungen, 

med uklar tale. Revmatisme i artikulasjon av den nedre kjeve. Gummene har lett 

for å blø. (Voldsomme smerter i tennene etter å ha blitt utsatt for kulde °). 

 

Halsen. – (Konstant slim i halsen som han  ikke greier å hoste opp, og defor må 

svelge°).  

 

Magesekken. – Slimete smak. Avsky for søtsaker. Følelse av at kalk lesker i 

magesekken. Verst etter å ha spist kjøtt, men tåler røkt kjøtt bra. Følelse av at en 

ball stiger i halsen. Dårlig fordøyelse på grunn av syre. 

 

Avføringen. – Myk og liten, omtrent i samme størrelse som en blyant [Phos.]. 

Hard og seig, dekket av slim; skinner som fett;  liten av størrelse; tømmes ut med 

stor anstrengelse, eller bare når man står. Kløe. Delvis lammelse av rektum. 

Rektum er sår og svir. Fistel og store hemorroider.  
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Urinveien. – Urin- lekkasje ved hosting, nysing [Puls.] Urinen tømmes ut meget 

sakte, i blant ikke i det hele tatt. Ufrivillig sengvæting tidlig om natten; også som 

følge av minste opphisselse i løpet av dagen. Urinen blir holdt igjen etter 

kirurgisk inngrep. Mister følelsen i urinrør. 

 

Hunkjønn. –Livmoren blir inaktivt under forløsning. Menstruasjon opphører om 

natten; blør bare om dagen [Cycl., Puls.] Utflod om natt, med stor svakhet [Nat. 

Mur.] Menstruasjonen blir utsatt, forsinket [Con., Graph., Puls.]. (Brystvortene 

blir såre og sprekker°). 

 

Åndedrettsorganene. – Heshet med smerter i bringen; stemmeløs. Sårhet av 

strupehodet Hoste, med rå sårhet i brystet. Sparsommelig oppspytt; må svelges. 

Hoste med smerter i hoften, særlig den venstre, om kveld; bedre av å drikke kaldt 

vann, verre av sengvarmen. Kjenner en sår stripe som går fra magesekken til 

halsen. Slimet sitter langt ned; han får ikke tak i det. Smerter i bringen, med 

hjerteklapp. Kan ikke ligge ned om natten. Stemmer skaper gjenklang i ørene. Sin 

egen stemme brøler i ørene og forstyrrer. Stemme- problemer hos sanger og 

offentlig taler (Royal)   

 

Ryggen. – Stivhet mellom skulderbladene. Murring i nakken. (Stivhet i høyre 

siden av nakken, kan ikke snu hodet°). 

 

Ekstremitetene. – Venstresidig isjias med nummenhet. Lammelser av enkelte 

deler. Murring, rivende smerter i hendene og armene. Tunghet og svakhet. 

Rivning i leddene. Ustødighet av musklene i underarmene og hendene. 

Nummenhet; mister følelsen i hendene. Senene blir for korte. Svake ankler. Kan 

ikke gå uten å få vondt. Revmatiske rivninger i lemmene; bedre av varme, særlig 

sengevarme. Svie i leddene. Sen  å lære å gå. Ustødig gange og lett for å falle. 

Rastløse legger om natten. Knirking og oppstramning i knærne; stivhet i 

knehasen. Kløe på fotvristen.  

 

Huden. – Sårhet i hudfolder, bak ørene, mellom lårene. Digre vorter, sagtakket, 

lett for å blø, på fingertupper og på nesa. Gamle brannsår som aldri blir bra, og 

kroniske plager fra eldre brannsår. Smerter av brannsår. Gamle sår åpner seg 

igjen: gamle sår blir som nye. Huden har en tendens til klø og avflassing når man 

får tenner. (Marmorering av huden på lårene og leggen°). 

 

Søvnen. – Søvndrukken: kan nesten ikke holde seg våken. Søvnløshet om natten, 

med tørr hete, engstelig rastløshet.  

 

Modaliteter. – Verre, av tørr, kald vind, når det er skyfri himmel, av kald luft; fra 

å sitte på et kjøretøy. Bedre, ved fuktig, vått vær; varme. Sengevarme. 

 

 

CEDRON –  

SIMARUBA FERROGINEA 

 

Regelmessig tilbakevendende symptomer er midlets fremste karakteristikk 

(Nervralgiske smerter som kommer tilbake hver dag på presis samme 

klokkeslett°). Midlet er særdeles nyttig i tropene eller i varme, fuktige, myr-rike 
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områder. Har vist seg å være kurativt ved malaria, særlig de nevralgisk smerter. 

Tilpasset pasient med ilsk, opphisset, nervøst temperament. Motvirker slange- og 

insektbitt. Saften av bønnen påføres direkte på bittet. Akutt galskap (Choudhuri 

rapporterer at midlet er brukt i India for plager så forskjellige som epelepsi, 

hjerteklapp, svimmelhet, øresus osv., når det viser seg at plagene alltid begynner 

på eksakt samme klokkeslett°) 

 

Hodet. - Smerter fra tinning til tinning tvers over øynene. Smerter over hele høyre 

siden av ansiktet, som kommer ca. kl. 9.00 om morgenen. Øresus forårsaket av 

kvinin. Hele kroppen føles nummen pga hodepinen. 

 

Øynene. - Skytende smertre over venstre øye. Sterke smerter i øyeeplet, med 

smerter som stråler ut til området rundt øyet, smerter som skyter inn til nesen. 

Sviende tårer. Nevralgiske smerter over øyet, som kommer tilbake regelmessig. 

Iritis. 

 

Ekstremitetene. - Ilende smerter i leddene; verst i føttene og i hendene. Plutselige 

smerter i leddet på høyre tommel, som farer oppover langs armen til skuldren. 

Smerter i tråputen på høyre fot, som farer opp mot kneet. Helvetesild, med 

smerter som stråler utover som eiker på et hjul. Ødem på høyre kne. 

 

Feber.- Frostrier som kommer om kvelden, etterfulgt av hodepine i pannen, som 

brer seg langs siden av hodet. Røde øyne. Hete samt kløe i øynene, rivende 

smerter i ekstremitetene, nummenhet i ekstremitetene (Feber- tokter som kommer 

tilbake hver dag på presis samme klokkeslett, eller febertokter som kommer mer 

sjelden, men som alltid begynner ved samme klokkeslett°). 

 

Forhold. - Samenlign med: Arsenicum og China (Kali-bichromicum har samme 

“klokeslett-fenomen” og det samme har Verbascum, dog i en mindre pålitelig 

grad°). 

 

 

CHAMOMILLA 

(Kamille) 

 

 

De hovedledende symptomer tilhører den mentale og emosjonelle gruppen, de er 

slike symptomer som leder til valget Chamomilla for mange former av sykdom. 

Midlet er særlig ofte indikert for barnesykdommer, hvor grettenhet, rastløshet, og 

kolikk er blant symptomene. Et temperament som er mildt, rolig og snillt; og/eller 

treg mage og forstoppelse kontra-indikerer midlet. Chamomilla er sensitiv, 

irritabel, tørst, varm, og nummen. Hyper-overfølsomhet etter overforbruk av kaffe 

og narkotika. Uutholdelige smerter, i assosiasjon med nummenhet. Nattsvette. 

 

Gemytt. - Sutrende rastløshet. Barnet forlanger mange ting men vil ikke ta imot 

dem når han får dem. Ynkelig jamring fordi han ikke kan få det som han vil. 

Barnet er rolig kun når han blir båret på armen og “dill-dallet” med hele tiden. 

Utålmodig, tåler ikke å bli avbrutt eller snakket til; ekstremt overfølsom for alle 

slags smerter; klager støtt. Trassig, ondskapsfull, kort lunte, hissig, glefser etter 
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alle. Plager som følge av vrede og forargelser. Mental ro kontra-indikerer 

Chamomilla. 

 

Hodet. - Bankende, pulserende hodepine i den ene siden av hjernen. Har en 

tendens til å bøye hodet bakover. Varm, klebrig svette på pannen og hodebunnen. 

 

Ørene. - Øresus. Øreverk, med sårhet; hevelsen og heten driver pasienten til 

vanvidd. Stikkende smerter. Ørene føles tette. 

 

Øynene. - Øyelokkene svir. Det hvite i øyet blir gult. Krampaktig lukking av 

øyelokkene. 

 

Nese. - Overfølsomhet for all lukt. Snue, som hindrer søvnen. 

 

Ansikt. - Et kinn rødt og hett; det andre blekt og kaldt. Stikning i kjeven som brer 

seg til det indre øret og tennene. Tannverk verre av varm drikke; verre av kaffe, 

verre om natten. Tannverk som driver en til vanvidd. Rykkning i tungen og i 

musklene i ansiktet. Plager i perioden hvor barn får tenner [Calc-phos., 

Terebinthina]. 

 

Halsen. - Spyttkjertlene foran ørene og under kjeven hovner opp. 

Sammensnøring, og smerter som av en plugg. 

 

Munnen. - Tannverk, så snart noe varmt kommer i munnen, av kaffe, i løpet av 

svangerskapet. Sikler om natten. 

 

Magesekken. - Raping, illeluktende. Kvalm etter kaffe. Svetter etter å ha spist 

eller drukket. Avsky for varm drikke. Gult belegg på tunga; bitter smak. Oppkast 

av galle. Sure oppstøt; gulper opp maten. Beskt oppkast, oppkast av galle. 

Trykkende smerter i magen som av en stein [Bry., Abies nigra]. 

 

Magen. - Oppblåst. Gripende smerte rundt navleregionen, samt smerter i 

korsryggen. Luftsmerter, etter anfall av sinne, med røde kinn og varm svette. 

Leverkolikk. Akutt betennelse i tolvfingertarmen [Kali-bi (kronisk)]. 

 

Avføringen. - Het, grønn, vannaktig, illeluktende, slimete, med kolikk. Avføring 

av hvitt og gult slim som ser ut som hakket egg og spinat. Sårhet i 

endetarmsåpningen. Diaré i perioden hvor barn får sine tenner. Hemorroider, med 

smertefulle dype sprekker. 

 

Hunkjønn. - Livmorblødning. Rikelig utsondring av klumpete, mørkt blod, med 

smerter som under en fødsel. Fødselsveer er krampaktige; og presser oppover 

[Gels.]. Den fødende tåler ikke smerten [Caul., Caust., Gels., hyos., Puls.]. 

Betente brystvorter, ømme ved berøring. Barnepuppen blir sår. Gul, etsende utflod 

[Ars., Sep., Sulph.]. 

 

Åndedrettsorganene. - Hes, harker, råhet i strupen. irritabel, tørr, kilende hoste; 

kvelende stramhet i brystet, med beske oppsptøt om dagen. Surkling av slim i 

barnets bryst. 
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Ryggen. - Uutholdelige smerter i lysken og i hoftene. Vondt i ryggen. Stivhet i 

nakkemuskelene. 

 

Ekstremitetene. - Voldsomme revmatiske smerter jager ham ut av sengen om 

natten; blir nødt til å gå og gå. Fotsålene brenner om natten [Sulph]. Anklene gir 

etter på ettermiddagen. Mister styrken i anklene hver natt, kan ikke stå på dem. 

 

Søvnen. - Sløvhet med jamring, gråter og griner i søvne; angstfulle, skremmende 

drømmer, med øynene halvveis åpne. 

 

Modaliteter. - Verre, av varme, vrede, frisk luft, vind, om natten. Bedre, av å bli 

båret på armen, av varmt fuktig vær. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Cypripedium, Anthemis, Aconitum, Pulsatilla, 

Coffea, Belladonna; Staphysagria, Ignatia. Chamomilla følger bra etter 

Belladonna. Kan bli antidotet av: Camphora, Nux vomica og Pulsatilla. 

Chamomilla kan antidote uheldig virkning av kaffe og Opium. 

Kompletter: Belladonna og Magnesium carbonicum. 

 

 

CHELIDONIUM MAJUS 

(Svaleurt) 

 

 

Et framragende levermiddel, dekker mange av de refleks-symptomer som er 

knyttet til sykdom i leveren. Gunsten gulaktig hud, og særlig konstante smerter 

under den nedre vinkel av høyre skulderblad, er pålitelige indikasjoner. Lammelse 

og dragende fornemmelse i enkelte legemsdeler. Døsighet og motvilje til den 

minste anstrengelse er også markert. Plager som er utløst eller som kommer 

tilbake ved forandring i været. Væske- ansamling i lunge-, hjertesekk eller 

bukhinnen. Vannbrokk . Galleforstyrrelser i løpet av graviditeten. 

 

Hodet. - Iskald i bakhodet fra nakken og oppover; føles tungt som bly. Tung, sløv, 

markant døsighet, samt generell nummenhet; svimmelhet som følge av 

leverproblemer. Tendens til å falle framover. Hodepine på høyre siden som brer 

seg fra bak øret til skulderbladet. Nevralgiske smerter over høyre øye, på høyre 

siden av ansiktet og høyre øre, ledsaget av økt tåredannelse, går forut for smerter i 

leveren. 

 

Øynene. - Skittengul misfargning av det hvite i øyet. Sårhet når man titter 

oppover. Tårene styrter ut. Nevralgiske smerter i høyre øyehull, samt rikelig 

tårdannelse; sammentrukket pupill, trykk på øyet lindrer smerten. 

 

Nese. - Vifter med neseborene [Lyc.] 

 

Ansikt. - Gult, særlig nese og kinn. Vissen hud. 

 

Magesekken. - Gul tunge, tennene etterlater avtrykk på tungen; hoven og slapp 

tunge [Merc. Hydr.] Bitter smak. Vond lukt fra munnen. Foretrekker varm mat og 
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drikke. Kvalme, oppkast; bedre av veldig varmt vann. Smertene går gjennom 

magesekken til ryggen, og høyre skulderblad. Nervesmerter. 

Smertene er midlertidig bedre av å spise, særlig når tilstanden skyldes en 

forstyrrelse i leveren. 

 

Magen. - Gulsott forårsaket av hindring i lever eller i galleblæren. 

Gallesteinkolikk. Stinn. Gassdannelse og trege tarmer. Vannrett sammentrekning, 

som av en hyssing. Forstørret lever. Gallestein [Berberis]. 

 

Avføringen. - Forstoppelse; hard avføring, runde baller, som sauelort, knallgul, 

som deig; leirfarget, flyter på vann; alternering av diaré og forstopplese. Svie og 

kløe i endetarmsåpningen [Rathania, Sulphur]. 

 

Urinveien. - Rikelig urin, skummet, gul urin, som øl [Chenop], mørk, røykaktig. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon kommer for sent og er for rikelig. 

 

Åndedrettsorganene. - Rask og kort åndedrag; smerter ved dyp innåndning. 

Åndenød. Kort, utmattende hoste; fornemmelse av støv, ikke lindret av hoste. 

Kikhoste; krampaktig hoste; løs, surklende; vanskelig å hoste opp. Smerter på 

høyre side av bryst og skulder, med pustebesvær. Små klumper av slim blir slengt 

ut av munnen når han hoster. Hes på ettermiddagen. Sammensnørende følelse i 

brystet. 

 

Ryggen. - Smerter i nakken. Stiv nakke, hodet er dratt mot venstre. Varig smerte 

under indre og nedre vinkel av høyre skulderblad. Smerter ved nedre vinkelen av 

venstre skulderblad. 

 

Ekstremitetene. - Smerter i armene, skuldrene, hendene, fingretuppene. Iskald på 

fingretuppene; sårhet i håndledd, rivende smerter i handrygg (metacarp). Hele 

huden er øm ved berøring. Revmatiske smerter i hofte og lår; uutholdelig smerter i 

hælene, som klemt av for trange sko; verst på høyre side. Føles lamme. Lammelse 

av nedre ekstremitetene med stivhet i musklene. 

 

Huden. - Huden er tørr og het; klør, gul. Smertefull røde kviser og pustule*. 

Gamle, voksende, illeluktende sår. Visnet hud. Blek, kald, klam. 

 

Modaliteter. - Verst, på høyre side, av bevegelse, av berøring, av værforandring, 

tidlig på morgen. Bedre, etter måltid, av trykk. 

 

Forhold. - Komplementære midler: Sulphur, Lycopodium, Bryonia. 

Kan bli antidotet med Chamomilla. Sammenlign med: Nux-v., Sulph., Bry., Lyc., 

Opium, Podphyl., Sanguinaria og Arsenicum. 

 

 

COCCULUS 

(Botanikk) 
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Blandt det mest kjente virkninger av Cocculus finner vi mange slags kramper og 

lammelser, særlig når disse angriper kun en side av kroppen. Påvirker lillehjernen, 

kan aldri kurere krampeanfall som stammer fra ryggmargen (A.E. Hinsdale). 

Smertefull sammentrekning av ekstremitetene og kroppen; tetanus. Mange av de 

uheldige følger av night-watching* er lindret av dette middel. Midlet er særdeles 

tiltrukket av blondiner, særlig i løpet av graviditet, forårsaker mye kvalme og 

vondt i ryggen. Ugifte kvinner, sensitive og romantiske piker, osv. Alle dets 

symptomer er verst når man sitter i et kjøretøy eller er i en båt; derav dets bruk 

ved sjøsyke. Fornemelse av et hull, eller tomhet, som om delen har dovnet bort. 

Føler seg for svak til å prate høyt. 

 

Gemytt. - Lunefull. Tung og dum. Tiden går for fort; oppslukt i dagdrømmeri. 

Uimotståelig trang til å synge. Treg i oppfattelsen. Hjernen blir nummen. Dyp 

sorg. Tåler ikke motsigelser. Prater fort. Meget engstelig over andres helse. 

 

Hodet. - Svimmelhet, kvalme, særlig mens man rir på en hest (eller sitter i et 

kjøretøy°), eller når man sitter oppreist. Følelse av tomhet i hodet. Hodepine i 

bakhodet og nakken; verst av å ligge på bakhodet. Hodepine med oppkast av å 

sitte i kjøretøy, kan ikke ligge på bakhodet. Pupillene sammentrukket. Følelse av 

at hodet åpner og stenger seg, særlig i bakhodet. Hodet skjelver. Smerter i øynene 

som om de ble revet ut av hodet. 

 

Ansikt. - Lammelse av ansiktsnerver. Krampaktige smerter i tyggemuskler; verre 

av å åpne munnen. Nevralgiske smerter i ansiktet om ettermiddagen, med smerter 

som stråler langt ut. 

 

Magesekken. - Kvalm av å sitte i et kjøretøy, en båt, osv., eller av se på en båt 

som beveger seg; verre av å bli kald eller av å bli forkjølet. Kvalme, med 

besvimelse og oppkast. Avsky for mat, drikke, tobakk. Metallsmak. Problemer 

med å svelge p.g.a. lammelse i svelgmuskulaturen. Tørrhet i spiserøret. Sjøsyke 

[Resorcin], kramper i magesekken i løpet av, og etter måltid. Hikking og 

krampaktig gjesping. Mangler appetitt. Begjær for kald drikke, særlig øl. Følelse i 

magen som når man har vært så lenge uten mat, at man har mistet sultrefleksen. 

Lukten av mat er motbydelig [Colchicum]. 

 

Magen. - Oppblåst, stinn, med mye luft, og følelse av at magen er full av skarpe 

steiner som rører på seg ved minste bevegelse; bedre av å ligge på den ene side 

eller den andre. Smerter i lysken som om noe blir presset ut. Svakhet i magens 

muskulatur; det føles som et brokk er nærstående. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjonssmerter med rikelig svart blod. Mensen kommer for 

tidlig, klumpete, med krampaktig kolikk. Smertefullt trykk i livmorregionen, 

etterfulgt av hemorroider. Verk-aktig, styrtende utflod mellom mensen; avkrefter 

pasienten, kan nesten ikke prate. Så svak under menstruasjonen at de såvidt klarer 

å stå oppreist. 

 

Åndedrettsorganene. - Følelse av tomhet og kramper i brystet. Åndenød, som 

om luftrøret er sammensnørt; som om irritert av røyk. Kvelende sammensnøring i 

øvre spiserøret, gjør en tungpustet og forårsaker hoste. 
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Ryggen. - Knirking i nakkevirvel når man beveger hodet. Lammende smerter i 

korsryggen. Smerter i skuldrene og armene som om man er mørbanket. Trykk i 

skulderblad og i nakken. Stivhet når man rører skuldrene. 

 

Ekstremitetene. - Lammelse, verre av å bøye seg. Skjelving og smerter i 

lemmene. Armene dovner bort. Ensidig lammelse; verst etter å ha sovet. Hendene 

er vekselsvis varme og kalde; nummenhet og kaldsvette, først i den ene, så i den 

andre hånden. Nummen og ustødig. Knærne knirker ved bevegelse. Nedre 

ekstremi-tetene er meget svake. Hevelse i kne p.g.a. betennelse. Intens smerte, 

lammende dragning. Holder ekstremitetene utstrakte, smertefulle når de er bøyd. 

 

Søvnen. - Krampaktig gjesping. Coma vigil*. Konstant søvnighet. Etter å ha sovet 

for lite, nigth-watching*, amming. 

 

Feber. - Frostrier, med luft, kolikk, kvalme, svimmelhet, kulde i ekstremitetene 

og hete på hodet. Svetter. Lav temperatur og nervøsitet. Frossenhet, ledsaget av 

mye svette, og het hud. 

 

Modaliteter. - Verre; av å spise, etter mangel på søvn, i frisk luft, av tobakk, å av 

ri, svømming, av berøring, av bråk, av å bli skumpet; på ettermiddagen, under 

mensen. Etter emosjonelle forstyrrelser. 

 

Forhold. - Antidotes av Coffea, Nux. Sammenlign med: Symphoricarpus 

(morgenkvalme ved graviditet), Petrol., Puls., Ignatia. 

 

 

 

 

COFFEA CRUDA 

(Kaffe) 

 

 

Stimulerer den funksjonelle aktiviteten i alle organer, øker aktiviteten i årene og 

nervene. Kaffedrikking hos eldre mennesker vil muligens øke produksjonen av 

urinsyre, og dermed forårsake irritasjon i nyrene; og smerter i ledd og muskler. På 

grunn av eldre folks økte mottagelighet for den stimulerende virkningen av kaffe 

og te, burde dets bruk være begrenset eller omhyggelig overvåket. Stor nervøs 

opphisselse og rastløshet. Typisk for midlet er dets forsterkede overfølsomhet. 

Nervralgier i diverse deler; alltid ledsaget av opphisselse og intoleranse overfor 

smerter, som leder til oppgitthet. Usedvanlig aktivitet av tankeprossesen og 

kroppen. Uheldig følge av brå emosjoner, overraskelser, glede, osv. Nervøs 

hjerteklapp. Coffea er særlig vel tilpasset til høye, slanke, foroverbøyede 

menesker med mørk hudfarge, fyrrig og sint temperament. Huden er overfølsom. 

 

Gemytt. - Munterhet, rask i oppfattelsen, irritabel, opphisset, alle sanser er 

skjerpet. Mottagelig for inntrykk, særlig for gledelige inntrykk. Full av ideer, rask 

til å handle. Vrir seg av angst [Acon.] 
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Hodet. - Stram smerte, verre av lyd, lukter, narkotiske stoffer. Føles som om 

hjernen er revet i stykker, som om en spiker ble kjørt inn i hodet. Verre i frisk luft. 

Overfølsom hørsel. 

 

Ansikt. - Tørr hete, med røde kinn. Smerter i nervene som sprer seg til jeksel, øre, 

pannen og skalpen.  

 

Munnen. - Tannverk; midlertidig lindret ved å holde isvann i munnen [motsatt av 

Manganum]. Forhastet spising og drikking. Smaksopplevelse skjerpet. 

 

Magesekken. - Overdreven appetitt. Intoleranse for stramme klær. Lindrer 

ubehag etter vin og alkohol. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon for tidlig og for langvarig. Smertefull menstruasjon 

med digre klumper svart blod. Hyper-overfølsomhet i utvendig kjønnsorgan og i 

skjeden. Vellystig kløe. 

 

Søvn. - Våkenhet; alltid på farten. Sover til klokka 3 a.m., bare dormer deretter. 

Bråvåkner, søvn forstyrret av drømmer. Søvnløshet, pga. mental aktivitet; ideer 

strømmer på, med nervøs opphisselse. Søvn forstyrret p.g.a. kløe i 

endetarmsåpningen. 

 

Åndedrett. - Ved meslinger; kort, tørr hoste hos nervøse, delikate barn. 

 

Hjerte. - Voldsom uregelmessig hjerteklapp, særlig etter overdreven glede eller 

overraskelse. Raskt høyt puls- trykk, samt undertrykt urin. 

 

Ekstremiteter. - Smertefull betennelse i nerven bak på låret, verre av bevegelse, 

kveld og natt; bedre av trykk. 

 

Modaliteter. - Verre av overdrevne emosjoner (glede), narkotiske stoffer, sterk 

lukt, lyd, åpen luft, kulde, natt. Bedre av varme, av å ligge ned, av å holde is i 

munnen. 

 

Forhold. - Ikke forenelig med: Camphor; Coccul. Kompletterer: Acon. 

Sammenlign med: Coffea tosta (Brenning av kaffebønner utvikler visse 

vitaminemner (P:T: Mattei). Duer som hadde utviklet en nervesvakhet med 

lammelse p.g.a. underernæring forårsaket av en diett begrenset til hvit ris, ble 

kurert etter at man hadde tilført 8 cc av en 5% ekstrakt av kaffe til deres kost. 

Ubrent kaffe var uten virkning). Koffein - (virker stimulerende på hjerte og er 

vanndrivende. Ødem beroende på hjertesvakhet. Tilbakebildning av hjerte. 

Hjertesvakhet ved lungebetennelse eller annen smittsom sykdom. Øker 

blodtrykket, øker pulsen og styrker hjertemuskulaturen; og er dermed et støt ved 

ekstrem svekkelse. Et av de best stimulerende midler for det vaso-motoriske 

senter. Akutt lungeødem. Nervebetennelser i armer og annet som er karakterisert 

ved nattlig forverring. Ekstreme smerter i ansiktet p.g.a. tannråte.)  

Acon., Cham., Nux-v., Cyp. og andre planter som inneholder koffein; som Cola, 

Thea osv., sterk svart kaffe, drukket så varm som mulig, er uunværlig som motgift 

til mange gifter, særlig narkotiske stoffer. Varm kaffe i klyster ved fysiske 

sammenbrudd. 
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Motgift; Nux-v, Tobakk. 

 

 

 

COLCHICUM 

(Tidlaus) 

 

Har en markant virkning på muskelvevene, på benhinnen, og på slimposene rundt 

leddene. Er spesifikk for å lindre anfall av leddgikt. Det ser ut til at dette midlet er 

mer gunstig i kronisk leddgikt- besvær. Delene blir røde, varme, hovne. Rivende 

smerter; verst, om kveld og om natten og av berøring: å komme borti noe med 

tærne gjør utrolig vond. Det er bestandig stor utmattelse, indre kulde, og en 

tendens til å klappe sammen. Uheldige følger av våkenetter, og av intense studier. 

Sjokk som av elektrisk strøm langs  siden av kroppen. Uheldige følger av å ha 

undertrykt svette. Drømmer om mus.  

 

Hodet. – Hodepine hovedsakelig i pannen og i tinningen, men også i bakhodet og 

i nakken, verre på ettermiddag og om kvelden.   

 

Øynene. – Pupillene har forskjellige størrelser; venstre pupill er sammentrukket. 

Synets skarphet er varierende. Tåredannelse verre i friskluft; voldsomme rivende 

smerter i øynene. Dimt syn etter å ha lest. Flekker foran synsfelt. 

 

Ørene. – Kløe i ørene; skarp, skytende smerte på høyre side ovenfor øredobbe. 

 

Ansikt. – Smerter i ansiktsmuskler, som vandrer. Dirring og ødematøse hevelser; 

røde kinn, varm, svett. Meget irritabel på grunn av smerten [Cham.]. Smerte bak 

vinkelen på høyre kjeve. 

  

Magesekken. – Tørr munn, tungen svir, med smerter i tannkjøtt og tenner. Tørst, 

smerter i magesekken og oppblåsthet. Lukten av mat forårsaker kvalme helt til 

besvimelse, særlig fiskelukt. Rikelig spytt- dannelse. Oppkast av slim, av galle og 

av mat; verre av hvilken som helst bevegelse; stor kulde i magesekken. Begjær for 

diverse ting, men avskyr dem når han lukter dem, blir kvalm av det. Giktiske 

smerter i magen. Svie eller iskald i magesekken og magen. Tørst etter sprudlende 

drikk, etter alkoholholdig drikk. Smerter i den tversgående del av tykktarmen.  

 

Magen. – Magen er stinn, med gass, og manglende evne til å strekke ut beina. 

Rumling. Smerter over leveren. Blindtarmen og den oppadstigende del av 

tykktarmen er meget oppblåst. Stinn og kontinuerlig rumling. Ascites*.  

 

Avføringen. – Smertefull, sparsommelig, gjennomsiktig, geleaktig slim; smerter 

som endetarmen ble revet opp, med framfall av endetarmen. Høst- dysenteri; 

avføring innholder hvite opprevne partikler i store mengder. Ueffektiv trykking; 

kjenner avføringen i endetarmen, men får det ikke ut. 

 

Urin. – Mørk, sparsommelig eller helt fraværende; blodig, brun, svart som blekk: 

innholder klumper av fordervet blod, albumin, sukker. 
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Hunkjønn. – Kløe på kjønnorgan. Fornemmelse av kulde i lårene etter 

menstruasjoner. Fornemmelse av at kjønnsleppene og klitoris er opphovnet.  

 

Hjertet. – Engstelse i hjerte- region. Føler ikke hjertets pulsering. Betennelser av 

musklene rundt hjerte (pericardit), med alvorlige smerter, nedtrykt og pusten 

mangler, pulsen blir meget tynn. Hjertelyd blir svakere, pulsen mangler spenn. 

 

Ryggen. – Smerter i og nedenfor korsryggen. Murring over lyskene. Vondt i 

ryggen, bedre av hvile og av trykk. 

 

Ekstremitetene. – Skarpe smerter nedover den venstre armen. Rivende smerter i 

lemmene i løpet av varmt vær, stikkende i løpet av kaldt vær. Hendene og vristen 

dovner bort, fingertuppene blir numne. Smerte på forsiden av lår. På høyre siden 

blir refleksen under fotsålen borte. Lemmene blir numne, svake og dovner bort. 

Smertene blir verre om kvelden og ved varmt vær. Leddene blir stive og varme; 

skiftende revmatismer; smerten blir verre om natten. Betennelse av stortåa, gikt i 

hælen, tåler ikke å få den berørt eller beveget. Dirring i finger- neglene. Slår 

knærne mot hverandre, kan nesten ikke gå. Ødem og kulde i benene og i føttene. 

 

Huden. – Flekkete papular* utslett i ansiktet. Rosa flekker på ryggen, bryst og 

magen. Elveblest.  

 

Modaliteter. – Verre, fra skumring til morgengry,; av bevegelse, av å miste 

søvnen, av matos, av mentale anstrengelser. Bedre av å bøye seg framover. 

 

 

 

 

COLOCYNTHIS 

(Kolokvint) 

 

Ofte indikert i overgangen fra sommer til høst når luften er kald, men når solen 

fremdeles er kraftig nok til å varme opp blodet. De fleste symptomer dukker opp i 

magen og i hodet, og forårsaker nervesmerter. Midlet er særdeles indikert for 

mennesker som er irritable og som har lett for å bli sinte, for uheldige følger av 

vrede. Damer med rikelig menstruasjon og som har mye sittende arbeid. 

Mennesker som er disponert for å legge på seg. De nevralgiske smerter er nesten 

alltid bedre av trykk. Kramper, rykkninger og forkortelser av muskler. 

Sammentrekning og sammensnøring. Kramper i blæren etter kirurgisk inngrep 

[Hyper]. Svette lukter urin [Berb., Nit-ac.]. Pinefulle smerter i magen, som har det 

karakteristiske trekk at de tvinger pasienten til å bøye seg dobbelt. Typiske 

fornemmelser er; skjærende, tvinning, knusende, sammentrekning og mørbanket; 

som om man blir klemt fast med stålbånd. 

 

Gemytt. - Ekstremt irritabel. Blir sint når han blir utspurt. Ydmykelser etter en 

krenkende fornærmelse. Vrede, samt harme etter urettferdig behandling. [Cham., 

Bry., Nux-v.) 

 

Hodet. - Svimmel når hodet blir vridd mot venstre. Skjærende smerter på en side 

av hodet (oftest venstre°), med kvalme, oppkast. Smerter, bedre av trykk og påført 
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varme, med sårhet i skallen. Brennende smerter, gravende, sprengende og rivende. 

Hodepine i pannen; verre av å bøye seg framover, 

av å ligge på ryggen, og av å bevege øyelokkene. 

 

Øynene. - Skarpe smerter, borende, bedre av trykk. Følelse av at øynene vil dette 

ut når man bøyer seg fram-over. Øyebesvær hos giktpasienter. Voldsomme 

smerter i øyeeplet, som kommer før fullt utviklet grønn stær. 

 

Ansikt. - Rivende, skytende smerter, samt hevelse i ansiktet; venstre side er 

meget sår. Blir bedre av trykk [China]. Trigeminus-nevralgi, med frossenhet; 

tennene virker for lange.. Alle lyder skaper gjenklang i ørene. Smerter i magen 

ledsager bestandig smerter i tennene eller i hodet. 

 

Magesekken. - Meget besk smak. Tungen er ru, som sandbelegg, og føles som 

brent. Glefsende appetitt. Følelse i magesekken som om noe ikke vil gi etter; 

dragende smerter. 

 

Magen. - Pinefulle skjærende smerter i magen som tvinger pasienten til å bøye 

seg dobbelt, samt trykk i magen. Følelse av at steiner blir gnidd mot hverandre, 

som om magen vil bli sprengt. Mørbanket følelse i tarmene. Kolikk ledsaget av 

kramper i tykkleggen. Skjærende smerter i magen, særlig etter anfall av sinne. 

Hvert anfall er ledsaget av allmen opphisselse, og frostrier på kinnene som stiger 

opp fra nedre mageregion. Smerter på en liten flekk rett under navlen. Diaré 

(dysenteri) kommer tilbake hver gang pasienten tar den minste matbit eller 

drikker. Geléaktig avføring. Avføringen lukter muggent. Stinn. 

 

Urinveien. - Intens brenning langs urinrøret ved avføring. Blærekatarr, urinen 

inneholder substans som fersk eggehvite. Tyktflytende urin [Phos-ac]. Illeluktende 

urin, små mengder, med hyppig urineringstrang. Kløe i urinrørets munning. Røde, 

harde krystaller, som fester seg til urinflasken. Tenesmus*. Smerter som brer seg 

til hele magen ved vannlating. 

 

Hunkjønn. - Borende smerter i eggstokkene. Må bøye seg dobbelt, med stor 

rastløshet. Små, kuleformede cyster eller svulster i eggstokkene, eller i vevet som 

holder livmoren oppe. Ønsker at magen blir støttet opp av et trykk. Kramper som 

presser nedover, og gjør at hun må bøye seg dobbelt [Opium]. 

 

Ekstremitetene. - Sammentrekning av muskler. Alle lemmer er trukket sammen. 

Smerter i høyre deltoid [Guaco.] Krampaktige smerter i hoften; ligger helst på den 

smertefulle siden; smerter fra hofte til kne. Spontan utglidning av hofteleddet. 

Stivhet i leddene og forkortning av senene. Ischiassmerter, venstresidig, dragende, 

rivende; bedre av trykk og varme; verre av lett berøring. Smerter nedover høyre 

lår; musklene og senene føles for korte; nummenhet ledsager smertene 

[Gnaphalium]. Smerter i venstre kneledd. 

 

Modaliteter. - Verre; av vrede og forargelser. Bedre; av å bøye seg dobbelt, av 

harde trykk, av varme, av å ligge med hodet framoverbøyet. (Colocynthis er også 

bedre av å slippe ut luft fra magen, og er også et av de få midler som er desidert 

bedre av kaffe og tobakk°). 
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Forhold. - Colocynthis lar seg antidote av Coffea, Caust., Cham., Camph., Staph. 

Colocynthis er i følge G.Royal det beste antidote for blyforgiftning. 

Sammenlign med: Bryonia, Chamomilla, Nux-vomica, Staphysagria, Mag-phos, 

Dioscorea°) 

 

CONIUM MACULATUM 

(Giftkjeks, Skarntyde) 

 

 

Et oldtidsmedikament som ble til en klassiker, takket vær Platons billedelige 

beskrivelse av dets bruk ved Sokrates´ henrettelse. Den oppoverstigende 

lammelsen som slik forgiftning forårsaker, hvor døden inntreffer ved at pustingen 

stanser, viser til den siste retning av mange av de symptomer som dukket opp 

under prøvning. Derfor viser Conium seg å være et fremragende middel for plager 

som; vanskelig gange, skjelving, plutselig bortfall av all styrke mens man går, 

smertefull stivhet i leggene, etc. Slik tilstand er ofte å finne hos eldre, en 

svakhetsperiode, treghet, lokal blodstigning, og dorskhet. Det er i slike tilfeller at 

Conium åpenbarer sin virkning. Den tilsvarer den svakhet, hypokondri, 

urinveisproblemer, svake hukommelse, og seksuelle utarming, som man da 

bevitner. Problemer ved overgangsalderen, gamle jomfruer og ungkarer (også 

ufrivillig sølibat; enker, munker, og andre former av “temmet” sexdrift°). 

Vekstutvikling av tumører er også Conium. En allmen følelse av mørbankethet, av 

slag, støt. Stor svakhet om morgenen i sengen. Svakhet i kropp og sjel, skjelving, 

og hjerteklapp. Disponert for kreft. Åreforkalkning. Benkjørhet i brystbenet. 

Forstørrede kjertler. Påvirker kjertel-systemet, svulmer opp og blir harde, 

strukturen forandres som ved skrofula og kreft. Styrkemiddel etter influensa. 

Søvnløshet hos pasienten, som lider av multiple nervebetennelser. 

 

Gemytt. - Spenning eller opphisselse skaper mental depresjon. Deprimert, sjenert, 

avskyr selskap, og redd for å være alene. Ingen interesse for forretninger eller 

studier; er ikke interessert i noe. Dårlig hukommelse; tåler ikke mental 

anstrengelse. 

 

Hodet. - Svimmel, når legger seg, og når snur seg i sengen, når vrir hodet til 

siden, eller beveger øynene; verre, av å riste på hodet, av minste lyd eller å høre 

andre samtale, særlig mot venstre. Hodepine, målløshet, med kvalme og oppkast 

av slim, med følelse av at et fremmedlegeme ligger under skallen. Følelse av at 

toppen av hodet er blitt forbrent. Stramming som om begge tinninger ble trykket 

sammen; verre etter et måltid [Gels., Atropine]. Smerte som av slag, støt i ene 

hodehalvdel. Matt, Sløv hodepine i bakhode når står opp om morgenen. (Tåler 

ikke den minste alkoholdråpe°). 

 

Øynene. - Smerter av lys, og masse tåredannelse (liker seg best i dempet 

belysning - skyr lyset°). Pustule* på hornhinnen. Svaksynt; verre av kunstig 

belysning. Begynner å svette når lukker igjen øynene. Lammelse av 

øyemuskulatur [Causticum] (problemer med å justere synet, både hva angår 

dybden, og gjenstander som beveger seg. Fokusering forårsaker svimmelhet°). 

Overfladiske betennelser, som ved katarr og hornhinnebe-tennelse eller 

phlyctenular konjunktivitt. De minste sår eller skrammer medfører intens 

lysskkyhet p.g.a. smertene. (Smertene er mye verre enn hva tilstanden tilsier°). 
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Ørene. - Nedsatt hørsel; blodiblandet utsondring. 

 

Nese. - Blør lett, blir sår (blør om natten, men også av å plukke i nesa°). Polypp. 

 

Ansikt. - (Kreft på leppene p.g.a. trykk fra pipe°). 

 

Magesekken. - Sårhet rundt tungeroten. forferdelig kvalme, etsende halsbrann, 

etsende raping; verst når går til sengs. Smertefull sammentrekning i magesekken. 

Bedre av å spise, og verre noen timer etter måltidet; surt og sviende; smertefull 

flekk på høyde med brystbenet. (som om en klump går oppover i spiserøret°). 

 

Magen. - Betydelige smerter i og rundt leveren. Kronisk gulsott, samt smerter 

under høyre ribben. Følsom for berøring, mørbanket, hoven, smerter som av en 

kniv. Smertefull stramhet. 

 

Avføringen. - Hyppig avføringstrang; hard, med tenesmus*. Skjelvende svakhet 

etter hver avføring 

[Verat., Ars., Arg.n.]. Hete og svie i endetarmen under avføringen. 

 

Urinveien. - Vanskelig for å tømme seg (lammelse av blæren°). Strålen stopper 

og starter [Ledum]. 

Avbrutt urinering [Clematis]. Urin som drypper hos eldre menn [Copaiva]. 

(Conium er et av hovedmidlene for hoven og forhardnet prostata°). 

 

Hankjønn. - Øket begjær; nedsatt prestasjon. Seksuell nervøsitet, med dårlig 

ereksjon (lekkasje av prostata-væske, t.o.m. ufrivillig sædtømming mens han 

flørter°). Uheldig følge av undertrykt sexdrift. Testiklene hovne og harde. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjonssmerter, med dragende smerter i lårene. Bryster 

slappe og innskrumpne, harde, smertefulle ved berøring. Stikning i brystvorten. 

Ønsker å trykke hardt på brystet med hånda. Menstruasjon forsinket og sparsom; 

overfølsomhet i kjønnsorganet. Bryster hovner opp og blir smertefulle, før og 

under mensen. [Calc., Lac.c.]. Hudutslett før mensen. Kløe rundt kjønnsorganet. 

“Unready conception” (Jeg antar at Boericke mener; vanskelig å bli gravid°). 

Forhardning av livmorhalsen. Eggstokkbetennelse; forstørrede eggstokker, 

forhardning; farende smerter. Uheldig virkning av undertrykte sexuelle begjær 

eller undertrykt menstruasjon, men også det motsatte; eller fra overdreven seksuell 

nytelse. Utflod etter urinering. (I følge Allen har Conium helt sikkert kurert flere 

tumører i livmoren, antagelig kreftaktig; i slike tilfeller er Silica bra å følge opp 

med°). (Som følge av slag på kvinnebryst; se også Bellis perinnis°). 

 

Ånderettsorganene. - Tørr hoste, nærmest konstant, hard; verst om kvelden og på 

natten; forårsaket av en tørr flekk i strupen, med kløe i brystet og halsen, når man 

ligger, prater eller ler, og under svangerskap. Opphostning kun etter å langvarig 

hoste. Åndenød ved minste bevegelse; undertrykket pust, sammensnøring i 

brystet; smerter i brystet. 

 

Ryggen. - Smerter mellom skuldrene. Uheldig følge av støt og slag mot 

ryggraden. Smerter og ekstrem overfølsomhet i halebenet. Murring i korsryggen. 
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Ekstremitetene. - Tunge, slitne, lammelse; skjelving; ustødige hender; fingre og 

tær numne. 

Muskelsvakhet, særlig nedre ekstremiteter. Svette hender. Å legge bena på en stol 

lindrer smertene. (Kent sier at revmatiske smerter er bedre av å la leggene henge 

ned fra sengkanten!°). 

 

Huden. - Smerter i kjertlene under armen, med nummen følelse nedover armen. 

Forhardning etter støt. Gul hud, med papular* utslett; gule fingernegler. Kjertlene 

forstørret og harde, også kjertlene i magen. Flygende stikning gjennom kjertlene. 

Tumører; med gjennomskjærende smerter; verst på natten. Kroniske sår med 

illeluktende utsondring. Svetter så snart han faller i søvn, eller t.o.m. bare han 

lukker øynene. Natt- og morgen- svette, med frastøtende lukt, og sviende hud. 

 

Modaliteter. - Verre av å ligge, av å snu seg eller å reise seg i sengen; sølibat; før 

og under mensen, av forkjølelse, av fysisk eller mental anstrengelse. Bedre, når 

faster, i mørke, av å la lemmene henge ned, av bevegelse og trykk. 

 

Forhold. - Samenlign med: Scirrhinum (et middel laget av kreftceller°), Baryta, 

Hydrastis, Iodium, Kali phos., Hyos., Curare. 

 

 

 

 

CUPRUM METALLICUM 

(Kopper) 

 

Spasmer, kramper, sammentrekning, som begynner i fingrene og tærne, voldsomt, 

sammensnurpende anfall som opphører for så å begynne igjen, er noen av de mest 

markerte uttrykk for virkning av dette middel; Derfor vil dets kurative rekkevidde 

omfatte sammentrekninger som både oppstår kontinuerlig og  anfallsvis , så vel 

som anfaller av epileptisk art. Chorea* forårsaket av å ha blitt skremt. Kvalm  mer 

enn noe annet middel. Når det gjelder epilepsi, utstråling begynner i knærne, og 

brer seg til magegropen; så kommer bevisstløshet, skumming i munnen, og fall. 

Symptomene oppstår periodevis og i grupper. Plagene begynner på venstre 

siden[Lachesis]. Bendelorm.  

Når utslett oppstår, som ved skarlagensfeber, vil det oppstå plager, som 

overdreven oppkast, sløvhet, kramptrekning, som faller under virkning av dette 

middel. Smertene blir forverret av bevegelse og berøring.  

 

Hodet. – Fikse ideer, ondskapsfull og trist. Bruker ord som han ikke hadde tenkt. 

Redd. Tomhetsfølelse. Lilla, rød hevelse av hodet, med kramptrekning. 

Mørbanket smerte i hjernen og øynene når han snurrer dem. 

Hjernehinnebetennelse. Følelse av at vann ble helt over hodet. Svimmelhet 

ledsager mange av problemene, hodet faller til brystet. 

 

Øynene. – Smerter over øynene. Stive, stirrende, nedsunket, glinsende, snudd 

oppover. Kryssende. Rask rulling av øynene, med øynene lukket. 

 

Nese. – Følelse av at det er for mye blod i nesen [Melilotus]  
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Ansikt. – Forvrengt, blek blå farge, med blå lepper. Sammenbitt kjeve, med skum 

i munnen. 

 

Munnen. – Sterk metallisk, slimete smak, med rikelig spytt. Stikker ut tungen og 

drar den tilbake ustanselig, som en slange [Lachesis]. Lammelse av tungen. 

Stammer når han prater.  

 

Magesekken. – Hikke forvarsler spasmene. Kvalme. Oppkast, bedre av å drikke 

kaldt vann; med kolikk, diare. Spasmer. Utpreget metall- smak[Rhus tox.]. Når 

han drikker går væskene ned med en gurglelyd[Lauraceracus]. Begjærer kaldt 

vann.  

 

Magen. – Stinn, varm og øm ved berøring; sammentrukket. Nevralgiske smerter i 

tarmene. Kolikk, voldsom som stanser og begynner igjen. Teleskop- tarm.  

 

Avføringen. – Svart, smertefull, blodig, med ”blir-aldri-ferdig-følelse” og 

svakhet. Kolera; med kramper i magen og i tykkleggene.  

 

Hunkjønn. – Menstruasjon kommer for seint, varer for lenge. Kramper, brer seg 

til brystet, før, i løpet av, eller etter undertrykt menstruasjon. Også som følger av 

undertrykt fotsvette [Silica]. Blodet koker; hjerteklapp. Bleksott. Etterrier.  

 

Åndedrettsorganene. – Hosten får en gurgle- lyd, bedre av å drikke kaldt vann. 

Kvelende anfall, verst rundt 3 om morgenen [Ammonium carbonicum]. Spasmer 

og sammentrekning av brystet: spasmodisk astma, som alternerer med spasmodisk 

oppkast. Kikhoste, bedre av å svelge vann, med oppkast og spasmer og lilla 

ansikt. Spasmer av strupehodet, Dyspne med mage- uro. Spasmodisk dyspne før 

menstruasjoner. Angina med astmatiske symptomer og kramper (Clarke)  

 

Hjertet. – Angina pectoris. Sein puls; eller hard, fyldig og rask. Hjerteklapp, 

angst og smerte i hjerteregion. Fatty degeneration*   [Phytollaca]  

 

Ekstremitetene. – Støt, rykning i muskulatur. Kalde hender. Kramper i 

håndflaten. Stor svakhet i ekstremitetene. Kramper i tykklegg og i fotbladene. 

Epilepsi: utstråling begynner i knærne. Tomlene blir klemt mot håndflaten. 

Kramper som går av og på, som begynner i fingrene og tærne. 

 

Huden. – Blå, marmorert. Varige sår, kløende flekker, og kviser i leddfoldene. 

Kronisk psoriasis og spedalskhet. 

 

Søvnen. – Tung søvn, med sjokk gjennom kroppen. Konstant rumling i magen i 

løpet av søvnen.  

 

Modaliteter. – Verre, før mensen; av å kaste opp, av kontakt. Bedre, i løpet av 

svette, av å drikke kaldt vann.  

 

 

 

CYCLAMEN 
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(Alpefiol) 

 

 

Store doser forårsaker voldsom diaré og oppkast; forstyrret fordøyelse med meget 

salt spytt. Anemi. Livmor- problemer. Mage-tarm og genito-urinær slimhinnene er 

påvirket, og fører til sekundær anemi og diverse refleksfenomener. Søvnig, trist, 

og sliten. Hoster om natten mens de sover, og våkner ikke av hosten, særlig hos 

barn. [Cham., Nit-ac.] 

 

Gemytt. - Samvittighetskval. Sørger over at hun har forsømt sine plikter. 

Depresjon, gråter, ønsker å være alene. (Et middel som er lite brukt fordi det alltid 

har kommet i skyggen av Pulsatilla, men Cyclamen er et verdifullt middel for 

behandling av depresjon grunnet manglende selvtillit, særlig når det er ledsaget av 

fordøyelsesforstyrrelser, muligens anoreksi, som fører til anemi og fravær av 

menstruasjon°). 

 

Hodet. - Hodepine om morgen, med flimring foran øynene; nysing med kløe i øre. 

Svimmelhet; alt går rundt i en sirkel; bedre når hun er inne i et rom; verst ute i 

frisk luft. Ensidig hodepine: Hyppig nysing med kløe i ørene. 

 

Øynene. - Tåkesyn, verst idet man våkner, med flekker foran øynene. Flimring i 

forskjellige farger. Sjeler; øynene blir dratt innover. Ser utallige stjerner. Dobbelt 

syn. Synsforstyrrelser ledsaget av mageproblemer. 

 

Magesekken. - Salt smak; hikkelignende raping, verre av fet mat. Diaré etter en 

eneste kopp kaffe; hikking. Føler seg mett etter et par munfuller. Avsky for kjøtt, 

særlig svinekjøtt. Begjær etter lemonade (saft/brus°). Ikke tørst hele dagen. 

 

Rektum. - Smerter rundt endetarmsåpningen og perineum*, som om en kvise 

hadde blitt betent, når hun går eller når hun sitter. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon er rikelig, svart, inneholder “kjøttbiter”, klumpete, 

kommer for tidlig, med forløsningsaktige smerter som farer fra ryggen mot 

blygdbenet. Strømmen minker når hun går, uregelmessig menstruasjon samt 

migrene og midlertidig blindhet, eller glitrende flekker i synsfeltet. Hikke i løpet 

av graviditeten. Livmorblødning etter forløsning, med kolikkaktig 

nedovertrykkende smerter, som minker etter enhver blodutgytning. Etter mensen, 

hevelser i bryst, med utsondring av melk. 

 

Ekstremitetene. - Smerter i områder hvor benet ligger nær overflaten. Brennende, 

sårhet i hælene. Krampaktig sammentrekning av høyre tommel og pekefinger. 

Smerter i periostet (benhinne°). Frostknuter. 

 

Huden. - Akne hos unge kvinner, kløe bedre av å klø seg, og når mensen kommer 

i gang. 

 

Modaliteter. - Verre; i frisk luft, om kvelden, av å sitte, av å stå, av kald vann. 

Bedre; i løpet av mensen, av å røre på seg, av å gni seg; i varmt rom, av 

leksedrikk, av sitronsaft. 
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Forhold. - sammenlign med: Ambra, Pulsatilla, China, Ferrum. 

 

 

DIOSCOREA VILLOSA 

(Botanikk) 

 

 

Et middel for mange typer av smerter, særlig kolikk, og i heftige, smertefulle 

forstyrrelser i magens og bekkenets indre organer; midlet må regnes blant 

polychrestene i vår Materia medica (en “polychrest er et middel som har mange 

anvendelsesområder°). For mennesker som har svak fordøyelse; folk som drikker 

te, folk som har mye gass i magen. Gallestenkolikk. 

 

Gemytt. - Gir feil navn til ting. 

 

Hodet. - Murrende smerter i begge tinninger; bedre av trykk, men verre igjen etter 

at trykket opphører. Summing i hodet. 

 

Magesekken. - Tørr munn og besk smak om morgenen, belegg på tunga (brun°), 

ingen tørste. Raping av store mengder illeluktende gass. Nervesmerter i 

magesekken. Synkende tomhetsfølelse i magegropen; smerter p.g.a. for mye 

magesyre. Smerter langs brystbenet, som stråler ut i armene. Raping av sur, bitter 

gass, med hikke. Skarpe smerter i magen, bedre av å stå oppreist (og/eller 

bakoverbøyet°). 

 

Magen. - Smertene flytter plutselig på seg og dukker opp på steder som er fjernt 

fra smertens opprinnelse, som i fingrene eller i tærne. Romling i mage, og mye 

gass. Gripende, skjærende smerter i magens nedre del, med opphørende og 

hyppige tilbakekommende skjærende smerter i magesekken og tynntarmen. 

Kolikk; bedre av å gå; smerter som stråler fra mage til rygg, bryst, armer; verre av 

å bøye seg framover og av å ligge. Skarpe smerter fra leveren, som skyter oppover 

mot høyre brystvorte. Smerter fra galleblæren til brystet, ryggen, og armene. 

Nyrekolikk, med smerter i ekstremitetene. Plutselig behov for avføring. 

 

Rektum. - Hemorroider, med stikkende smerter i leveren; ser ut som drueklaser 

eller som røde kirsebær; stikker fram ved avføring, med smerter i 

endetarmsåpningen. Diaré (verst om morgenen), gul, etterfulgt av utmattelse, som 

om gass og avføring er brennende varmt. 

 

Hankjønn. - Avslapning og kulde i organene. Smerter som skyter fra nyrene til 

testiklene. Sterkt luktende svette på pungen og rundt kjønnshårene. Ufrivillig 

sædtømming i løpet av søvnen, eller av seksuell slapphet, med svakhet i knær. 

 

Hunkjønn. - Livmorkolikk; smertene stråler ut fra livmoren. Livaktige drømmer. 

 

Åndedrettsorganene. - Stram følelse langs brystbenet. Det virker som om brystet 

ikke utvider seg ved åndning. Kortpustet. 
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Hjertet. - Angina; smerter bak brystbenet som stråler ut til armene; tung pust; 

svekket hjerterytme: Særlig med gass i magen, smerter gjennom brystet og en 

stram følelse over brystet. 

 

Ekstremitetene. - Lammelse i ryggen; verre av å bøye seg framover. Murring og 

stivhet i leddene. Ischias; smertene skyter nedover lårene; verst på høyre side; 

bedre av å være helt stille (Dioscorea kan kurere ischias når smerten er følt kun 

når man beveger leggen eller når man sitter°). Verkefinger i begynnende fase, når 

stikning såvidt har begynt. Skjøre negler. Kramper i flexormuskler av fingre og 

tær. 

 

Modaliteter. - Verre; om kvelden og om natten, av å ligge, og av å bøye seg 

dobbelt. Bedre, av å stå oppreist, av bevegelse i frisk luft; av trykk. 

 

Forhold. - lar seg antidote med Chamomilla og Camphor. 

Sammenlign med: Coloc. (andre modaliteter); Nux-v., Cham., Bryonia. 

 

 

 

 

DROSERA 

(Rundsoldugg) 

 

Påvirker de respiratoriske organer på en markant måte og ble utpekt av 

Hahnemann som hovedmiddel for behandling av kikhoste. Drosera kan svekke 

motstanden mot tuberkulose og burde derfor også kunne styrke den.(Dr. Tyler). 

Tæringssyke som angriper mest strupehodet får god effekt av Drosera. 

Tæringssyke som angriper lungene: hosten forårsaker oppkast av mat, irritasjon av 

magen og rikelig opphost. Smerter i hofteledd. Tuberculære kjertler (Dvs, kjertler 

som blir betent, hovner opp og åpner seg som byller på utsiden av kroppen°). 

 

Gemytt. – Rastløs. Synes at alle mennesker er falske. Tror at han er blitt lurt av 

ondskapsfulle, misunnelig mennesker. Frykter bestandig at han kommer til å høre 

dårlige nyheter. Angst, som om hans fiender ikke lar ham være i fred, misunner og 

forfølger ham. (Hele den mentale biten er hentet fra Hahnemann, Materia Pura, og 

er ikke å finne i den originale Boericke°)   

 

Hodet. – Svimmelhet når han går i frisk luft, med en tendens til å falle mot 

venstre siden. Kulde i venstre side av ansikt, med stingende smerter og tørr hete i 

den høyre siden. 

  

Magesekken. – Kvalm. Aversjon og uheldige følger av syre- mat. (Også avsky til 

svinekjøtt. Hikke°). 

 

Åndedrettsorganene. – Krampaktig, tørr irriterende hoste, som kikhoste, 

anfallene følger hverandre meget tett; kan nesten ikke puste; kveles. Hosten er 

meget dyp og hes, verre etter midnatt; gul opphostning, med nese blødning og 

blødning fra munnen; brekker seg. Dyp, hes stemme: heshet; Strupehode- 

betennelse. Ru, skrapende fornemmelse dypt inni svelget og i den myke gane. 

Føler at det sitter en brødsmule i halsen, en fjær i strupehodet. Tæringssyke som 
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angriper strupehodet, med rask avmagring. Plagsom og kilende hoste hos barn – 

ikke i det hele tatt i løpet av dagen, men begynner så snart hodet legges på puten 

om kvelden. Sår hals hos mennesker som bruker stemmen mye, med ru, 

skrapende, tørr fornemmelse dypt inni svelget: stemmen blir hes, dyp, uten toner, 

høres ut som en tenåring i stemmeskiftet, det krever anstrengelse for å prate. 

Astma av å prate, hvert ord utløser sammentrekninger av halsen.  

 

Ekstremitetene. – Lammende smerter i hofteledd og i lårene. Stivhet av fotens 

ledd. Alle lemmene føles lamme. Sengen føles for hard.  (Krampaktig 

sammentrekning av fingrenes sener, slik at det er med vanskelighet at han greier å 

slippe noe han holder i hendene°). 

 

Feber. – Indre frossenhet; skjelving, med varmt ansikt, kald på hendene, ingen 

tørst. Er bestandig for kald, selv i sengen. 

 

Modaliteter. – Verre, etter midnatt, av å ligge, av å bli varm i sengen, av å drikke, 

av å synge, av å le. 

 

 

FERRUM METALICUM 

(Jern) 

 

Godt tilpasset unge svake mennesker, som har anemi og bleksott, eller som ser ut 

til å ha alt for mye blod slik at de rødmer for ingenting: kald i ekstremitetene; 

overfølsom; verst etter enhver fysisk aktivitet. Svakhet utløst av å prate eller gå, 

selv om individet ser ut til å være sterk. Blekhet av huden, av slimhinnene, av 

ansiktet, som alternerer med rødming. Hetebølger forårsaket av brå blod- 

styrkning til ansiktet, til bryst, til hodet, til lungene, osv. Uregelmessig fordeling 

av blodet. Gir falskt inntrykk av at blodet er rikt av røde blodlegemer. Slakk og 

avslappet muskulatur. 

 

Gemytt. – Irritabel. Blir forstyrret av den minste lyd. Den minste motgang hisser 

han opp. Fyrrig temperament. (”The Iron Lady”. Meget bestemte individer, med 

evne til å gjennomføre det de går inn for. Kan ha en tendens til å mene at alt det 

de gjør er meget viktig, eller at hans omgivelser er mer imponerende enn det de 

virkelig er. °) 

 

Hodet. – Svimmel i det han ser vann som flyter (eks. krysser en elv°). Sviende 

hodepine. Øresus før menstruasjon. Bankende, pulserende, hodet føles fullt av for 

mye blod; smerten brer seg til tennene, og kalde ekstremiteter. Smerter i bakhodet, 

med hurtig banking i nakken. Vondt i hodebunnen. Må la håret henge løs. 

(Voldsom hodepine som kan vare opptil flere dager på rad, blir ledsaget av rødt 

ansikt og varme, blir verre av den minste bevegelse eller lyd og verre av å ligge°). 

 

Øynene. – Våt, dunkel rød; avsky for lys: bokstavene går om hverandre.  

 

Nese. – Slimhinnene blir slappe, bløte, anemiske, bleke. 

 

Ansikt. – Knall rødt og rødmer av minste smerte, emosjon eller anstrengelser. De 

røde deler blir plutselig hvite, helt uten blod og oppsvulmet.  



 

 80 

 

Munnen. – Smerter i tennene; lindret av iskaldt vann. Smak av jord, av råtne egg.  

 

Magesekken. – Glupsk appetitt, eller fullstendig fravær av appetitt. Avskyr sur 

mat. Hver gang han prøver å spise utløser det diare. Gulper opp maten i 

munnfuller [Phosphorus]. Raper opp maten etter å ha spist, uten kvalme. Kvalme 

og oppkast etter å ha spist. Oppkast rett etter å ha spist. Oppkast etter midnatt. 

Tåler ikke egg. Stinn og trykk i magesekken etter å ha spist. Hete og svie i 

magesekken. Overømfintlighet av bukens vegger. Luft i magen.  

  

Avføringen. – Dårlig fordøyelse, om natten, i løpet av måltid eller mens han 

drikker, uten smerter. Ikke vellykket trang til avføring; avføringen hard, etterfulgt 

av smerter i ryggen eller kramper i rektum. Framfall av endetarmen; kløe i 

rektum, særlig hos unge barn.  

 

Urinveien. – Ufrivillig; verst om dagen. Kløe i uretra, brer seg til blæra.  

 

Hunkjønn. – Mensen opphører for en dag eller to, så begynner den igjen. 

Utsondrer lange deler av livmoren. Damer som er svake, skjøre, anemiske, men 

som det til tross er rød i ansiktet. Menstruasjon kommer for tidlig, for rikelig, 

varer for lenge; blek, vannaktig. Overfølsomhet av skjeden. Tendens til abort. 

Framfall av skjeden.  

 

Åndedrettsorganene. – Brystet nedtrykket; pusten anstrengt. Oppstigning av 

blod til bryst. Heshet. Hoste tørr, krampaktig. Opphosting av knall rødt blod 

[Millelefolium]. Ved hvert hosteanfall; smerter i bakhodet.  

 

Hjertet. – Hjerteklapp; verst av bevegelser. Hjertet føles nedtrykt. Pulsen full, 

men svak og ettergivende: andre ganger liten og svak. Hjertet ser ut til å plutselig 

tømme mye blod inn i vevene, og like plutselig trekke alt tilbake igjen, etterlater 

bleke overflater.  

 

Ekstremitetene. – Revmatisme i skulderen (særlig på venstre siden, i deltoid- 

muskelen). Ødem etter å ha mistet mye væsker. Vondt i ryggen; bedre av sakte 

bevegelser. Smerter i hofteledd, i skinnlegg, i fotsålen, og i hælen.  

 

Huden. – Blek; rødmer; gir etter for trykk. 

 

Feber. – Allmenn kulde på ekstremitetene; hodet og ansiktet blir varmt. Frostrier 

rundt klokka 4 om morgenen. Hete i håndflatene og i fotsålene. Rikelig, 

svekkende svette.  

 

Modaliteter. – Bedre, av sakte bevegelser. Bedre etter å ha reist seg opp. Verst; 

mens han svetter; mens han sitter. Etter å ha vasket seg i kaldt vann og etter å ha 

blitt overopphetet.  

 

 

FLUORICUM ACIDUM 

(Hydrfluoric acid) 
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Særdeles godt tilpasset kroniske sykdommer med en syfilitisk eller kvikksølv- 

bakgrunn. Glabella* regionen hovner opp. Virker spesielt på noen vev og er 

indikert ut fra dype, destruktive prosesser, liggesår, kronisk sårdannelser, 

åreknuter. Pasienten føler et behov for energiske bevegelser. Klager som følger 

med høy alder, eller hos de som blir for tidlig gammel, med svake, utvidede 

blodårer. Lever- cirrhose hos alkoholiker. Struma (Dr. Weaks). (Kali fluoride 

forårsaker struma hos hunder). Tidlig hull, forråtnelse i tennene. Gamle tilfeller av 

nattlig feber, som kommer periodevis.  

 

Gemytt. – Likegyldighet over de de er mest glad i: greier ikke å leve opp til sitt 

ansvar, livlighet. Føler seg mentalt oppløftet og er munter.  

 

Hodet. – Mister hår flekkevis. Hud- forråtnelse. Trykk på siden av hodet fra inn 

og ut. Forråtnelse av de små ben i ørene som brukes til hørsel og av benet direkte 

bak ørene, med rikelig utsondring; verre av varme [Silica verre av kulde]. 

Utvekster på bena.  

 

Øynene. – Følelse av at en vind blåser gjennom øynene. Fistula i tårekanalene. 

Voldsom kløe i den indre øyekroken. 

 

Nesen. – Kronisk nese- katarr med sårdannelse i nesens skillebein; nesen tetner til 

og det oppstår en smertefull tyngde i pannen.  

 

Munnen. – Fistula i tannkjøtt, med konstant blodtilblandet og salt utsondring. 

Syfilitisk sår i halsen, som blir meget overømfintlig for kulde. Tennene føles 

varme. Påvirker tennene og beinet i den øvre kjeven.  

 

Magesekken. – Tyngde og trykk nedover i magesekken. Varm utvikling i 

magesekken før måltidet. Syre- oppstøt. Aversjon til kaffe, begjærer kompliserte 

retter. Symptomene fra magesekken blir bedre av trange klær. Begjærer retter som 

er sterk krydret. Begjærer kaldt vann, sulten. Varme drikker forårsaker diaré.   

 

Magen. –  Sårhet over lever. Promper og raper. 

 

Endetarmen. – Galle-holdig diaré, med avsky for kaffe.  

 

Hankjønn. – Svie i urinrøret. Seksuell drift og begjær blir økt, med ereksjon om 

natten, i søvnen. Pungen hovner opp.   

 

Urin. – Sparsommelig, mørk urin. Ved ødem med vannansamling i kroppens 

hulrom forårsaker midlet hyppig og rikelig urin, med store lettelser.  

 

Hunkjønn. – Rikelig menstruasjon, for hyppig, varer for lenge. Sårdannelse i 

livmor og i livmorsåpningen. Rikelig og etsende utflod. Nymfomani (økte 

seksuelle lyster). 

 

Åndedrettsorganene. – Følelse av trykk på brystet, puste-vansker, stor dyspné. 

Vannansamling i lungene.  
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Ekstremitetene. – Betennelser av finger- leddene. Følelse av at det er en flis 

under neglen. Neglene smuldrer opp. Forråtnelse og død, særlig av  lange ben. 

Nevralgi eller revmatismer i halebein. Sårdannelser over tibia.   

 

Hud. – Åreknuter. Nævi (fødselsmerker). Varige sår; med røde kanter og 

dannelse av blemmer rundt kanten. Liggesår: verre av varme. Syfilitisk rupia (en 

psoriasislignende hudutslett). Gamle arr begynner å klø. Føles som om det tyter 

kokende damp ut fra hudporene. Kløe, særlig av åpningene, og i småflekker, verre 

av varme. Neglene vokser fort. Abscess i beinhinnen. Rikelig, sur, illeluktende 

svette. Syfilitiske utvekster på huden (tubercules). Vannansamling i 

ekstremitetene hos gamle, svake personer. Svakhet som grenser på manglende 

reaksjonsevner i kappilærer- og i venesystem. Vevene hovner opp. 

 

Modaliteter. –Verre av varme, om morgenen, av varm drikke. Bedre av kulde, 

mens han går. 

 

 

 

 

GELSEMIUM 

(Gul sjasmin) 

 

Midlet konsentrer sin virkning på nervesystemet, forårsaker forskjellige grader av 

motorisk paralyse. Almen svakhet. Svimmelhet, dorskhet, døsighet, og skjelving. 

Svak puls, føler seg sliten, mental lathet. Paralyse av gruppen av muskler rundt 

øynene, halsen, brystet, strupen, lukkemuskler, ekstremitetene, osv. Lammelse 

etter difteri. Muskelsvakhet. Fullstendig avslappet og svak. Manglende 

muskelkoordinasjon. Stor svakhet p.g.a. sol og varme. Følsom for barometerfall. 

Kulde og fuktighet utløser mange problemer. Barnet er redd for å falle; griper tak i 

moren eller i vuggen. Treg blodsirkulasjon. Nerveproblemer hos mennesker som 

tilvirker cigar. Influensa. Mesling. Pellagra* 

 

Gemytt. - Ønsker å være i ro, ønsker å være alene. Sløvhet, kraftløshet, 

likegyldighet. “Forstanden blir døsig”. Apati når det gjelder sin sykdom. 

Fullstendig fravær av frykt. Feberfantasi i det han faller i søvn. Emosjonell 

opphisselse, frykt, osv, fører til fysiske plager. Uheldige følger av skrekk, frykt, 

opphissende nyheter. “Stage fright” (sommerfugl i magen før en opptreden°). 

Barnet skvetter til og gripper tak i moren, og skriker som om han er redd for å 

falle. [Borax]. 

 

Hodet. - Svimmelhet, som brer seg fra bakhodet. Hodet er tungt; følelse av et bånd 

rundt hodet, og hodepine i bakhodet. Sløv, tyngende smerte, med tunghet av 

øyelokkene; mørbanket følelse; bedre av trykk, og av å ligge med hodet oppreist. 

Smerter i tinning, som sprer seg til øret og nesevingen, haken. Hodepine, med 

ømhet i nakkemuskler og skuldre. Hodet forvarslet av blindhet; bedre av rikelig 

urinering. Skallen er øm ved berøring. Feberfantasi idet han faller i søvn. 

Foretrekker å ha hodet oppreist 

på puten. 
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Øynene. - Ptosis*; tunge øyelokk; pasienten kan nesten ikke åpne dem. Dobbelt 

syn. Forstyrrelser av muskulaturen. Korrigerer uklart syn og ubehag i øynene, som 

gjenstår etter at man har tatt i bruk veltilpassede briller. Tåket syn, som røyk foran 

synet [Cycl.; Phos.]. Dunkelt syn; utvidede pupiller og manglende følelse for 

lyset. Nervesmerter i øyehull, ledsaget av sammentrekning og rykning av 

musklene: Mørbanket smerte bakerst i øyehulene. En pupill utvidet, den andre 

lukket. Betennelser dypt i øyet, med røykelagt utseende av glass-kroppen. 

Slimhinne-betennnelser. Albuminuric retinitis (betennelse i netthinen som oppstår 

ved diverse former av nyresykdom med egghvite i urinen, og som fører til hvite 

flekker på netthinnen°). Netthinne som løsner, grønn stær og descemetitis 

(betennelser på slimhinnen bak hornhinnen°). Hysterical amblyopia (nedsatt syn 

når det finnes hverken øyesykdom eller fysisk defekt°) 

 

Nese. - Nysing; potte tett i neseroten. Tørrhet i nesegangen. Hevelse av 

nesemusling. Vannaktig, etsende utsondring. Akutt snue, med sløv hodepine og 

feber. 

 

Ansikt. - Het tyngde, rødhet, sløv-søvning ansiktsuttrykk [Bapt.; Op.](som når 

man er sterkt beruset av alkohol°). Nervralgiske smerter i ansikt. Dunkel 

misfargning av ansiktet (blir mørkerød men ikke blåaktig°), samt svimmelhet og 

svakt syn. Musklene i ansiktet blir sammentrukket, særlig rundt munnen. Haken 

sjelver. Underkjeven faller ned. 

 

Munnen. - Råtten smak og ånde. Tungen blir nummen, tykk, belagt, gul, sjelver, 

lammende. 

 

Halsen. - Vanskelig for å svelge, særlig av varm mat. Kløe og kiling i den bløte 

delen av ganen og i svelget. Smerter i streno-cleido-mastoid, bak parotiden. 

Hovne mandler. Halsen føles ru, brenner. Lammelse etter difteri. Betennelser i 

mandlene; smerten skyter mot ørene. Følelse av en klump i halsen som man ikke 

lykkes med å svelge ned. Stemmen faller bort. Smerter i ørene når man svelger 

[Hep.; Nux.]. Problemer med å svelge. Smerter fra halsen til ørene. 

 

Magesekken. - Som en regel er Gelsemiumpasienten ikke tørst. Hikke; verre om 

kvelden. Følelse av tomhet og svakhet i gropen av magesekken, eller av et trykk, 

som av noe tungt (folk sier gjerne solar plexus eller mellomgulvet°). 

 

Avføringen. - Diaré forårsaket av emosjonell opphisselse, skrekk, dårlige nyheter 

[Ph-ac.] (Gelsemium har kurert epidemier av diaré ved fronten; såkalt “camp 

dysenteri”°). Smerteløs eller ufrivillig avføring. Fløte- farget [Calc.], te-grønn. 

Delvis lammelse av lukkemuskulaturen og av endetarmsåpningen. 

 

Urinveien. - Rikelig, klar, vannaktig, med frossenhet og skjelving. Smertefull 

vannlating. Delvis lammelse av blæren; urinstrømmen stopper og starter 

[Clematis]. Tilbakeholdelse av urinen. 

 

Hankjønn. - Ufrivillig sædavgang, uten ereksjon. Kjønnsorgan blir kaldt og slapt 

[Ph-ac]. Svette er ustanselig på pungen. Begynnende fasen av gonorré; sparsomt 

sekret; etsing; ikke mye smerte, men mye hete; svie ved urinrørets åpning. 
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Hunkjønn. - Livmorhalsen åpner seg ikke under forløsning [Bell.] (Genitalia 

Female RIGIDITY of os during labor°). Vaginismus*. Falske laborsmerter; 

smertene går oppover ryggen. Smertefulle menstruasjoner, med sparsom 

blødning, mensen kommer for seint. Smertene brer seg til rygg og hofter. Bortfall 

av stemme og sår hals ved menstruasjon. Følelse av at livmor blir klemt [Cham., 

Nux., Ustilago]. 

 

Åndedrettsorganene. - Puster sakte, med stor utmattelse. Tyngdefølelse i brystet. 

Tørrhet, med sårhet i brystet og rennende snue. Spasmer på stemmebåndet. 

Stemmen blir borte; akutt bronkitt, puster fortere, spasmer i lungene og i 

diafragma. 

 

Hjertet. - Følelse av at hjertet vil stanse, hvis en ikke holder seg i konstant 

bevegelse. Treg puls [Dig., Kal., Apocinum]. Hjerteklapp; myk puls, svak, fyldig 

og flytende. Treg puls når en er i ro, men akselerer veldig ved bevegelser. Svak, 

treg puls hos eldre. 

 

Ryggen. - Sløv, tung smerte. Total avslapning av hele muskelsystemet. 

Kraftløshet; musklene føles mørbanket. Blir sliten av den minste anstrengelse. 

Smerter i nakken, særlig i øvre sterno-cleidomusklene. Sløv murring i lumbal- og 

i sakralregion, som sprer seg oppover. Smerter i ryggens muskulatur, hoftene, og i 

nedre ekstremitetene, for det meste dypt liggende smerter. 

 

Ekstremitetene. - Mister kontrollen over muskulaturen. Kramper i muskelen 

mellom albuen og håndledd. Nevralgiske smerter som følge av uheldig 

arbeidsstilling. Skrivekrampe. Overdreven sjelving og svakhet av ekstremitetene. 

Hysterisk kramptrekning. Føler seg sliten etter minste anstrengelse. 

 

Søvnen. - Kan ikke sovne fullt og helt. Feberfantasi idet han faller i søvn. 

Søvnløshet p.g.a. utmattelse; av ustyrlig tenkning; tobakk. Gjesping. Søvnløshet 

p.g.a. nervøs opphisselse [Coffea]. 

 

Huden. - Varm, tørr, kløende, som meslinger. Rosen. Katarr symptomer ved 

meslinger; Gelsemium hjelper for å bringe fram utslettet. Når et hudutslett går 

tilbake før den har nådd sitt forventede høydpunkt, men etterlater en blek flekk. 

Skarlagensfeber med dorskhet og rødmende ansikt. 

 

Feber. - Ønsker å bli holdt, fordi hun skjelver så mye. Puls treg, fyldig, myk. 

Frostrier opp og nedover ryggen. Hete- og svettetokter, langvarige og utmattende. 

Dumb-ague (en form av sub-akutt malaria uten frostrier°), med mye sårhet i 

muskulaturen, stor utmattelse, og voldsom hodepine. Nervøs feber. 

Tilbakevendende feber forår-saket av forstyrrelse i leveren, med dorskhet, 

svimmelhet, besvimelse; uten tørste, utmattet. Frostrier, uten tørste, oppover 

ryggen; som bølger som brer seg oppover fra sakrum til bakhodet. (Frysning som 

begynner i føttene og særlig i hendene°) 

 

Modaliteter. - Verre; av fuktig vær, tåke, før tordenvær, emosjoner, eller 

opphisselser, dårlige nyheter, tobakk- røyking, av å tenke på sine plager; ved kl 

10.00 om morgenen. Bedre; av å bøye seg framover, av rikelig vannlating, i frisk 

luft, av fortsatt bevgelse, av stimulerende midler. 
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Forhold. - Sammenlign med: Ignatia (magetrøbel hos cigartilvirker); Baptisa; 

Ipecacuhana; Aconitum; Belladonna, Cimicifuga; Magnesium phosphoricum 

(Gelsemium inneholder noe Magnesium phosphoricum). Culex (svimmelhet av å 

pusse nesen, samt potte tett i ørene). 

 

 

 

GLONOINE 

GL= glyserin / O = oksygen / N = nitrogen 

(Nitro-glycerine) 

 

(Glonoine er et av de mange eksempler på et medikament som først ble utprøvd 

og tatt i bruk av homeopatene for senere å bli adoptert av skolemedisinen. 

Glonoine brukes idag (1999) i store omfang for behandling av hjertelidelser, men 

siden skole-medisinen ikke har noen aning om Glonoines eksakte anvendelse, er 

de nødt til å bruke stoffet i store mengder (se nederst under dosering), og aldri 

alene, men alltid blandet med andre stoffer som angivelig demper Glonoinens 

effekt. Dette perverse bruk av Glonoine kan bare føre til to ting; den ene er en 

økning av pasientens lidelser på sikt, og den andre er en økning av apotekernes og 

legenes formue°). 

En nylig gjennomført Tysk prøvning av glonoine (1925 ?-°), bekrefter det som 

kom fram under de Amerikanske prøvninger, og brakte fram symptomer av 

markante nerveforstyrreleser. Stor trøtthet, ingen arbeidslyst; ekstrem irritabilitet, 

blir opphisset av den minste motgang, som ender med symptomer av 

blodansamling i hodet. Bruken av 6. potens førte til kløe over hele kroppen, 

etterfulgt av akne og bylldannelser, og bulimi. Stort middel for hodepine som 

følge av blodansamling i hodet, økt blod-tilstrømming til hjernen etter å ha vært 

utsatt for mye kulde eller hete. Utmerket for hodebesvær som følger med 

overgangsalderen, med under-trykning av menstruasjon. Barn blir syke av å sitte 

foran peisen. Bølger av blodstrømmer til hodet og hjertet. Tendens til brå og 

voldsom uregelmessighet av blodets sirkulasjon. Voldsom krampe-trekning, 

knyttet til blodansamling i hjernen. Fornemmelse av en pulsering i hele kroppen. 

Pulserende smerter. Kjenner ikke igjen velkjente steder. Sjøsyke. 

 

Hodet. - Forvirring, med svimmelhet. For følger av solstikk; for følger av hete på 

hodet, som når man arbeider for nært under en elekrisk lampe. Hodet er tungt, 

men han orker ikke å legge det på puten. Tåler ikke noe varmt i nærheten av 

hodet. Bedre av å avdekke hodet. Bankende hodepine. Smerter i hodet og i 

ansiktet som følge av kramper i blodårene. Meget irrirtabel. Svimmel når han 

reiser seg i loddrett stilling. Blodansamling i hjernen. Hodet føles enormt stort, 

som om skallen er for liten for hjernen. “Sol-hodepiner”; øker og avtar i takt med 

solen. Støt i hodet, synkront med pulsen. Hodepine istedet for mensen. Bølger av 

blod til hodet hos gravide kvinner. Tilstander hvor “apoplexy*” truer. 

Hjernehinne-betennelser. 

 

Øynene. - Som om halvparten av alt han ser er i skarpt lys, og det andre i 

skyggen. Bokstavene virker mindre. Gnistrer foran øynene. (Svarte prikker som 

svømmer når man bøyer seg°). 
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Ørene. - Dunker; hører hvert hjerteslag i ørene; ørene føles fulle. 

 

Ansikt. - Blir plutselig rødt, hett, blekt; dekket av svette; smerter i neseroten; 

smerter i ansikt. Dystert ansikt. 

 

Munnen. - Pulserende tannverk. 

 

Halsen. - Halsen føles full. Må åpne kragen. Kvelingsfornemmelse, og hovner 

opp under ørene. 

 

Magesekken. - Smerter i magesekken hos blodfattige pasienter med svakt 

blodomløp. Kvalme og oppkast. Svakhet, gnagende, og tomhetsfølelse i gropen av 

magesekken. Unormal sult. 

 

Magen. - Forstoppelse, med kløe, smertefulle hemorroider, med klyping i magen 

før og etter avføring. Diaré; rikelig svart, klumpet avføring. 

 

Hunkjønn. - Forsinket menstruasjon, eller plutselig opphør av menstruasjon, 

ledsaget av blodansamling til hodet. Hetebølger ved overgangsalder. 

 

Hjertet. - Hjertet arbeider tungt. Føles som om hjertet flagrer. Hjerteklapp med 

åndenød. Kan ikke gå oppover bakken. Minste anstrengelse forårsaker at blodet 

styrter mot hjertet, samt besvimelsestokter. Bankende pulsering i hele kroppen, 

helt til fingertuppene. 

 

Ekstremitetene. - Kløe over hele kroppen, verst på armer og ben. Smerter i 

venstre biceps. Dragende smerter i alle lemmer. Vondt i ryggen. 

 

Modaliteter. - Bedre av congac. Verre i sollys; av solens hete, av peis eller 

ovnsvarme; av ulyd, av å bøye seg, av å klippe håret; av fersken, av stimulerende 

midler; av å ligge; fra kl. 06.00 om morgen til midt på dagen; venstre siden. 

 

Forhold. - Motgift til Aconitum, og Aconitum er motgift til Glonoine. 

Sammenlign med: Amyl.-nitritt, Belladonna, Opium, Stramonium, Veratrum 

viride. 

 

Dosering. - Når Glonoine ikke er brukt for å kurere, men for bare å lindre (ikke-

homeopatisk bruk), f. eks. ved angina pektoris, astma, hjertesvikt osv., må den gis 

i fysiologiske doser; dvs. fra 0,05 til 5 ml. Glonoine er et utmerket middel for 

slike katastrofale situasjoner. Indikasjon for bruk av Glonoine i fysiologiske doser 

er svake, med nervøs puls, blekhet, kramper i blodårene, blodmangel til hjernen, 

kollaps, svakt hjerte, besvimelse, dobbel puls, svimmelhet, med andre ord; 

nærmest det motsatte av de symptomer som påberoper dets homeopatiske bruk. 

Fysiologiske doser av Glonoine er ofte brukt for å senke blodtrykket ved kronisk 

interstitial nephritis. 

 

 

 

GRAPHITES 

(Grafitt) 
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Som alle andre karboner er Graphites et anti-psorisk middel med stor kraft, men 

den er særdeles virksomt til pasienter som er heller grovbygde, som har lys hud, 

som har tendens til hudutslett og treg mage, overvektig, frossen, og forstoppet, 

med en historikk av forsinket menstruasjon, og som har lett for å bli forkjølet. 

Barn er frekke, liker å erte, ler av irettesettelser. Graphites har en særegen evne til 

å bringe indre sykdommer ut, i form av hudutslett. Utrydder tendenser til rosen. 

Anemi med rødhet i ansiktet. Tendens til å legge på seg. Hovne kjønnsorganer. 

Strømmende utflod fra skjeden. Mykner opp, og til dels forminsker arr. 

Forhardning av vev. Kreft i magesekken, særlig i pylorus. Sår i tolvfingertarm. 

 

Gemytt. - Har lett for å skvette ved minste anledning. Beskjeden, redd av seg. 

Greier aldri å bestemme seg. Er ikke disponert til arbeid. Rastløs når sitter man på 

arbeid. Gråter av musikk. Bekymrer seg for ting som kan komme til å hende, 

rastløs, engstelig, deprimert, har problemer med å ta avgjørelser. 

 

Hodet. - Blodstigning til hodet med rødt ansikt, også ved neseblod og oppblåsthet 

og luft i magen. Hodepine når våkner om morgenen, mest på ene siden, med lyst 

til å kaste opp. Følelse av at det ligger spindelvev på pannen. Hodet føles 

numment og svampaktig. Revmatiske smerter på ene siden av hodet, brer seg til 

tennene og nakken. Brennende varm på issen. Fuktig, kløende utslett under hår, 

lukter vondt. ”Cataleptic*” tilstand. 

 

Øynene. - Betennelse i øyets slimhinne, med intoleranse for kunstig lys. 

Øyelokkene blir røde og hovne. katarr i øyelokkets kanter. Tørrhet av øyelokkene. 

Eksem på øyelokkene; sprukne. 

 

Ørene. - Tørrhet i indre øre. Knirkelyd i ørene når spiser. Fuktighet og utslett bak 

ørene. Hører bedre når det er mye bråk (merkelig og uforklarlig tilstand, som gjør 

at han lettere følger med i en samtale på et bråkete idrettsarrangement, enn når han 

samtaler i et stille rom°). Tunghørt. Vislende lyd i ørene. Smell i ørene, som lyden 

av et geværskudd. Tynt, hvitt, skorpete belegg på trummehinnen, som flass. 

Sprekker bak og inn i ørene. 

 

Nese. - Sårhet når pusser nesen; smerter inne i nesen. Overfølsom luktesans; kan 

ikke tåle ikke blomster. Skorper og sprekker i neseborene. 

 

Ansikt. - Føles som om ansikt er dekket av spindelvev. Eksem på nesen. Kløende 

kviser. Fuktig eksem rundt munnen og på haken. Rosen, brennende og stikkende. 

 

Munnen. - Råtten lukt fra munn. Pust lukter urin. Sviende blemmer på tunge, 

øket spyttutvikling. Sure oppstøt. 

 

Magesekken. - Avsky for kjøtt. Blir kvalm av å spise søtt. Tåler ikke varm drikke. 

Kvalme og oppkast etter ethvert måltid. Morgenkvalme under menstruasjon. 

Trykk i magesekken. Brenning i magesekken, forårsaker sultfølelse. Ikke lett å 

rape. Sammenknipende smerter i magesekken. Tilbakevendende intense 

nervesmerter i magesekken. Gassdannelse. Smerter i magesekken er midlertidlig 

lindret av å spise, av varm drikke, særlig melk, og av å ligge. 
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Magen. - Kvalmende følelse i magen. Oppblåsthet og hardhet i magen, som full 

av luft som ikke 

kommer ut; må løsne på klærene; smertefullt trykk i lyskene. knurring, 

brumming, kvekking i magen. Lyskeregionen er følsom, hovner opp. Luftsmerter 

på den siden han ikke ligger på. Kronisk diaré, brunaktig, flytende, ufordøyet, 

offensiv lukt. Meget illeluktende gass, forvarslet av kolikksmerter. 

 

Avføringen. - Forstoppelse; svær, dårlig, knudret avføring blandet med slimaktige 

tråder. Brennende hemorroider. Framfall av endetarmen, diaré; avføring som 

består av brun væske, iblandet ufordøyd substans, meget illeluktende, sur lukt. 

Svie, sårhet, kløe i endetarmsåpningen. Avføringen kommer i klumper forbundet 

med slimtråder. Årknuter i endetarmen. Endetarmåpningen sprekker [Rathania; 

Paeonia]. 

 

Urin. - Grumsete, med bunnfall. Lukter surt. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjonen kommer for sent, med forstoppelse; blek og 

sparsom, med rivende smerter i magen, og kløe i genitalia før mensen. Heshet, 

forkjølelse, hoste, svette og morgenkvalme under menstruasjon. Utflod, blek, 

tynn, rikelig, hvit, etsende, med stor svakhet i ryggen. Puppene hovne og harde. 

Forhardning av eggstokkene og livmoren og puppene. Brystvortene såre, sprukne, 

med blemmer. Bestemt avsky for samleie. 

 

Hankjønn. - Seksuell svakhet, med øket sexlyst; avsky for samleie; for tidlig eller 

ingen sæduttømming; herpesutslett på kjønns-organene. 

 

Åndedrettsorganene. - Sammentrekning i brystet; krampaktig astma; kvelende 

anfall som vekker fra søvnen; må spise noe. Smerter i midten av brysten, med 

hoste, skrapende fornemmelse og sårhet. Kronisk heshet med hud problemer. 

Greier ikke å kontrollere stemmebåndene; heshet når begynner å synge, og får 

ikke stoppet. 

 

Ekstremitetene. - Smerter i nakken, skuldrene, ryggen og lemmene. Smerter i 

ryggraden. Smerter i korsryggen med stor svakhet. Flåing av huden mellom 

lårene. Venstre hånd nummen; armene dovner bort; fingernegler blir tykke, svarte, 

og rue. Negleroten blir betent [Psor., Fluor. ac.]. Ødem i nedre ekstremitetene. 

Fotnegler blir misdannet. Stivhet og sammentrekning av tær. Neglene blir skjøre 

og smuldrer. Deformerte negler, smertefulle, såre, tykke, og forkrøplede. Sprekker 

eller dype revner i finger tuppene. Offensiv svette på føttene. 

 

Huden. - Ru, hard, vedvarende tørrhet av huddeler, som ikke er angrepet av 

eksem. Tidlig stadium av overdreven dannelse av bindvev rundt et arr, og tidlig 

stadium av tumør som består av bindvev. Kviser og akne. Utslett, som danner en 

klebrig utsondring. Råhet i albu, arm og knehase, i lysken, i nakken, bak ørene. 

Ufrisk hud; hvert minste sår danner verk. Sår som utsondrer en glutenaktig væske, 

tynn og klebrig. Hevelse og forhardning av kjertlene. Kuler under huden hos 

mennesker som ikke elimerer urin-syre. Sprekker i brystvortene, munnen, mellom 

tærne, anus. Rosen med ødem (phlegmomous erysipelas) i ansiktet; brennende og 

sviende smerter. Føttene hovner opp. Wens*. Kronisk “rosenaktig” type utslett. 
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Modaliteter. - Verre; av varme, på natten, under og etter menstruasjonen. Bedre; 

i mørke, å bli dekket til. 

 

Forhold. - Komplement til: Argentum nitricum, Causticum, hepar, Lycopodium, 

Arsenicum,Tuberculinum. Sammenlign med: Petrol., Sepia, Sulphur, Fluor-ac. 

Motgift; Nux vomica, Aconitum, Arsenicum. 

 

 

 

 

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM 

(Hahnemanns Calcium Sulphide) 

 

Passer særdeles bra for skrofulose* og lymfatiske konstitusjoner som har en 

tendens til å få utslett og hevelser i kjertler. Usunn hud. Blondiner med slapp 

karakter og svake muskler.  Stor overfølsomhet for alle inntrykk. Pasienten 

trekker over seg dynene til tross for at han svetter. På det lokale plan, har Hepar 

en spesiell affinitet for slimhinnen i de respiratoriske organer og forårsaker en 

skrofuløs katarr- betennelse, med stor produksjon av sekret og stor svette- 

dannelse. Etter overbruk av Mercurius. Bihulebetennelse med puss- dannelse. 

Tendens til pussdannelse er ekstremt godt markert, og har vært en pålitelig lede- 

symptom i praksis. Hudutslett sprer seg ved at det danner seg små ”papuler” rund 

eldre utslett. Frossenhet, overfølsomhet, smerter som av en flis, begjær etter surt 

eller andre ting med sterk smak er veldig karakteristisk. Fornemmelse av at det 

blåser kald vind over en del av kroppen. Den siden av kroppen som han ligger på 

om natten blir etter hvert uuttålelig vond; han må bare snu seg. Pellagra* (her 

kreves det store påtagelige doser). Syfilis etter at den syke har fått for kraftig 

antiseptisk medisinering. 

 

Gemytt. – Angst om kvelden og om natten, med tanker på selvmord. Det minste 

ting irriterer ham. Deprimert og trist. Snarsint og voldelig. Snakker alt for fort.   

 

Hodet. – Svimmelhet og hodepine, når han rister på hodet eller rir på hest. 

Borende smerter i høyre tinning og i neseroten hver morgen. Hodebunnen sensitiv 

og sår. Fuktig hodebunn som klør og svir. Kaldsvette på hodet. 

 

Øynene. –Varige sår på hornhinnen. Regnbuehinnebetennelse, med pussdannelse 

i forreste øyekammer; Betennelse på innsiden av øyen- lokk- slimhinnen med 

pussdannelse, samt betydelig chemosis*, rikelig utsondring, stor overfølsomhet 

for luft og berøring. Øynene og øyelokket betent og rødt. Smerter i øynene, som 

om øynene ble trukket bakover i hodet. Borende smerter i øvre ben av øyehull. 

Øyeeplene såre ved berøring. Gjenstandene virker røde og for store. Synet blir 

formørknet av å lese; synesfeltet redusert med en halv. Skarpe sirkler foran 

øynene. Hypopion*. 

 

Ørene. – Skurv på og bak ørene. Utsondring av illeluktende puss fra ørene. 

Øresus og pulsering i ørene, med nedsatt hørsel. Døvhet etter skarlagensfeber. 

Pustule* i ørets gang og i det ytre øret. Mastoiditt (betennelse i beinknuten bak 

øret). 
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Nesen. – Øm, sårdannelse. Sårhet i neseborene, med katarr-komplikasjoner. Nyser 

hver gang han går ut i kald, tørr vind, med rennende nese, senere tykk, 

illeluktende utsondring. Nesen blir tett hver gang han går ut i kald luft. Lukter av 

gammel ost. Høysnue.  

 

Ansiktet. – Gul dunst. Sprekk i midten av nedre leppe. Rosen med prikning i de 

angrepne deler. Nevralgier i høyre siden, som brer seg som eikene på en hjul til 

tinning, øret, neseborene og leppene. Smerter i ansikts-beinene, særlig ved 

berøring. Sår i munnviken. Smerter farer i kjeven når man åpner munnen. 

 

Munnen. – Rikelig spytt-dannelse. Tannkjøtt og munnen smertefull ved berøring 

og har lett for å blø. 

 

Halsen. – Ved svelging: følelse av en plugg og av en flis som sitter i halsen. 

Mandelbetennelse med nærstående pussdannelse. Stikning i halsen som brer seg 

til ørene idet man svelger. Oppharking av slim. 

 

Magesekken. – Begjær for surt, vin, og mat med sterk smak. Avskyr fet mat. 

Hyppig raping, uten lukt eller smak. Magesekken blir oppblåst og det gjør det 

nødvendig å løsne klærne. Svie i magesekken. Tyngde og trykk i magesekken 

etter et lett måltid.  

 

Magen. – Stikning i lever- region mens man går, hoster, ånder eller berører den [ 

Bry.; Merc.;]. Hepatitt. Svulst på lever; magen oppblåst, stinn; kronisk mage- 

besvær. 

 

Endetarmen. – Avføring har leire- farge og er myk. Sur, hvit, ufordøyet, 

illeluktende.  Mangler kreftene for å drive ut selv en myk avføring. 

 

Urinvei. –Blæren tømmes sakte, uten kraft – urinen faller loddrett, blæra er svak. 

Har følelse av at det bestandig ligger  noe igjen. Fettaktig film på urin. Blære- 

problem hos eldre menn. [Phos., Sulph., Copaiva.] 

 

Hankjønn. – Herpes, følsomt, har lett for å blø. Sårdannelse på utsiden av 

prepuset som ligner på en sjanker [Nitric acid]. Opphisselse og sædtømming uten 

erotiske tanker. Kløe på glans, frænum*, og pungen. Kjertlene i lysken danner 

puss. Blomkål- vorter som lukter vondt. Fuktig sårhet på kjønnsorganene og 

mellom pungen og lårene. Gonnore som ”aldri blir bra”. 

 

Hunkjønn. – Utsondring av blod fra livmoren. Kløe på utvendige kjønnsorganer 

og på brystvortene, verst i løpet av menstruasjon. Mensen kommer seint og blir 

sparsommelig. Byller på kjønnsleppene med store smerter. Meget illeluktende 

utflod. Lukter som gammel ost. [Sanicula]. Rikelig svette ved overgangsalder. 

[Tilia., Jaborandi.] 

 

Åndedrettsorganene. – Mister stemmen og hoster når han kommer i kontakt med 

tørr, kald vind. Hes, mister stemmen. Plagsom hoste når han går. Tørr, hes hoste. 

Hoster så snart en hvilket som helst del av kroppen blir kald eller blir avdekket, 

eller av å spise noe kaldt. Krupp med løs, raslende hoste; verre om morgenen. 

Kvelende hoste. Surklende, kvekkende hoste; kvelende anfall; må reise seg og 
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bøye hodet bakover. Engstelig, vislende, fuktig ånding, astma verre i kald tørr 

luft; bedre i fuktig luft. Hjerteklapp. 

 

Ekstremitetene. – Fingerledd hovner opp; har en tendens til å ha lett for å komme 

ut av ledd. Neglen på stortåa gjør vondt ved det minste trykk. 

 

Huden. – Abscesser: Når betente kjertler gjør meget vond. Papuler* som har en 

tendens til å danne puss og spre seg. Akne hos ungdom. Puss- dannelse med 

stikkende smerter. Har lett for å blø. Angio-neurotic-ødem*. Ufrisk hud; den aller 

minste skade danner puss. Huden revner, danner dype sprekker i både føtter og 

hender. Varige sår, med blodblandet puss og som lukter av gammel ost. Varig sår 

meget sensitiv for berøring, svir, stikker har lett for å blø. Svetter dag og natt uten 

at det lindrer. ”Forkjølelses- sår” som gjør vondt. Tåler ikke å bli avdekket; 

ønsker å bli godt tildekt med dynene. Stikning og prikning i de deler som blir 

angrepet. Illeluktende sår, som blir omringet av små kviser. Stor overfølsomhet 

for den minste berøring. Kronisk og tilbakevendende elveblest. Kopper. Ringorm-

lignende utslett. Konstant illeluktende dunst stiger fra kroppen.  

 

Feber. – Fryser i frisk luft eller ved den minste trekk. Tørr hete om natten. Rikelig 

svette; sur, klebrig, illeluktende. 

 

Modaliteter. – Verre av kald tørr vind; av kald luft; av minste trekk; av 

kvikksølv, av berøring; av å ligge på den smertefulle siden. Bedre i fuktig vær, av 

å dekke til hodet. Av varme, etter å ha spist. 

 

 

 

 

 

HYOSCYAMUS 

(Bulmeurt) 

 

 

Forstyrrer nervesystemet på et meget dypt plan. Det er som om en djevelsk kraft 

tok styring over hjernen og hindrer dens funksjon. Hyoscyamus forårsaker et 

fullkomment bilde av en akutt galskap av en kranglete og obskøn art. Har en 

tendens til å være uanstendig og usømmelig i handlinger, bevegelser og uttrykk. 

Meget snakkesalig, og insisterer på å kle seg naken, eller å avdekke genitalia. Er 

sjalu, redd for å bli forgiftet, osv. Dets symptomer peker også i retning av svakhet, 

samt nervøs opphisselse; som ved blodforgiftning og andre infeksjoner med coma 

vigil*. Skjelvende svakhet og rykning i muskelfestene. Subsultus tendinum (klinisk 

benevnelse for rykning i muskelfestet°). Rykninger i muskulatur, 

krampetrekninger, som ledsages av feber-fantasier. Ikke-inflammatorisk 

hjerneforstyrrelser. Smerter i magesekken som følge av forgiftning. 

 

Gemytt. - Meget mistenksom. Snakkesalig, uanstendig, vellystig, kler av seg; 

sjalu, idiotisk. Lattermild; ler av alt og ingenting. Feberfantasier, med 

rømningsforsøk. Lavmælt, bablende prat; plukker stadig på sengetøyet, ekstrem 

sløvhet. 
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Hodet. - Hodet føles tomt og forvirret. Svimmelhet som av berusning. Hjernen 

føles løs, som om hjernen bølger fram og tilbake. Hjernebetennelse, med 

ubevissthet; pasienten skaker hodet fram og tilbake. 

 

Øynene. - Utvidede pupiller, glitrende, stirrende. Øynene er åpne, men han følger 

ikke med; ser ned, sløvt og stirrende blikk. Skjeløyd. Krampaktig lukking av 

øynene. Dobbeltsyn. Gjenstandene har en 

farget kant. 

 

Munnen. - Tungen er tørr, rød, sprukket, stiv og urørelig, har problemer med å 

rekke ut tunga; vanskelig for å prate. Skummer i munnviken. Tennene blir dekket 

av brune skorper. Henger med haken. 

 

Halsen. - Stikkende sårhet. Sammentrenkning. Kan ikke svelge væsker. Drøvelen 

blir forlenget. 

 

Magesekken. - Hikke, tom raping, bitter raping. Kvalme, samt svimmelhet. 

Oppkast, med krampetrekning; oppkast av rent blod; voldsomme kramper, lindret 

av å kaste opp; svie og brenning i magesekken; sårhet i mellomgulvet. Smerter 

etter meget irriterende føde (Så vidt jeg vet er Boericke den eneste som kommer 

med dette forslaget, og det burde prøves med reservasjon°). 

 

Magen. - Kolikk, som om magen vil sprenges. Oppblåsthet. Kolikk, med oppkast, 

raping, hikking og skriking. Stinn. Røde flekker på magen. 

 

Avføringen. - Diaré, kolikk, smerte; ufrivillig avføring; verre av mental 

opphisselse, eller i løpet av søvnen. Diaré i perioden rundt forløsning. Ufrivillig 

avføring. 

 

Urinveien. - Ufrivillig vannlating. Lammelse av blæren. Føler ingen trang til å 

late vannet, selv om blæren er full [Caust.]. 

 

Hankjønn. - Impotens. Vellystig; viser fram sin nakne kropp; leker med genitalia 

under feber. 

 

Hunkjønn. - Hysteriske krampeanfall før mensen. Økt sexbegjær. Ved mensen, 

krampaktige bevegelser, urinlekkasje og økt svette. Når renselsesprosessen etter 

fødselen stopper opp. Kramper under graviditeten. Barselgalskap. 

 

Åndedrettsorganene. - Kvelningsanfall. Kramper, som tvinger en til å bøye seg 

framover. Tørr, krampaktig hoste om natten (verre av å legge seg ned; bedre av å 

sitte opp), hoste som kommer av kløe i halsen, som om drøvelen er for lang. 

Opphoste av rent blod. 

 

Ekstremitetene. - Plukker på sengetøy; leker med fingrene; rekker ut en hånd 

etter usynlige ting. Epilepsi- anfall som slutter med dyp søvn. Spasmer og 

konvulsjon. Kramper i tykkleggen og i tærne. Barnet gråter og hulker i søvne uten 

å våkne. 

 



 

 93 

Søvnen. - Intens søvnløshet. Bedøvelsestilstand med krampetrekning. Bråvåkner 

vettskremt. Coma vigil*. 

 

Nervene. - Stor rastløshet; rykning eller leamus i hver muskel. Nekter å bli dekket 

med dyne eller klær. 

 

Modaliteter. - Verre om natten, iløpet av mensen, etter å ha spist, mens man 

ligger. Bedre av å bøye seg framover. 

 

Forhold. - Kan antidotes med Belladonna og Camphor. 

Sammenlign med: Bell. Stram. Agar., Gels. 

 

HYPERICUM 

(Prikkperikum/Firekantperikum) 

 

Det store middel for skader på nerver, særlig på fingrene, på tærne og på neglene 

(Smertene farer oppover langs nervebanen°). Knuste fingre, særlig tuppen. 

Ekstreme smerter er en indikasjon for midlet. Hindrer stivkramper. 

Punkteringsskader. Lindrer smertene etter operasjoner. Mye bedre enn Morfin 

etter operasjoner (Helmuth). Kramper etter skader. Har en betydelig virkning på 

endetarmen; hemorroider. Nerve- eller revmatiske smerter i halebenregionen. 

Kranpaktige astmaanfall som kommer ved værforandring, eller før en storm, 

bedre av rikelig opphosting. Skader på nerver etter å ha blitt bitt av et dyr. 

Tetanus. Nervebetennelser, kribling, brennende svie og nummenhet. Konstant 

søvninghet. 

 

Gemytt. - Føler seg som om løftet høyt opp i luften, eller angst for å falle fra en 

høyde. Staver feil når skriver. Følger av sjokk. Melankoli. 

 

Hodet. - Tungt; føles som om berørt av en iskald hånd. Pulsering i issen; verre i 

innestengte rom. Som om hjernen er sammenpresset. Smerter i høyre side av 

ansiktet. Brainfag* og nevrasteni*. Nervesmerter i ansikt, og tannverk av en 

rivende, dragende karakter, ledsaget av nedstemthet. Hodet føles lengre – som 

forlenget til en viss grad. Ved skallebrudd, splintret ben. Hjernen føles levende. 

Smerter i øyne og ører. Håret faller av. 

 

Magesekken. - Begjær for vin. Tørst; kvalm. Hvitt belegg på tungeroten, men 

tuppen er ren. Følelse av en klump i magesekken [Abies nig., Bry.]. 

 

Rektum. - Avføringstrang, tørrhet, trykkende smerte. Hemorroider med smerter, 

blødning, og ømhet. 

 

Åndedrettsorganene. - Astma, verre av tåke, og bedre av rikelig svette. 

 

Ryggen. - Smerter i nakken. Trykk over korsryggen. Slag på ryggraden. Skader på 

haleben, med smerter som stråler oppover ryggraden og nedover til 

ekstremitetene. Rykning og forvrengning av musklene. 

 

Ekstremitetene. - Stikkende smerter i skuldrene. Trykk langs ulnar-siden av 

armen (utsiden°). Kramper i tykklegg. Smerter i tær og fingre, særlig tuppen. 
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Kribling i hendene og føttene. Skytende smerter i øvre og nedre ekstermitetene. 

Nerve-betennelse, med dirring, brennende smerter, nummenhet, og silkebløt hud. 

Leddene føles mørbanket. Hysteriske ledd. Tetanus [Physostigma, Kali-brom.]. 

Traumatiske nevralgi og nervebetennelser. 

 

Huden. - Overdreven rikelig svette, svette på skallen, verst på morgenen etter 

søvn; håravfall etter skade; eksem på hendene og ansiktet, intens kløe, det virker 

som om utslettet ligger under huden. Herpes Zoster (helvetesild°). Gamle sår i 

munnen når de er meget følsomme. Kuttskader når de har ført til utmattelse p.g.a. 

store blod tap. 

 

Modaliteter. - Verre, av kulde, fuktighet; tåke; i innestengte rom; minste 

eksponering; berøring. Bedre av å bøye hodet bakover. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Ledum, Arnica, staphysagria; Calendula, Ruta, 

Coffea. 

 

 

IGNATIA 

(St. Ignatius-bønne) 

 

 

Forårsaker en markant overopphisselse av alle sansene, og en tendens til nervøse 

kramper. På det mentale plan er den emosjonelle siden mest påvirket, 

koordinasjon av alle funksjoner er også forstyrret. Derfor er dette et av de fremste 

midler for hysteri. Midlet er særlig velegnet til nervøst temperament – sensitive 

kvinner, av en lett opphisset natur, milde men litt trist disposisjon, rask i 

oppfattelsen og rask til å handle. Rask forandring av mental og fysisk tilstand, fra 

det ene ekstreme til det andre. Store motsigelser. Årvåken, nervøs, engstelig, 

skjelvende pasienter med akutte lidelser i kropp og sjel, som samtidig blir verre av 

å drikke kaffe. Den overfladiske og omflakkende karakter av dets symptom, er det 

som karakteriserer midlet best. Følger av sorg og bekymring. Tåler ikke tobakk. 

Smerter på små, klare avgrensede flekker [Oxal.ac.]. Har kurert svartedøden. 

Hikke og hysterisk oppkast. 

 

Gemytt. - Foranderlig humør; introvert; tyst grubling. Melankolsk, trist, tårefull. 

Ordknapp. Sukking og hulking. For følger av sjokk, sorg, skuffelser. 

 

Hodet. - Føles tomt, tungt; verre av å bøye seg framover. Hodepine som om en 

spiker blir drevet ut på siden av hodet. Krampaktige smerter ved neseroten. 

Blodansamling i hodet som fører til hodepine som følge av vrede eller sorg; verre 

av å røyke, eller av å lukte tobakk, føler seg tvunget til å bøye hodet framover. 

 

Øynene. – Asthenopia*, med rykninger i  øyelokkene og nevralgiske smerter 

rundt øyet [Nat.mur.]. Flakkende siksak. 

 

Ansikt. - Rykninger i ansiktet og i leppene. Ansiktets farge forandrer seg ved 

hvile. 
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Munnen. - Sur smak. Har lett for å bite seg i kinnet. Bestanding full av spytt. 

Tannverk; verre av å drikke kaffe og av å røyke. 

 

Halsen. - Føles som om en klump sitter i halsen, noe som han ikke greier å 

svelge. Lett for å kveles, nervøs klump i halsen. Sår hals; stikkende smerter når 

han ikke svelger; bedre av å spise fast føde. Stikking mens han ikke svelger. 

Stikking som sprer seg til ørene [Hep.]. Betente mandler, hovne, dekket av små 

sår. Betennelse i mandlene, med dannelse av små blemmer. 

 

Magesekken. - Sure oppstøt. Tomhetsfølelse i magesekken; mye luft; hikke. 

Kramper i magesekken; verre av minste berøring. Avsky for sin vanlige diett, 

lengter etter et stort utvalg ufordøyelige ting. Begjær for sur mat. Følelse av at 

magesekken synker, lindret av å ta et dypt magedrag. 

 

Mage. - Romling i magen. Svakhetsfølelse i øverste delen av magen. Pulsering i 

magen [Aloe., Sang.]. Kolikk, mageknip i den ene, eller i begge sider av magen. 

 

Endetarmen. - Kløe og stikking oppi endetarmen. Framfall. Vanskeligheter med 

å få ut avføringen; smertefull sammentrekning av endetarmsåpningen etter 

avføring. Stikkende smerter i hemorroider ved hosting. Diaré som følge av skrekk. 

Stikking fra endetarmåpningen til langt opp i endetarmen. Blødning og smerte; 

verre når avføringen er løs. Trykk som om en skarp gjenstand blir presset ut. 

 

Urin. - Rikelig, vannaktig [Phos.ac.]. 

 

Åndedrett. - Tørr, krampaktig hoste i rask sjokkaktig rekkefølge. Krampaktige 

sammentrenkninger av strupehodet [Calc.]. Reflekshoste. Hosten øker behovet for 

å hoste. Mye sukking. Hul krampaktig hoste, verre om kvelden, lite opphosting, 

etterlater smerter i luftrøret. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon; svart, for tidlig, for rikelig, eller for sparsom. Føler 

seg helt matt i løpet av menstruasjonen, med kramper i magesekken og i magen. 

Seksuell frigiditet. Undertrykkelse av mens som følge av sorg. 

 

Ekstremitetene. - Rykninger i armer og ben. Smerter i akillessenen og i 

tykkleggen. Smerter i fotsålen som av et sår. 

 

Søvnen. - Veldig lett søvn, hører alt. Rykninger i kroppen idet hun faller i søvn. 

Søvnløshet som følge av sorg, bekymring; med kløe i armene og voldsom 

gjesping. Drømmer som varer lenge og som bekymrer ham. 

 

Feber. - Frossenhet med tørste; ikke bedre av utvendig varme. Kløe iløpet av 

feberen, elveblest over hele kroppen. 

 

Huden. - Kløe, elveblest. meget følsom for trekk. Hudløs, særlig rundt vagina og 

munnen. 

 

Modalitetene. - Verre, om morgenen, i frisk luft, etter måltider, kaffe, røyk, 

væske og av påført varme. Bedre i løpet av måltidet, av å forandre stilling. 
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Forhold. - Sammenlign med: Zinc., Kali phos., Sep., Cimicif. Kompleterer: Nat. 

mur. Passer ikke bra sammen med: Coffea, Nux., Tabac. Antidoter: Puls.; Cham.; 

Cocc. 

 

 

IODUM 

(Jod) 

 

 

Akselerert stoffskifte; avmagring med stor appetitt. Sulten med mye tørste. Bedre 

etter å ha spist. Betydelig utarmelse, minste anstrengelse fører til svetting. 

Iodumindividet er overmåtelig tynn, har mørk hud, med forstørrede lymfeknuter, 

har glupende appetitt, men går raskt ned i vekt. “Tuberkular type*”. Alle 

kjertelstrukturer, åndedrettsorgan, og blodets sirkulatoriske system, er særlig 

påvirket; de svinner hen. Jod vekker organismens forsvarsapparat ved å samle alle 

hvite blodlegemer, som har en sterkt phagositerende egenskap, på et gitt punkt. 

Blyforgiftning. Skjelving. Iodum krever kald luft. Akutt forverring av kroniske 

betennelser. Degenerativ slitasjegikt særlig i fingrene, arthrose (Arthritis 

deformans i teksten°). 

 Påvirker særlig bindevevet. Svartedauen. Struma. Unormal sammentrekning av 

blodårene, blodopphopning i hårrørsårene med påfølgende ødem, spontane 

“blåmerker”, blødninger, og ernæringsforstyrrelser, er patologiske tilstander som 

danner grunnlag for dets symptomer. Treg vital reaksjon, og derfor kronisk i 

mange henseende. Akutt katarr i alle slimhinner, rask avmagring til tross for god 

appetitt, og kjertelsvinn, peker ut dette middel ved mange svinnsykdommer, og 

hos skrofuløse pasienter. Akutte betennelser i åndedrettsorganene. 

Lungebetennelse, med rask utbredelse. Iodum er varm, og ønsker kalde 

omgivelser. Svakhet, og mister pusten når går opp trapper etc.. Adenoide 

vegetasjoner (Forstørrelse av nese-svelg-mandelen°). Tinktur innvortes og lokalt 

på hovne kjertler, og ved bitt av klapperslange. 

 

Gemytt. - Angst når er i ro. Angst for nåtiden, og depresjon uten tilknytning til 

fortiden. Plutselig impuls til å løpe, og til å utøve vold. Glemsk. Må være i vigør. 

Redd for folk, skyr alle. Melankoli. Tendens til selvmord. 

 

Hodet. - Pulsering; plutselig blodstigning, og følelse av et stramt bånd. 

Svimmelhet; verre av å bøye seg framover, verre i varmt rom. Kronisk hodepine 

hos eldre folk, forårsaket av blodstigning [Phos.]. 

 

Øynene. - Voldsom tåredannelse. Smerter i øynene. Utvidede pupiller. Øynene 

beveger seg hele tiden. Akutt tåresekkbetennelse. 

 

Nese. - Nysing. Plutselig voldsom influensa. Tørr forkjølelse som blir flytende i 

frisk luft, også en flytende varm forkjølelse, med generell hete på huden. Smerter 

ved neseroten og i pannens bihuler. Tett nese. Tendens til sårdannelse. Tap av 

luktesansen. Akutt tiltetting av nese, med høyt blodtrykk. 

 

Munnen. - Tannkjøttet løsner fra tennene og har lett for å blø. Stygge munnsår og 

øket spyttdannelse. Rikelig, illeluktende spytt. Tykk belegg på tungen. Vond fra 

munnen. 
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Halsen. - Strupehodet føles innsnevret. Døvhet p.g.a. tett øretrompet. 

Forstørrelser av 

skjoldbruskkjertelen. Struma med følelse av å kveles. Hovne kjertler under 

kjeven. Hoven drøvel. 

 

Magesekken. - Pulsering i gropen av magesekken. Glupende appetitt og mye 

tørste. Tomme rapinger, som om all mat ble forvandlet til luft. Angst og 

bekymmer om han ikke spiser [Cina, Sulphur]. Går ned i vekt, selvom han har 

god appetitt og spiser bra [Abrotanum]. 

 

Magen. - Lever og milt forstørret og øm. Sykdom i bukspyttkjertelen. Skjærende 

smerter i magen. 

 

Rektum. - Blødning etter hver avføring. Diaré, hvitaktig, skummende, inneholder 

fett. Forstoppelse, med avføringstrang uten å få det til; bedre av å drikke kald 

melk. Forstoppelse som veksler med diaré [Ant-c.]. 

 

Urinveien. - Hyppig og rikelig urinering, urinen mørk gul-grønn [Bovista], tykk, 

etsende med film på toppen. 

 

Hankjønn. - Hovne og forhardnete testikler. Vannbrokk. Ingen seksuell styrke, 

med testikkelsvinn. 

 

Hunkjønn. - Stor svakhet under menstruasjon [Alum., Carbo an., Coccul., 

Hæmatox.]. Ureglmessig mens. Livmorblødning. Eggstokkbetennelse [Apis, Bell., 

Lach.] Smerter, som sprengt med kile, fra eggstokk til livmoren. Innskrumpning av 

kvinnebryst. Harde klumper i huden på brystene. Etsende utflod, tykk, slimete, 

etser bort truseinnlegget. Smerter, som sprengt med en kile, i området for høyre 

eggstokken. 

 

Åndedrettsorganene. - heshet. Rå og kilende fornemmelse, som forårsaker en 

tørr hoste. Smerter i strupehodet. Strupehodebetennelse, med smertefull råhet; 

verre under hosten. Barnet griper om halsen når hoster. Høyre- sidig 

lungebetennelse med høy feber. Greier ikke å nå full utvidelse av brystet, 

blodiblandet oppspytt; pasienten klager av hete innvendig, samtidig som han er 

kald ved berøring. Voldsom hjerteklappning. Lungbetennelse. Lungeskrumpning 

som brer seg raskt, med vedvarende høy temperatur; fravær av smerter til tross for 

stor utbredning av sykdommen, verre av varme, begjærer kald luft. Krupp hos 

skrofuløst* barn, med mørke øyne og mørkt hår [Motsatt av Bromium]. Vanskelig 

å puste inn. Tørr morgenhoste, som kommer av kiling i strupe-hodet. Kruppaktig 

hoste, med pustebesvær; pipende lyd. Kulde brer seg nedover fra hodet til halsen 

og bronkiene. Stor svakhet rundt brystet. Hjerteklapp av minste anstrengelse. 

Væske i lungsekkene. Kiling overalt på brystet. Iodums hoste er verre innendørs, i 

varmt, fuktig vær, og når ligger på ryggen. 

 

Hjertet. - Hjertet føles sammenklemt. Hjertemuskelbetennelse, smertefullt trykk 

rundt hjertet. Føles som klemt av en jernhånd [Cactus], etterfulgt av stor svakhet 

og besvimelse. Hjertebank av minste anstrengelse. Tachycardi (hurtig 

hjerterytme°). 
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Ekstremitetene. - Leddene betente og smertefulle. Smerter i knoklene om natten. 

Tuberkulose i ben og ledd. Gonorreisk revmatisme. Revmatisme i nakke og øvre 

lemmer. Kalde hender og føtter. Etsende fotsvette. Pulsering i de store blodårene. 

Revmatiske smerter, smerter i leddene om natten; følelse av å bli sammenklemt. 

 

Huden. - Het, tørr, gul og visnet. Forstørrede kjertler. Knuter under huden. 

Anasarca* ved hjertesykdom. 

 

Feber. - Hetebølger over hele kroppen. Markant feber, rastløshet, røde kinn, apati. 

Rikelig svette. 

 

Modaliteter. - Verre; når er i ro, i varme rom, høyre side. Bedre; av å vandre 

rundt, i frisk luft. 

 

Forhold. - Antidoter: Hepar, Sulphur. Kompletterer: Lycopodium og Badiaga. 

Sammenlign med: Bromium, Hepar, Mercur., Phosphorus, Abrotanum, Natrum 

mur., Sanicula, Tuberculinum. 

 

 

IRIS VERSICOLOR 

(Iris hexagona en plante av sverdliljeslekt) 

 

 

Skjoldbruskkjertel, bukspyttkjertel, spyttkjertler, kjertler og slimhinner i tarm og 

mage, er sterkt påvirket. Øker produksjon av galle. Migrene og epidemisk 

sommerdiaré hos barn, er bekreftede terapeutisk felt for dette middel. 

 

Hodet. - Hodepine i pannen, med kvalme (hodepine som kommer hver gang man 

spiser noe søtt°). Hode-bunnen føles sammentrukket. Påvirker særlig høyre 

tinning. Migrene, verre av å hvile; begynner med uklart syn, etter mental 

anstrengelse (Et av de mest verdigfulle middel for periodisk migrene, med av 

oppkast av meget sur galle, samt rikelig seigt spytt°). Pustular* utslett på 

hodebunnen. 

 

Ørene. - Øresus, ringing i ørene, med døvhet. Svimmelhet som skyldes 

forstyrrelser i det indre ørets balanse-organ, med intens øresus (som ved Menieres 

sykdom? Denne informasjon om Iris er ikke å finne i noen andre Materia medica. 

Muligens er dette klinisk erfaring som ikke ble oppdaget før Boerickes tid, og det 

er vanskelig å vurdere hvor pålitelig dette er°). 

 

Ansikt. - Nevralgiske smerter etter frokost, som starter i nerven under øyehulen, 

og brer seg til hele ansiktet. 

 

Halsen. - Munnen og halsen føles skåldet. Hete og svie i halsen. Brennende 

smerter. Rikelig spyttproduksjon; seig, strengaktig. Struma. 

 

Magesekken. - Brenning i hele fordøyelseskanalen. Oppkast, sur, blodig, 

galleaktig. Kvalme. Rikelig med spytt munnen [Merc., Ip., Kali-iod.] Manglende 

appetitt. 
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Magen. - Ømhet i leveren. Skjærende smerter. Luftsmerter. Diaré; vannaktig 

avføring med svie i anus og i hele tarmkanalen. Periodisk diaré på natten, med 

smerter og grønn avføring. Forstoppelse (gi 30. potens, sier Boericke, antagelig 

C30). 

 

Rektum. - (Svie i endetarmsåpning; Allen sier; som om endetarmen står i brann°). 

 

Ekstremitetene. - Vandrende smerter. Isjias, som om venstre hoften er kommet ut 

av ledd. Smerten brer seg til knehasen. Gonorrisk revmatisme. 

 

Huden. - Herpes zoster, ledsaget av mageforstyrrelser. Pustular* utslett. Psoriasis; 

uregelmessige flekker med skinnende skorper. Eksem, som klør om natten. 

 

Modaliteter. - Verre om kvelden og på natten, av å hvile. Bedre av fortsatt 

bevegelse. 

 

Forhold. - Antidotet av Nux vomica. 

Antidoter Nux., Merc., Phytolocca. 

Sammenlign med: Ip., Kali bi. 

 

 

JALAPA – 

 EXOGONIUM PURGA 

(Botanikk) 

 

 

Forårsaker og kurerer kolikk og diaré. Barnet er bra hele dagen, men skriker og er 

rastløs og til besvær om natten. 

 

Mage/tarm. - Tungen; glatt, som lakkert, tørr, sviende. Smerter på høyre side av 

magen, nedenfor ribbenene. Gass og kvalme. Klypende og knipende smerter. 

Vannaktig diaré; tynn, gjørmete avføring. Magen er stinn. Ansikt kaldt og blått. 

Sårhet rundt endetarmsåpningen. 

 

Ekstremitetene. - Murring i armer og ben. Smerter i stortåens største ledd. Svie 

ved negleroten. Brennende fornemmelse i fotsålen. 

 

Forhold. - sammenlign med: Camphora og Colocynthis. Lar seg antidote med 

Elaterium; Cannabis sativa. 

 

 

KALI ARSENICUM 

(Blanding ble brukt under navnet “Fowlers powder” 

på norsk “arsenikkpiller”) 

 

Kali arsenicum pasienter, har gjerne en familiehistorikk eller en personlig fortid 

preget av ondeartet og kronisk hudsykdom. De er rastløse, nervøse og blodfattige. 

(Pasienten er kronisk frossen, fryser ved ovnen, fryser om sommeren, får aldri 

varmen i seg°). 
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Hunkjønn. - Blomkålaktig utvekst på livmorhalsen, med smerter som farer fram 

og tilbake, illeluktende utflod, og følelse av trykk under skambenet. 

 

Huden. - Uutholdelig kløe, verst idet kler av seg. Tørr, skjellete, innskrumpet. 

Akne; verre under mensen. Kronisk eksem; kløe verre av varme, spasering, av å 

kle av seg. Psoriasis, lichen*. Kronisk hudsår som ikke viser tegn til å gro, men 

tvert imot vokser raskt i omfang. Sprekker i arm- og knebøyer. Benutvekster hos 

leddgiktpasienter; verre ved værforandring. Hudkreft, når den plutselig blir mer 

ondeartet, uten at det oppstår noen ytre tegn. Mange små klumper (fettklumper 

eller lymfeknuter°) under huden. 

 

Forhold. - Radium. 

 

 

KALI BICHROMICUM 

(Kaliumbikromat) 

 

 

Midlet har et spesiellt slektskap til slimhinnene i magesekken, tarmer, og 

luftveiene; ben og bindevev. Nyrene, hjerte, og lever er også påvirket. 

Begynnende betennelse i nyrens spesialiserte celler. Nyrebetennelse med mage-

tarmforstyrrelser. Skrumplever. Anemi, også fravær av feber er typisk. Allmen 

svakhet som grenser til lammelse.  

Midlet er særlig indikert for trege, slappe mennesker med tilløp til overvekt, lys 

hudfarge, som er utsatt for katarrer, eller som har en “syfilitisk” eller skrofuløs 

historikk. Symptomene er verre om morgenen; smertene forflytter seg raskt, 

revmatiske- og mage-tarmsymptomer alternerer. Mer tilpasset til subakutte, enn 

for voldsomme akutte faser (dog; midlet gir ofte rask og dramatisk bedring ved 

akutt bihulbetennelse°).  

Slimhinnene i hele kroppen er påvirket. Katarr på stemmebåndet, i luftrøret, i 

bronkiene og i nese, som produserer et seigt, tråaktig, klebrig sekret, er en sterkt 

ledesymptom for dette middel. Sårdannelse som graver seg tvers gjennom nesens 

skilleben. Kronisk atonisk katarr. Polypper. Utvidning av megesekk og hjerte. 

 

Hodet. - Svimmelhet med kvalme, idet man reiser seg fra sittende stilling. 

Hodepine over øynebryn, forvarslet av tåkete, uklart syn. Verking og 

fullhetsfølelse i pannen. Ensidig hodepine med smerter i små områder, og fra 

undertrykt katarr. Smerter i pannen; vanligvis over et øye. Sårhetsfølelse på 

hodeben og skallen. 

 

Øynene. - Nervesmerte i øvre delen av øyhule, på høyre side. Øyelokkene svir, 

hovner opp, ødem. Klebrig og gul utsondring. Sårdannelse på hornhinnen; uten 

smerte, ikke overfølsom for lys. Betennelse på bakre side av hornhinnen 

(menbrana Descemeti), med bare moderat irritasjon eller smerte. Skrofuløs 

bindehinnekatarr; “granular lids*, with pannus*”. Regnbuehinnebetnnelse med 

flekkevis belegg på innsiden av hornhinnen. Minimale smerter, med heftig 

sårdannelse eller betennelse [Conium har det motsatt]. 
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Ørene. - Hovne, med rivende smerter. Tykk, gul, tråaktig, stinkende utsondring. 

Skarpe sting i venstre øre. 

 

Nese. - “Snuffles”* hos barn, særlig overvektige, lubne spebarn. Trykk og smerter 

ved neseroten, og stikkende smerter i nesen. Sårdannelse på neseskillevegg, runde 

sår. Stinkende lukt. Tykk utsondring, tråaktig, grønn-gul. Seige, elastiske plugger 

fra nesen; som etterlater et sår når de blir fjernet. Betennelser som brer seg til 

pannens bihule, med pine og fullhet ved neseroten. Seige slimtråder som henger 

og drypper ned fra svelg [Hydr.]. Ingen luktsans. Mye harking. Kan ikke puste 

gjennom nesen. Tørrhet. Forkjølelse, med tett nese. Voldsom nysing. Rikelig, 

vannaktig sekret. Kronisk betennelse i pannens bihule, med følelse av at nesen er 

helt tett. 

 

Ansikt. - “Blomstrende frisk” hudfarge. Kvisete, rødaktig utseende. Akne 

[Juglans, Kali ars.]. Ben er følsomme, spesielt benet under øynene. 

 

Munnen. - Tørr; tyktflytende spytt. Tungen ser ut som et geografikart, rød, 

glinsende, glatt, og tørr, ved dysenteri; bred, flat, tennene etterlater trykkmerke, 

tykt belegg. Følelse av et hår på tunga. 

 

Halsen. - Svelget rødt og betent. Tørr og grov. Spyttkjertlene hovner opp. 

Drøvelen henger avslappet, ødemaktig, som en væskefylt blære. Hinneaktig belegg 

på mandlene og den myke ganen. Svie som brer seg til magesekken. Ahpthae*. 

Difteri, med stor  utmattelse og svak puls. Sekret fra munn og halsen er seigt og 

tråaktig. 

 

Magesekken. - Kvalme og oppkast etter øldrikking. Tyngde og metthetsfølelse 

etter å ha spist. Føles som om fordøyelse har stoppet opp. Utvidelse av 

magesekken. Smerter i magesekken. Rundt sår på magesekken. Stikkende smerter 

i lever- og miltens region, og gjennom til rygggraden. Liker ikke vann. Kan ikke 

fordøye kjøtt. Begær for øl og sure drikker. Smertene i magesekken er lindret etter 

å ha spist, men de revmatiske smertene dukker opp igjen. Oppkast av lys gult 

vann. 

 

Magen. - Skjærende smerter i magen, rett etter å ha spist. Kronisk sårdannelse i 

tarmene. Sårhet under høyre ribben. Leverens spesialiserte celler blir erstattet av 

fett og/eller bindevev. Magen blir dratt innover, og det forårsaker smerter, sårhet 

og svie. 

 

Avføringen. - Geléaktig, som gelatine; verst på morgenen. Dysenteri; tenesmus*, 

brun avføring, skummende. Følelse av en plugg i anus. Periodisk forstoppelse, 

med smerter som brer seg over lyskene, og brun urin. 

 

Urinveien. - Svie i urinrøret. Etter vannlating føles det som om en dråpe blir 

igjen, greier ikke å drive den ut. Tråaktig slim i urinen. Urinrøret blir tilstoppet. 

Blodstokning i nyrene; nyrebetennelse, med sparsom, proteinrik urin, som også 

inneholder spor av slimhinnen. Nyrebekkenbetennelse; urine inneholder celler 

som stammer fra vegene i nyrekanalene, slim, puss, eller blod. Blod i urin. 
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Hankjønn. - Kløe og smerter i penis, med pustule*. Sårdannelse, med anfall av 

stikkende smerter; verre på natten. Sammensnøring ved penisroten, når våkner om 

natten. Syfilitisk sår, med osteaktig, seigt sekret. Ereksjoner [Picric acid]. 

 

Hunkjønn. - Gul, seig utflod. Kløe på utvendig kjønnorgan, med sterk svie og 

opphisselse. Livmorframfall; verre i varmt vær. 

 

Åndedrettsorganene. - Hes stemme; verre om kvelden. Metallisk, hakkende 

hoste. Rikelig, gul opphoste, meget seig og klebrig, kommer ut i lange, trådaktige, 

og en veldig klebrig masse. Kiling i strupehodet. Katarr i strupehode med 

trombonelydende hoste. Ekte krupp, som brer seg til strupehodet og svelg. Hoste, 

med smerte i brystbenet, brer seg til skuldrene; verre når kler av seg. Smerter der 

luftrøret deler seg når man hoster, smertene brer seg fra midten av brystbenet, til 

ryggen. 

 

Hjertet. - Utvidelse, særlig i kjølvannet av nyreskade. Kald følelse rundt hjertet 

[Kali nitricum]. 

 

Ryggen. - Skjærende smerter som går til lyskene; kan ikke gå; brer seg til lyskene. 

Smerter i halebenet og korsryggen, brer seg opp og ned. 

 

Ekstremitetene. - Smerter flyr raskt fra et sted, til et annet [Kali sulph., 

Pulsatilla]. Vandrende smerter, langs benene, verre av kulde. Venstresidig isjias; 

bedre av bevegelse. Benene føles såre og mørbankede. Meget svake. Rivende 

smerter i skinneben; syfilitisk revmatisme [Mez.]. Smerte, hevelser, stivhet og 

knirking i alle ledd. Sårhet i hælen når går. Akillessenen hoven og smertefull. 

Smerter på små områder (som kan dekkes med fingertuppen°) [Oxalic acid]. 

 

Huden. - Akne. Papular* utslett. Sår med utstansede kanter (som f.eks. hull i et 

lærbelte°), med tendens til å utvide seg innover, samt seig sekret. Pustular* utslett, 

som ligner kopperutslett, med sviende smerter. Kløe med blemmeutslett. 

 

Modaliteter. - Bedre; av varme. Verre; av øl, om morgenen, varmt vær, å kle av 

seg. 

 

Forhold. Sammenlign med: Antimon tartar., Bromium, Hepar., Indigo, Calcarea, 

Antimonium crudum. Motgift til Arsenicum og Lachesis. 

 

KALI BROMATUM 

(Kaliumbromid) 

 

Dette midlet, som alle andre kalisalter, svekker hjertet og senker temperaturen. 

Forårsaker “Brominisme*”. Sterkt nedsatte mentale evner, hukommelses-tap, 

melankoli, smertefølelsen i slimhinnene forsvinner, særlig øyne, hals, og hud; 

akne; bortfall av sexdrift, lammelse. Et av hovedmidlene for behandling av 

psoriasis. Kronisk gikt med dannelse av utvekst på ben, eller knuter under huden. 

Symptomer som ved anfall av hjernblødning, urinforgiftning eller på annen måte; 

døsighet og snorking, krampetrekning, mister taleevnen, eggehviteholdig urin. 

Epilepsi (med saltfri diett). 
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Gemytt. - Dyp melankolsk vrangforestilling; føler at han ikke eier moralsk 

ferdighet; religiøs depresjon; vrangforestilling av at det finnes sammesvergelser 

mot ham. Føler at Gud har utpekt ham som syndebukk. Hukommelsestap. Føler at 

han må holde på med noe hele tiden - røre på seg; blir vimsete [Tarentula]. 

Frykter at han blir forgiftet [Hyos.]. Mister taleevnen fordi han ikke husker 

hvordan man prater; kan uttale de ord han hører, men husker ellers ikke hvordan 

man prater. Nigth terror (barn som våkner midt på natten, vettskremte, skriker, og 

kan ikke sove igjen°). Ser skremmende syner. Aktiv feberfantasi. 

 

Hodet. - Selvmorderisk galskap med skjelvning. Rødt ansikt. Nummenhetsfølelse 

i hodet. Hjernteppe. Snue med tendens til å spre seg til halsen. 

 

Halsen. - Opphopning av blod i drøvelen og svelget. Mister smertefølelsen i 

svelg, strupehode, og luftrøret (kan stikke fingrene i halsen uten å fremkalle 

oppkastrefleksen°). Svelgevansker, føde, særlig væskene går ned i feil åpning 

(kommer opp gjennom nesen eller i luftrøret°) [Hyos.]. 

 

Magesekken. - Oppkast, med intens tørste, etter hvert måltid. Vedvarende hikke 

[Sulph. ac.]. 

 

Magen. - Følelse at innvollene vil falle ut. Cholera infantum*, med irritasjon i 

hjernen, rykning og leamus i muskulaturen. Grønn, vannaktig avføring med intens 

tørste, oppkast, og innsunkne øyne. Nedtrykthet, utmattelse. Indre kulde i magen. 

Diaré, med mye blod. Grønn, vannaktig avføring. Magen blir trukket innover. 

 

Urinveien. - Redusert følsomhet i urinrøret. Rikelig urin, med tørste. Diabetes 

[Phos. ac.]. 

 

Hankjønn. - Svakhet og impotens. Følger av seksuelle overdrivelser, særlig 

hukommelsestap, svekket ko-ordinasjon, nummenhet og kribling i lemmer. 

Seksuell opphisselse når halvsover. 

 

Hunkjønn. - Kløe. Smerter i eggstokkene med stor nervøs engstelse. Overdreven 

seksuell lyst. Svulst i egg-stokkene. 

 

Åndedrett. - Krampaktig hoste. Refekshoste under svangerskap. Tørr, slitsom, 

hakkende hoste på natten. 

 

Ekstremitetene. - Urolige hender; travle bevegelser av fingrene (leker med 

fingrene, vrenger hånden, som om vasker dem°). Rykninger og krampetrekninger 

i muskler. 

 

Søvnen. - Rastløs søvn. Ekstrem døsighet. Søvnløshet som følge av uro, sorg eller 

seksuelle overdrivelser. “Night terrors”(barn som våkner midt på natten, 

vettskremte, skriker, og får ikke sove igjen°). Skjærer tenner når sover. 

Skrekkelige drømmer. Går i søvne. 

 

Huden. - Akne i ansikt, pustule*. Kløe; verst på brystet, skuldre, og i ansikt. 

Anestesi i huden. Psoriasis. 
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Modaliteter. - Bedre; når mentalt eller fysisk opptatt. 

Forhold. - Det sies at Kali bromatum virker bedre dersom man fjerner alt salt fra 

dietten.  

 

 

KALI CARBONICUM 

(Kaliumkarbonat) 

 

Svakheten som er så karakteristisk for alle Kali-saltene er særdeles fremtredende i 

dette middel. Vi ser svak puls, kulde, generell depresjon, og ikke minst de 

karakteristiske stikkende smerter, som kan oppleves hvor som helst i kroppen, 

eller i forbindelse med hviket som helst besvær. Alle Kali-smerter er skarpe og 

skjærende; nesten alle er bedre av bevegelse. Bruk aldri kali-saltene når feber er 

til stede (T.F.Allen). Følsom for enhver atmosfærisk skiftning, og intoleranse for 

kaldt vær. Et av de beste midler å gi til moren etter fødsel. Abort, for utmattelsen 

som følger etter slikt. Forverring tidlig på morgen er meget karakteristisk (mellom 

kl. 3 og 5, og mest av alt, kl. 4°). Overvektige eldre mennesker, med ødem og 

tendens til lammelse. Svette, vondt i ryggen, og svakhet. Pulserende, dunkende 

smerter. Tendens til væskeansamling i kroppens hulrom (såkalt “dropsy”; 

lungødem etc.°). Når tuberkulose finnes i slekten. Smerter fra inn- og utvendig, og 

av stikkende karakter. Følelse av at “alt gir etter” (nå orker jeg ikke mer°).”Fatty 

degeneration”*. Stikkende, sviende smerter i musklene og i indre organer. 

Rykning i muskulatur. Smerter i små områder på venster side. Lavt stoffskifte. 

Nervesmerter i halebenet. 

 

Gemytt. - Deprimerte. Skiftende humør. Meget irritabel. Full av redsel og 

innbildninger. Angst føles i magen. Følelse av at sengen synker. Vil aldri vær 

alene. Aldri rolig eller tilfreds. Sta og meget overfølsom for smerte, lyder, 

berøring. 

 

Hodet. - Svimmelhet når snur seg. Hodepine av ha blitt utsatt for kald vind. 

Hodepinen begynner med jesping. Stikninger i tinningene; verking i bakhodet, 

ensidig, med kvalme, av å reise med kjøretøy. Føles løs i hodet. Stor tørrhet i 

håret; mister hår [Fluor. acid]. 

 

Øynene. - Stikning i øynene. Flekker, tåkete, og svarte prikker foran øyne. 

Øyelokkene er gjennklistret om morgenen. Hevelse over øvre øyelokk, som små 

poser. Hevelse av pannen mellom øynebryn. Svakhet i øyets muskulatur. Dårlig 

syn som følge av overdrevne seksuelle nytelser. Når lukker øynene; smertefull 

følelse av at lyset når inn til hjernen. 

 

Ørene. - Stikning i ørene. Kløing, knaking, øresus; ringing og brøling. 

 

Nese. - Nesen tetter seg i varmt rom. Tykt, flytende, gult sekret. Drypper nedover 

i svelget [Spigelia]. Sår, skorpet nesebor; blodiblandet neseslim. Skorper rundt 

neseboråpningene. Blør fra nesen når vasker ansiktet om morgenen. Sårdannelse i 

neseborene. 

 

Munnen. - Tannkjøttet løsner fra tennene; verk tyter ut. Pyorrhœa*. Aphthæ*. 

Hvitt belegg på tungen. Bestandig mye spytt i munnen. Vond, slimete smak. 
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Halsen. - Tørr, som svidd, ru. Stikkende smerter, som av et fiskeben. Vanskelig å 

svelge; maten går langsomt nedeover spiserøret. Slimansamling om morgenen. 

(Får halsbetennelse hver gang når utsatt for kulde°). 

 

Magesekken. - Gassdannelse. Glad i søtsaker. Følelse av en klump i magesekken. 

Brekker seg. Fordøyelses- vansker hos eldre; sviende surhet, oppblåsthet. 

Magetrøbbel etter å ha drukket isvann. Sure oppstøt. Kvalme; bedre av å ligge. 

Konstant følelse av at magen er full av vann. Surt oppkast, pulserende banking og 

skjærende smerter i magesekken. Avsky for mat. Føler angst i magesekken. 

Midten av magesekken er sensitiv ved berøring. Har lett for å få maten i 

vrangstrupen når spiser . Smerter fra midten av magesekken, til ryggen. 

 

Magen. - Stikning i leverregionen. Gamle kroniske leverbesvær, med sårhet. 

Gulsott og ødem. Stinnhet og kulde i magen. Smerter under venstre ribben, tvers 

gjennom magen; må snu seg på høyre siden før han kan reise seg. 

 

Rektum. - Digre, vanskelige avføringer, med stikkende smerte en time før. 

hemorroider, store, hovne, smerte-fulle. Kløende, betente kviser rundt anus. Store 

mengder blod ved vanlig avføring. Smerter i hemorroidene når hoster. Svie i 

endetarmen og i anus. Får lett endetarmsframfall [Graphites, Podophyllum]. Kløe 

[Ignatia]. 

 

Urinveien. - Må stå opp flere ganger i løpet av natten for å late vannet. Trykk i 

blæren lenge før urinen kommer. Ufrivillig urinering når hoster, nyser, etc. 

 

Hankjønn. - Diverse plager ikke relatert til kjønnsorganene dukker opp etter 

samleie. Manglende seksuelle instinkt. Utsondrer overdrevent store mengder sæd 

ved samleie, etterfølgde av allmen svakhet. 

Hunkjønn. - Menstruasjonen kommer for tidlig; rikelig [Calc. c.], eller for sent, 

er blekt og sparsomt, med sårhet rundt kjønnsorganene; smerter fra korsryggen 

sprer seg nedover rumpeballene og ned til lårene, med skjærende smerter i magen. 

Smerter gjennom venstre store kjønnsleppen, som brer seg gjennom magen og til 

brystet. Forsinket menstruasjon hos unge piker, med symptomer i brystet, eller 

vann-ansamling i magens bukhule. Problematisk første menstruasjon. Besvær 

etter forløsning. Livmorblødning; blodet fortsetter å piple etter en kraftig 

blødning, med voldsomme ryggsmerter, bedre av å sitte, og av trykk. 

 

Åndedrettsorganene. - Skjærende smerter i brystet; verre av å ligge på høyre 

side. Heshet, og mister stemmen. Tørr, hard hoste ca. kl. 3 på natten, med 

stikkende smerter og tørrhet i strupen. Bronkitt, hele brystet er veldig sensitivt. 

Oppspytt sparsomt og klebrig, men øker på morgenen, og etter å ha spist; forverret 

under høyre side av brystet, og av å ligge på den smertefulle siden. Vann i lungen. 

Symptomene i brystet lindres av å bøye seg framover. Må svelge det som hostes 

opp; osteaktig smak, rikelig, illeluktende, klumpet. Kuldefornemmelse i brystet. 

Tungpustet; hvesende lyd. Hoste med avslappet drøvel. Tendens til tuberkulose; 

konstant forkjølet; bedre i varmt klima. 
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Hjertet. - Følelse av at hjertet er opphengt. Hjerteklapp og brennende smerter i 

hjerteregionen. Svak, rask puls; hopper over ett eller flere slag, p.g.a. 

mageforstyrrelser. Truende hjertesvikt. 

 

Ryggen. - Store utmattelse. Stikning i nyreregionen og i høyre skulderblad. 

Korsryggen føles svak. Stivhet og følelse av lammelse i ryggen. Sviende smerter i 

ryggraden [Guaco.]. Betydelige ryggsmerter under gravidi-teten, eller etter en 

abort. Betennelse i hoftledd. Smerter i rumpballer, lår og hofteledd. Ryggsmerter 

med plutselige skarpe smerter, som farer opp- og nedover ryggraden og ned i 

lårene. 

 

Ekstremitetene. - Ryggen og benene gir etter. Urolighet, tunghet, rivende smerter 

og rykninger. Rivende smerter i lemmer med opphovning. Ekstremitetene er 

ømme ved trykk. Vann i kneet. Rivende smerter fra skulderen til håndleddet. 

Skjærende smerter i håndleddet. Lammelser hos eldre mennesker, samt prblemer 

med vannansamling. Ekstremitetene har lett for å dovne bort, sovner fort. Tuppen 

på fingre og tær er smertefulle. Fotsålene veldig følsomme. Kløe på stortåa, med 

smerte. Smerter fra hoften til kneet. Smerter i knærne. 

 

Søvnen. - Døsig etter å ha spist. Våkner rundt kl. 2 på natten, og kan ikke sovne 

igjen. 

 

Huden. - Svie som av sennepsomslag. 

 

Modaliteter. - Verre; etter samleie; i kaldt vær; av suppe og kaffe; på morgenen 

rundt kl. 3; av å ligge på venstre og smertefulle side. Bedre; i varmt klima, selv 

om det er fuktig; i løpet av dagen, når er i bevegelse. 

 

Forhold. - Lar seg komplettere med, og kompletterer Carbo vegetabilis. 

Følger bra etter Nux vomica ved blærkatarr og magesekkproblemer. 

Samenlign med: Calcarea, Amonium, Phosphorus, Lycopodium, Bryonia, 

Natrum; Stanum; Sepia.  

 

 

 

KALI CHLORICUM 

(K cl o3) 

 

Virker veldig ødeleggende på nyrene, forårsaker nyrebetennelse, røde blod-

legemer i urin, etc. Betennelse i nyrens spesialiserte celler, ledsaged av stomatitis 

(betennelse i munnens slimhinne med munnsår og blemmer°). Forårsaker en 

meget akutt og aggressiv form for stomatitis, med dannelse av menbraner på 

slimhinnene. Noma (munnkreft°). Svangerskapsforgiftning (symptomene fra 

urinvei). Kronisk nyrebetennelse; hepatitt. Blodforgift-ning forårsaket av 

mikroorganismer eller deres giftstoff. Anemi. 

 

Munnen. - Rikelig produksjon av etsende spytt. Hele slimhinnen er rød, 

oppsvulmet, sår på gråaktig underlag. Tungen er hoven. Stomatitis (betennelse i 

munnens slimhinner med munnsår og blemmer°). 
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Magesekken. - Følelse av noe tungt i magesekk og i navleregionen. Oppblåsthet. 

Oppkast av grønnsvart stoff. 

 

Rektum. - Diaré; rikelig, grønt slim. 

 

Urinveien. - Inneholder eggehvite, sparsomt, fraværende. Blod i urinen; og andre 

forstyrrelser. Egghvite og galle, stor mengde av fosforsyre, og lavt innhold av fast 

stoff. 

 

Huden. - Gulsott. Kløende miliari* og papular* utslett. Misfarging; sjokokade-

aktig farge. 

 

 

KALI CYANATUM 

 

 

 

Plutselige svakhetsanfall. Har gitt framgang i tilfeller av kreft på tungen og 

pinefull nervesmerte. Periodisk migrene; isjias; epilepsi. (Clarke´s “Dictionary of 

materia medica” gir den beste beskrivning av midlet.°) 

 

Tunge. - Sår på tungen, med forhardnede kanter. Talevansker. Mister taleevnen, 

men intellektet er intakt. 

 

Ansikt. - Betydelige nervesmerter i tinningene, som kommer tilbake hver dag på 

samme klokkeslett. Smerter i øyehule og i øvre kinnben, med skriking og lett for å 

miste bevisstheten. 

 

Åndedrettsorganene. - Hoste som hindrer søvnen; svak pust; greier ikke ta et 

dypt åndedrag. 

 

Modaliteter. - Verre fra kl. 4 om morgenen, til kl. 4 på ettermiddagen. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Platina, Stannum, Cedron, Mezereum, Muriatic 

acid. 

 

 

KALI HYDRIODICUM 

(Kaliumjod) 

 

(Dette er midlet Kent benevner som Kali Iodatum°). Den rikelige, vannaktige, 

etsende snue som midlet produserer, tjener som et sikkert ledesymptom, særlig 

når disse er knyttet til smerter i pannens bihuler. Har en fremragende virkning på 

de fleste typer bindevev (kallogen, hyaline, retikulær, fettvev, muskelskjede, 

benhinne etc.°), hvor den forårsaker hevelser og ødem. Kjertler hovner opp. 

Purpura* og tilbøyelighet til blødning.  

Midlet kan være indikert i alle faser av syfilis: 1. I akutt fase med remitterende* 

feber om kvelden, som avtar hvis pasienten svetter mye utover natten. 2. Andre 

fase, med sårdannelse på hud og slimhinner. 3. I tredje fasen; oppstår knuter under 

huden. Gis i tinkturform, ikke potensert (anvendelsen er i og for seg ikke 
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homeopatisk i ordets rette betydning°). Vag, ubestemt følelse (kjertler, hodeskalle 

etc.) Revmatisme i nakken, ryggen, føttene, spesielt i hæler og fotsåler; verre når 

det er fuktig og kaldt. Kali hydriodicum i tinkturform gir bra resultater i 

behandling av soppsykdommer (stomatitt, ringorm etc.). Etterligner ofte syfilis og 

bakteriell infeksjon, som tuberkulose. Symptomer er vekttap, opphostning av 

blod, etc. Hoste forårsaket av å ha innåndet sopp (f.eks. folk som håndterer høy°); 

fører ofte til gunstig reaksjon ved mange kroniske sykdommer, selv om den ikke 

er klart homeopatisk indikert. (Kent anbefaler den ved behandling av en form for 

kvikksølvforgiftning; Kali iodatum når pasienten er varm, Hepar når pasienten er 

kald. Derfor burde midlet være tenkbart ved amalgam-forgiftning°). 

 

Gemytt. - Trist, full av angst; grettent temperament. Irritabel. Blodansamling til 

hodet, hete og pulsering. 

 

Hodet. - Smerter gjennom sidene av hodet. Voldsom hodepine. Kraniet sveller 

opp til en hard masse. Intense smerter over øynene og ved neseroten. Hjernen 

føles forstørret. Harde knuter, med betydlige smerter. Nerve-smerter i ansikt. 

Rivende smerter i overkjeven. 

 

Nese. - Rød, hoven. Nesetuppen er rød; rikelig, etsende, varm, vannaktig, tynt 

sekret. Ozonea*, med sårdannelser som graver seg gjennom nesens skillevegg. 

Nysing. (Høysnue°). Nesekatarr, som sprer seg til pannens bihuler (med grønn 

eller svart utsondring°). Tetthet og tørrhet i nesen, uten sekret. Rikelig, kaldt, 

grønt, ikke etsende utsondring. 

 

Øynene. - Rød slimhinne; rikelig tåredannelse. Syfilitisk regnbuhinne-betennelse. 

Hornhinne-betennelse med pustule* dannelse på hornhinnen, og slimhinneødem. 

Tumør i øyehulets ben. 

 

Ørene. - Øresus. Borende smerter i ørene. (Et av de mest pålitelige middel, når 

det er indikert, for behandling av øresus hos varmblodige pasienter. Kaldblodige 

pasienter med øresus; studér China sulfuricum°). 

 

Magesekken. - Økt spyttdannelse. Magesug, svakhetsfølelse i magesekken. Kald 

mat og drikke, særlig melk, forverrer. Mye tørste. Pulsering, brennende svie. Luft 

i magen. 

 

Hunkjønn. - Mensen kommer for sent, rikelig. Under mensen føles livmoren 

sammenklemt. Etsende utflod, med subakutt livmorbetennelse hos nylig gifte 

unge kvinner. Muskleknuter, livmorbetennelse, forstørring, “sub-involution” (når 

livmoren ikke går tilbake til sin opprinnelige størrelse etter svangerskap°) gi 

tinktur, eller minst mulig fortynning, 3 ganger daglig ( Se notatene under 

”Forhold” °). 

 

Åndedrettsorganene. - Voldsom hoste; verst om morgen. Vann i lungene. 

Strupen føles rå. Ødem i strupen. Våkner av at han holder på å kveles. Oppspytt 

som ligner såpeklumper, grønnaktig. I tredje fasen av lungbetennelse. 

Hjernehinnebetennelse forårsaket av pneumokokker. Stikkende smerter som går 

gjennom lungene til ryggen. Astma. Pustbesvær når han går i oppoverbakke, med 

smerter i hjertet. Vann i lungene [Mercurius, Sulphur]. Væske i lungsekken. 
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Forkjølelsessymptomer går nedover til brystet (starter som snue, og slutter som 

lungbetennelse°). 

 

Ekstremitetene. - Ekstreme smerter i ben. Forhardning av benhinnen, spesielt 

tibia; følsom for berøring [Kali bi., Asaføtida]. Revmatisme; smerter på natten og 

i fuktig vær. Sammentrekning i leddene. Revmatisme med vann i knærne. Smerter 

i korsryggen og halebenet. Smerter i hoftene, tvinges til å hinke. Isjias; kan ikke 

holde sengen; verre om natten og av å ligge på den smertefulle siden. Kiling og 

nummenhet i nedre ekstremitetene når sitter, bedre av å ligge. 

 

Huden. - Lilla flekker; verst på leggene. Akne, blemmer. Små byller. Forstørrede 

kjertler, forhardnede. Elveblest. Knudrete knuter overalt, verre av å bli tildekket; 

intens hete i kroppen. Dype sprekker i anus hos små barn. Tilbøyelighet til 

ødematøse hevelser, øyelokk, munn, drøvelen, etc. Akne rosacae*. 

 

Modaliteter. - Verre; av varme klær, varme rom, på natten, fuktig vær. Bedre; 

bevegelse, frisk luft. 

 

Forhold. - Motgift til Hepar. Sammenlign med: Iodatum, Mercurius, Sulphur, 

Mezereum. 

N.B. Angående dosering; Boericke forfekter tilsynlatende bruken av lave, tildels 

meget lave potenser, t.o.m. ufortynnede preparater, av dette middel. Han baserer 

mange av sine uttallelser på tilfeller hvor man har valgt å bruke midlet for sin 

fysiologiske virkning, altså dets primære virkning. Når man velger Kali 

hydriodicum på grunnlag av symptomlikhet, altså homeopatisk, da kan man 

selvfølgelig velge sine potenser akkurat slik som man gjør med andre midler. I 

min praksis har jeg kurert graverende og langvarig isjias (varte i 30 år), med en 

eneste dose av D30. Har kurert, sant nok nylig oppstått, øresus (flere tilfeller), 

med gjentatte daglige doser av D30 (Legg merke til at Cooper, sitert i Clarke´s 

Materia medica, anbefaler D30 i single dose for øresus). Kroniske byller med 

singel dose M-potens, for å nevne noen eksempler. 

 

 

 

KALI MURIATICUM 

(Kaliumklorid) 

 

 

Takket være Schuesslers presentasjon, har dette midlet fått en stor anvendelse i 

klinisk bruk, selv om midlet aldri har vært systematisk utprøvd på friske 

mennesker. Det er utvilsomt av stor verdi ved katarr, subakutte betennelser, 

hevelser rundt ledd, og hovne kjertler. Hvitt eller grått belegg på tungeroten, og 

opphosting av tykt, hvitt slim, ser ut til å være spesielle ledesymptomer.. 

Betennelse av slimposen ovenfor kneskjellet. 

 

Gemytt. - Forestiller seg at han må sulte. Hodepine, med oppkast. Crusta lactea*. 

Flass. 

 

Øynene. - Hvitt slim, skorper med verk. Overfladiske sår. Trachom*. Grå stær. 
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Ørene. - Kroniske, katarraktige tilstander i mellomøret. Oppsvulming av 

kjertlene rundt øret. Knipsing og andre lyder i ørene. Antydning til betennelse i 

benknute bak øret (mastoiditis). Stor bloduttredelse med hevelse i vevene rund 

øret. 

 

Nese. - Katarr; tykt hvitt slim. Svelget ved stupehodet er belagt av klebrige 

skorper. Tett i nesa. Neseblod [Arnica, Bryonia]. 

 

Ansikt. - Kinnet hovent og smertefullt. 

 

Munnen. - Aphthæ*; trøske; hvite sår i munnen. Oppsvulmede kjertler i kjeve og 

nakke. Grå-hvitt, tørt, eller slimete belegg på tungen. 

 

Halsen. - Follicular tonsillitis*. Betennelse i mandler; hovner opp så mye at 

pasienten nesten ikke kan puste. Gråaktige flekker eller prikker i halsen eller på 

mandlene. Svelget ved stupehodet er belagt av klebrige skorper. “Sykehus”-

halsbetennelser (en type halsbetennelse man pådrar seg på sykehus –den er 

antibiotikaresistent, selvfølgelig°). Katarr i øretrompeten. 

 

Magesekken. - Fet eller rikelig mat forårsaker fordøyelsesproblemer. Oppkast av 

hvitt, ugjennomsiktig slim; vannansamling i munnen. Smerter i magesekken, med 

forstoppelse. Bulimi (Boericke mener her kun uimotståelig appetitt og ikke den 

tvangsadferd med selvforsynt oppkast°); sultfølelse forsvinner når man drikker 

vann. 

 

Magen. - Oppblåsthet og ømhet over magen. Gass. Innvollsormer, som forårsaker 

kløe i endetarmsåpningen. 

 

Avføringen. - Forstoppelse; lysfarget avføring. Diaré, etter fet mat; leir-farget, 

hvit, eller slimaktig avføring. Dysenteri; utrensing, med slimaktig avføring. 

Hemorroider; blødende; mørkt og tykt blod; trådet, levret. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon kommer for sent eller er helt fraværende, undertrykket 

eller for tidlig, overdrevent stor blødning; mørk, levret, eller seig, svart blod, som 

tjære [Platina]. Utflod; utsondring av melkehvitt slim, tykt, ikke irriterende, mildt. 

“Morgenkvalme” med oppkast av hvitt slim. Melkekjertlene i bryst føles ganske 

myke og er ømme/følsomme. 

 

Åndedrettsorganene. - Mister stemmen; heshet. Astma, med mageforstyrrelser; 

hvitt slim som er vanskelig å hoste opp. Høy, bråkete hoste, låter som om den 

kommer fra magesekken; kort hoste, akutt, krampaktig, som kikhoste; tykk og 

hvit opphoste. Surklete lyd når luften passerer forbi tykt, seigt slim i bronkiene; 

vanskelig å hoste opp. 

 

Rygg og Ekstremiteter. - Giktfeber; “exudation*” og opphovning rundt leddene. 

Revmatiske smerter, enten ved bare bevegelser, eller betraktelig forverret av 

bevegelse. Revmatiske smerter om natten; forverres av sengevarmen; lynende 

smerter fra korsryggen og ned til tærene; må komme seg ut av sengen og sitte 

oppreist. Hendene stivner mens han skriver. 
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Huden. - Akne, rødmisfargning, og eksem, med blemmer som inneholder tykk 

hvit materie. Tørre, melaktige skjell på huden [Arsenicum]. Ødem av slimposer 

rundt leddene. 

 

Modaliteter. - Verre av rikelig mat, fett, bevegelse. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Belladonna (som Kali muriaticum kompletterer ved 

katarr), Bryonia, Mercurius, Pulsatilla, Sulphur. 

 

 

 

KALI NITRICUM 

 

 

 

Ofte indikert ved astma, også verdifull ved hoste og pustebesvær p.g.a. venstre 

hjertesvikt; av stor verdi i plutselig vannansamling med oppsvulming i hulrom 

over hele kroppen. Betennelse i mage-tarm, med mye svakhet og tilbøyelighet til 

tæringssyke, taler for dette middel. Nyrebetennelse med verkdannelse. 

 

Hodet. - Hodeskallen er veldig sensitiv. Hodepine, med svimmelhet, som om man 

faller mot høyre og bakover; verre av å bøye seg forover. Mister interesse for alt, 

kjeder seg. 

 

Øynene. - Syn blir tåkete. Grumset glasslegeme [Arnica, Hamamelis, Solanum 

nigra, Phosphorus]. Ser ringer av spraglete farger. Svie og tårer. 

 

Nese. - Nysing. Opphovnet følelse; verst på høyre nesebor. Nesetuppen er rød 

med kløing. Polypp. [Sanguinaria nitrica]. 

 

Munnen. - Rød tunge, med sviende kviser; svir på tuppen av tunga. Sammensnørt 

og sår hals. 

 

Avføringen. - Tynn, vannaktig, blodig. Inneholder remser av tarmens slimhinner, 

samt tenesmus*. Diaré av å spise kalvekjøtt. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjonen kommer for tidlig, rikelig, svart; forvarslet og 

ledsaget av voldsomme smerter i ryggen. Utflod. Brennende smerter i 

eggstokkenes område, bare under mensen [Zincum har lignende smerter etter 

mensen]. 

 

Åndedrettsorganene. - Heshet. Tørt, morgenhoste, med smerter i brystet og 

blodiblandet opphoste. Bronkitt, med skarp, kort, tørr, hakende hoste. Astma, med 

veldige pustevansker, kvalme, sløve stikkende smerter, og svie i brystet. 

Pustebesværet er så voldsomtt, at pasienten ikke kan holde pusten lenge nok til å 

drikke, selv om han er tørst. 

 

Hjertet. - Svak puls, ubetydlig, flimrete. Voldsom stikning i hjertet, 

hjertebanking. 
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Ekstremitetene. - Stikning mellom skuldrebladene. Rivende og stikkende smerter 

i skuldre og ledd. Hendene og fingrene virker hovne. 

 

Modaliteter. - Verre av å spise kalvekjøtt; mot morgen og på ettermiddag. Bedre 

av å drikke vann i små mengder. 

 

Forhold. - Antidoter Opium og Morfinforgiftning. Nitr. sp. dulc. 

Sammenlign med: Gun-powder (som inneholder svovel (Sulphur), nitre (Nitric 

acid) og kull (carbo). Sammenlign også med: Cannabis sativa som inneholder 

store mengder av Kali nitricum. 

 

 

KALI PHOSPHORICUM 

(Kaliumfosfat) 

 

 

Et av de største nervemidler. Utmattelse. Svak og trøtt. Særlig velegnet for de 

unge. Markant forstyrrelse på det sympatiske nervesystem. Tilstander som 

kommer av manglende nervestyrke, nevrastheni, mental og fysisk depresjon, blir 

utrolig forbedret ved bruken av dette middel. Årsakene er vanligvis opphisselse, 

overarbeiding og bekymring. Dessuten samsvarer midlet til situasjoner hvor 

kraftløshet, nedbrytning og koldbrann er en del av tilstanden. Det er i disse to 

retninger at midlet har høstet sine største kliniske laurbær. Husk dette midlet ved 

behandling av tumører som antatt er ondeartede. Etter at en kreftsvulst har blitt 

fjernet, og at gro-prosessen strammer huden alt for hardt over såret. Når 

fødselsrier kommer i gang alt for sent. 

 

Gemytt. - Angst, nervøs redsel, manglende interesse. Motvilje for å treffe 

mennesker. Ekstrem trøtthet og depresjon. Meget nervøs, har lett for å skvette, 

irritabel. Hjernteppe; hysteri; bråvåkner vettskremt. Går i søvne. Mister 

hukommelsen. Det minste arbeid virker som en uoverkommelig oppgave. Meget 

deprimert p.g.a. sitt arbeid. Sjenert; orker ikke å samtale. (Clarke beskriver Kali 

phos. Mental tilstand slik, ”som om en rakett har faret gjennom hodet”°), 

 

Hodet. - Hodepine i bakhodet; bedre etter å ha stått opp. Svimmelhet, av å ligge, i 

det man reiser seg, av å sitte, av å se opp [Granatum]. Blodfattig hjerne. Hodepine 

hos studenter, og andre utslitte mennesker. Hodepine er bedre av rolige 

bevegelser. Hodepine med sliten, tom, magesug-følelse i magesekken 

[Sepia,Ignatia]. 

 

Øynene. - Dårligere syn; oppfatter ikke ting klart; etter difteri; av utmattelse. 

øyelokkene henger ned [Caust.]. 

 

Ørene. - Susing og summing i ørene. 

 

Nese. - Nesesykdom, med frastøtende lukt; illeluktende sekret. 

 

Ansikt. - Blek og nedsunket, innsunkne øyne. Høyresidig nervesmerter, bedre av 

kalde omslag. 
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Munnen. - Dårlig ånde, stinkende. Brunt belegg på tunge, som sennep. Ekstrem 

tørrhet om morgenen. Tannverk, med tannkjøtt som har lett for å blø; lys rød linje 

langs gummen. Tannkjøtt svampaktig og tilbaketrukket [Caps., Hamamelis, 

Lachesis]. 

 

Halsen. - Halsbetennelse med tilløp til koldbrann. Lammelse av stemmebåndene. 

 

Magesekken. - En nervøs “tomhets”-følelse i midten av magesekken [Sepia, 

Ignatia, Sulphur]. Føler seg sjøsyk uten kvalme. 

 

Magen. - Diaré; forferdelig, råtten lukt; forårsaket av skrekk, med depresjon og 

stor trøtthet. Diaré idet man spiser. Dysenteri; avføring består av rent blod; 

pasienten får feberfantasier; magen svulmer opp. Kolera; avføring ser ut som vann 

som har vært brukt til å koke ris i [Verat., Ars., Jatrop.]. Framfall av endetarmen 

[Ign., Podo.]. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon kommer for sent og er for sparsom, hos bleke, 

irritable, overfølsomme, gretne kvinner. For rikelig utsondring, dyp rød eller rød-

svart, tynn, som ikke koagulerer; iblandt med vond lukt. Svake og virkningsløse 

veer. 

 

Hankjønn. - Sædutøming under søvnen; nedsatt seksuell styrke; total utmattelse 

etter samleie [Kali carb.]. 

 

Urinveien. - Ufrivillig urinering. Inkontinens av urinen. Blødning fra urinrøret. 

Meget gul urin. 

 

Åndedrettsorganene. - Astma; minste mat forverrer. Tungpustet når man går opp 

trapper. Hoste; gul opphoste. 

 

Ekstremitetene. - Lammelser i ryggen og ekstremitetene. Verre av anstrengelser. 

Smerter, med depresjon, og påfølgende utmattelse. 

 

Feber. - Temperatur lavere enn normal. 

 

Modaliteter. - Verre; av opphisselse, bekymring, mental og fysisk anstrengelse; 

av å spise, av kulde, og tidlig på morgenen. Bedre; varme, hvile og næring. 

Forhold. - Sammenlign med: Zincum, Gelsemium, Cimicifuga, Lachesis, Muriatic 

acid. 

 

 

KALI SULFURICUM 

(Potassium sulphate) 

 

 

Besvær ledsaget av rikelig avflassing av huden. Anvendbar i sluttfasen av 

betennelser. Gul, mukøs* og serøs* utsondring, rikelig utsondring som stopper og 

starter. Har ofte blitt brukt ved oxaluria (oxalsyre i urine°). (Legg merk til hvor 

ofte ordet gul forekommer i teksten nedenfor°). 
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Hodet. - Revmatisk hodepine, som begynner om kvelden. Hårløse flekker. Flass 

og hårløshet.(Hovedmidlet for gul flass på hodet°). 

 

Ørene. - Døvhet som skyldes tett øretrompet. Utsondring av gult sekret [Hydr.]. 

 

Nese. - Forkjølelser, med gult, slimete oppspytt. Tett nese. Bortfall av 

smakssansen [Nat-m.]. Oppsvulming av slimhinnen i nese og svelg, puster 

gjennom munnen, snorking osv., som gjenstår etter at man har fjernet falske 

mandler. 

 

Ansikt. - Smerter i varmt rom. Epithelioma (ikke-malign hudkreft°). 

 

Magesekken. - Tungen har gult belegg og er slimete. Smakløs, alt smaker som 

papir. Vondt i tannkjøttet. Brennende tørste, kvalme, og oppkast. Føler avsky for 

mat. Redsel for varm drikke. 

 

Magen. - Kolikksmerter; magen er kald ved berøring; stinn, oppblåst. Gul, 

slimete diaré. Forstoppelse, med hemorroider [Sulph.]. 

 

Hankjønn. - Gonorré; utsondring slimete, gul-grønn. Betennelser i testiklene. 

Dryppe. 

 

Hunkjønn. - Menstruasjon kommer for seint, sparsom, med følelse av noe tungt i 

magen. Livmorblødning. 

 

Åndedrettsorganene. - Grov surkling. Rasling av slim i brystet [Ant-t.]. Hoste 

som henger igjen etter influensa, særlig hos barn. Bronkial astma, med gul 

opphostning. Hoste; verre om kvelden og i varme rom. Kruppaktig heshet [Hep., 

Spong.]. (J.Kent sier i ”Lesser writtings” følgende; ”Det finnes ingen bedre 

middler enn Kali sulphuricum for surkling i brystet når den tilstanden kommer 

som følge av en akutt inflamasjon. Når et barn har hatt bronkitt komplisert med 

lungebetennelse, og er tilsynlatende blitt helt frisk igjen, men at barnet får hoste 

og surkling hver gang været blir kaldere, det er da, at dette middlet kurerer”.°) 

 

Ekstremitetene. - Smerter i nakken, i ryggen og i ekstremitetene, verst i varme 

rom. Skiftende, vandrende smerter. 

 

Huden. - Psoriasis [Ars.,Thyroid.]. Eksem; brennende, kløende, papular*utslett. 

Elveblest. Polypp. Epithelioma*. Seborrhœa*. Favus*. Ringorm på skalpen eller i 

skjegget, med rikelig avflassing. 

 

Feber. - Temperaturøkning om kvelden. Intermitterende feber, med gul, slimete 

tunge. 

 

Modaliteter. - Verst om kvelden, varme rom. Bedre av sval frisk luft. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Pulsatilla, Kali-bichromicum, Natrum 

muriaticum.(Kali sulphuricum har var kalt den mineral Pulsatilla. Oversetteren 

sier at Kali sulph. er ”en Pulsatilla med hudutslett”, Kali sulph er Pulsatilla 

”dobbelt gjenngeren”; kompleterer Pulsatilla°). 
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LACHESIS 

(Slange fra sørAmerika) 

 

 

Som alle andre slangegifter, bryter Lachesis blodet ned og gjør at blodet blir 

tynnere; derav en markant tendens til indre og ytre blødning. Spontane blåmerker 

på huden, betennelser forårsaket av bakterier, difteri, og andre former av 

langvarige febertilstander, hvor hele systemet viser tegn til forgiftning med 

ekstrem utmattelse. Modalitetene er meget viktige for valg av middel. Delirium 

tremens med mye sjelving og forvirring. Meget viktig ved overgangsalderen, og 

for pasienter med et melankolsk temperament. Uheldige følger av undertrykket 

utsondring. Lammelser i halsen etter difteri [Botulinum]. Bærer av difterismitte. 

Fornemmelse av spenning i forskjellige deler av kroppen. Tåler ikke å ha noe 

stramt på seg. 

 

Gemytt. - Meget snakkesalig (avslutter ikke setningene, hopper fra et emne til et 

annet°). Erotisk. Lei seg, trist om morgenen; ingen lyst til å gå ut blant folk. 

Rastløs og urolig; ønsker ikke å være i arbeid; ønsker stadig å være et annet sted. 

Sjalusi [Hyos.]. Natten er beste tid for å utføre mentalt arbeid. Euthanasia*. 

Mistenksomhet. Galskap, hvor religion er hovedtema (redd for å havne i helvete, 

for å ha gjort noe utilgivelig, o.l.°) [Veratrum, Stramonium]. Forvrengning av 

tidsbegrep. (En del av de symptom som danner grunnlag for diagnosen 

schizofreni, kommer sterkt fram under prøvning av Lachesis, f.eks.: tror at hans 

tanker er styrt av en overmenneskelig makt. Føler at han har to viljer. Er 

overbevist om at alle rundt ham er ute etter å skade ham°). 

 

Hodet. - Smerter gjennom hodet når våkner om morgenen. Smerte ved neseroten. 

Trykk og svie på issen. Bølgende smerter, verst etter bevegelse. Hodepine etter å 

ha vært for lenge i solen. Ved hodepine; flimring og svakt syn, veldig blekt ansikt. 

Svimmelhet. Bedres av at en utsondring kommer igang (fra nesen, menstruasjon 

etc.) 

 

Øynene. - Dårligere syn etter difteri, musklene rundt øyet blir for svake til å 

opprettholde fokus. Følelse av at øynene blir dradd sammen av strenger, som blir 

knyttet sammen ved neseroten. 

 

Ørene. - Rivende smerter fra kinnben og inn i øret, også ved halsbetennelse. 

Ørvoks blir hard, tørr.  

 

Nese. - Neseblod, overfølsomme nesebor. Snue, forvarslet av hodepine. Høysnue; 

anfall av nysing [Silica; Sabadilla]. 

 

Ansikt. - Blek. Trigeminusneuralgi, venstresidig. Hetebølger som brer seg til 

hodet [Phos.]. Rivende smerter i kinnben [Amphisbæna; Phos.]. Lillafarget, 

marmorert, oppblåst; ser hoven ut, oppsvulmet, gulsott, bleksott. 

 

Munnen. - Tannkjøttet er hovent, svampaktig, blør. Tungen er hoven, brenner, 

skjelver, rød, tørr og sprukket på tuppen, setter seg fast i tennene. Munnskåld 
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(aphthæ) og flådde steder med brenning og råhet. Kvalmende smak. Tannverk, 

smerten brer seg til ørene. Smerter i benene i ansiktet. 

 

Halsen. - Sår hals, verre venstre side, å svelge væske. Betennelse i mandlene. 

Bakteriell betennelse i spyttkjertlene som ligger foran ørene. Tørr, veldig hoven, 

innvendig og utvendig. Difteri; mørkt belegg, svartaktig; smertene forverres av 

varm drikke; kronisk sår hals, med mye harking; slimet setter seg fast og kan ikke 

flyttes hverken opp eller ned. Meget smertefullt; verre av minste trykk, berøring er 

enda mer plagsomt. Ved difteri, o.l., når besværet startet på venstre side. 

Mandlene blir lillafarget. Lilla, blek misfargning av halsen. Følelse av at noe har 

hovnet opp og som må svelges; verre av å svelge spytt eller væsker. Smerten brer 

seg til øret. Halsbånd og krager må sitte veldig løst. 

 

Magesekken. - Begjær for alkohol, østers. All mat forårsaker ubehag. 

Magegropen smertefull ved berøring. Sulten, kan ikke vente på maten. Gnagende 

trykk, bedre av å spise, men kommer tilbake etter et par timer. Synlig skjelving i 

magesekkens region. Tomsvelging er mer smertefull enn å svelge fast føde. 

 

Magen. - Leverregionen er følsom, orker ikke noenting rundt livet. Særlig 

passende til alkoholikere. Hele magen er stinn og stram, følsom, smertefull [Bell.]. 

 

Rektum. - Forstoppet, illeluktende avføring. Endetarmåpningen føles trang, som 

om ingenting kan passere. Smerter iler opp i endetarmen hver gang han nyser eller 

hoster. Blødning fra magen, ser ut som svidd høy, svarte partikler. Hemorroidene 

stikker ut, snervres inn, lilla (smerter i hemorroidene som om de ble banket på 

med mange små hammere°). Stikkende smerter i hemorroidene når nyser eller 

hoster. Konstant trengning i endetarm, men ingen avføring. 

 

Hunkjønn. - Problemer relatert til overgangsaldren, hjerteklapp, hetebølger, 

blødning, hodepine på toppen av hodet, besvimelse; verre av trange klær. 

Menstruasjon for kortvarig, for svak; alle smertene blir betydelig lettet når 

blødning kommer i gang [Eupion.]. Venstre eggstokk meget smertefull og hoven, 

forhardnet. Brystbetennelse med blåaktig misfargning. Smerter i nedre delen av 

ryggen og i halenbenet, særlig i det man reiser seg fra sittende stilling. Lachesis er 

særdeles virksomt ved begynnelse og ved slutten av menstruasjonen.  

 

Hankjønn. - Intens opphisselse av kjønnsorganene. 

 

Åndedrettsorganene. - Øvre del av luftstrøret er meget følsomt for berøring. 

Føles som om blir kvalt når legger seg, særlig når det er noe rundt halsen; 

pasienten føler seg tvunget til sprette opp fra sengen for å åpne vinduene. Spasmer 

i strupelokket; som om noe flytter seg fra halsen til strupehodet og låser det. Føler 

han må ta et dypt åndedrag. krampaktig ubehag i mellomgulvets region. Hoste; 

tørr, kvelende anfall, kiling. Lite sekret og veldig følsomhet; verre av trykk på 

strupen, etter søvn, frisk luft. Pusten stanser nesten helt idet han faller i søvn 

[Grindelia]. Strupehodet er smertefullt ved berøring. Følelse av en plugg 

[Anacardium] som beveger seg opp og ned., med en kort hoste. 
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Hjertet. - Hjertebank, med besvimelsesanfall, særlig i overgangsalderen. 

Sammensnørt følelse, som forårsaker hjerteklapp, med angst. Cyanosis*. 

Uregelmessig hjerterytme. 

 

Ryggen. - Nervesmerte i halebenet, verre når reiser seg fra sittende stilling; må 

sitte helt stille. Smerter i nakken, mest i hvirvelene. Følelse av at tråder er strukket 

fra ryggen til armer, ben, øyne, etc. (Symptomet er ikke fra prøvning, er heller 

ikke nevnt hos andre forfattere, og bør brukes med reservasjon°). 

 

Ekstremitetene. - Isjias, høyre siden, bedre av å ligge. Smerte i tibia (kan følge 

sår hals). Forkortning av senene.(Smerter som stadig flytter på seg, først i hodet, 

så i tennene, i isjiasnerven, i ryggen, i lår, i foten, etc.°). 

 

Søvnen. - Pasientens tilstand blir verre av å sove. Skvetter plutselig idet han faller 

i søvn. Søvnig, men kan ikke sove [Opium, Belladonna]. Lys våken om kvelden. 

 

Feber. - Frostrier i ryggen; iskalde føtter; hetebølger og het svette. Anfallene 

kommer tilbake etter å haspist sure ting. “Intermittent fever”* hver vår. 

 

Huden. - Het svette, blåaktig, lilla utseende. Byller, carbuncle*, varaktige sår, 

med blåaktige eller lilla fargede områder. Mørke blemmer. Liggesår, med svarte 

kanter. Blåsvarte hevelser. Verk-, pussdannelse; “obduksjons-sår” (sår som er 

påført med skarp gjenstand kontaminert med fordervet organisk materiell, f.eks. 

glasskår i en søppelpose°). Purpura*, med intens utmattelse. Rosen hos eldre 

mennesker. Wens*. Cellulitis*. Varige sår forårsaket av årknuter. (Elveblest med 

følelse av at huden er solbrent°). 

 

Modaliteter. - Verre; etter søvn [Kali bich.].Lachesis sover seg inn i forverring; 

sykdom som dukker opp under søvnen [Calc.]; venstre side, om våren, av varmt 

bad, av trykk og sammensnøring, av varm drikke, av å lukke øynene. Bedre; når 

utsondringene kommer igang; av varme omslag. 

 

Forhold. - Antidotes av: Arsenicum, Mercurius, Hete, Alkohol, Salt. 

Kompletterer ; Lycop.; Hep.; Salamandra. Crotalus cascavella kan ofte fullføre 

helbredelser påbegynt av Lachesis [Mure.]. Uforenelig med: Acetic acid, Carbolic 

acid. Sammenlign med; Natrum muriaticum, Nitric acid, Crotalus, Cotyledon 

(problemer ved overgangsaldren), Amphisbœna, Naja, Lepidium. Osv. 

 

 

 

 

 

 

 

LEDUM 

(Finnmarkspors) 

 

 

Midlet er særlig relatert til revmatiske sykdomsprosesser og etterligner alle 

forandringer, fra funksjonelle smerter, til forandret sekresjon og avleiring av fast, 
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jordlignende stoff i vevene. Ledums revmatsime begynner i føttene og brer seg 

oppover. Midlet  påvirker også huden, og forårsaker et utslett som ligner 

forgiftning av Rhus toxicodendron. Ledum er motgift til den slags, og likeså er 

Ledum motgift mot insektbitt. Det er som om det ikke finnes egen varme i 

kroppen, men enda kan pasienten ikke tåle varmen fra sengen. For 

punkteringsskader, som er forårsaket med skarp gjenstand eller bitt, særlig dersom 

den skadde del blir kald. Stivkrampe med rykning i muskulaturen rundt skaden . 

 

Hodet. - Svimmelhet når man går, med tendens til å falle til en side. Ubehag når 

hodet er dekket. Neseblod [Mellilot., Bry]. 

 

Øynene. - Smerter i øynene. Sprengte blodårer i øyelokkenes slimhinner, eller i 

selve øyet. Skader som følge av slag (Symphytum°). Grå stær, samt leddgikt. 

 

Ansikt. - Røde kviser på pannen og kinnene; stikker ved berøring. Skorpete utslett 

rundt nese og munn. 

 

Munnen. - Tørr, brekker seg ved raping. Muggen smak ved katarr. 

 

Rektum. - Dype spreker i endetarmsåpningen. Smertefulle hemorroider. 

 

Åndedrettsorganene. - Brennende svie i nesen. Hoste med blodiblandet 

opphoste. Åndenød; brystet føles sammensnurpet. Smerter langs luftrøret. 

Bronkitt, samt emphysem hos eldre. Trykkende sammentrekning i brystet. Kiling i 

luftrøret; krampaktig hoste. Oppspytt av blod, som alternerer med revmatisme. 

Brystet er ømt ved berøring. Kikhoste; krampaktig, dobbel innåndning samt 

hulking. 

 

Ekstremitetene. - Giktsmerter skyter gjennom foten og benet, og i leddene, men 

særlig de små ledd. Hovne, varme, bleke. Banking i høyre skulder. Trykk i 

skulder, verre av bevegelser. Knirking i leddene; verre av senge- varme. 

Giktknuter. Tråputen på stortåa er hoven [Bothrops]. Revmatisme, begynner i 

nedre ekstremitetene og brer seg oppover [motsatt av Kalmia]. Anklene hovner 

opp. Smerter i fotsålen, kan nesten ikke gå på dem [Ant-c., Lyc.]. Har lett for å “ 

tråkke over”, vrikke ankelen. (Podagra°). 

 

Huden. - Akne på pannen, med stikkende smerter. Eksem i ansikt. Klør på føttene 

og på anklene; verre av å klore seg og av sengevarmen. Blåmerker. Langvarig 

misfargning etter skade. Carbuncle*[Anthra., Taren-cub.]. Motgift til Rhus 

toxicodendron-forgiftning [Grindel., Cyprip., Anac.] 

 

Feber. - Kulde, manglende kroppsvarme. Fornemmelse som om kaldt vann ble 

helt over deler av kroppen; allment frossenhet med hete i ansiktet. 

 

Modaliteter. - Verre om natten, og av sengevarme. Bedre av kulde, av å ha 

føttene i kaldt vann. 

 

Forhold. - Ledum er motgift til edderkoppbitt. Sammenlign med: Ruta, Ham., 

Bellis., Arnica 
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LYCOPODIUM CLAVATUM. 

(Kråkefot) 

 

Dette preparatet er uvirksomt dersom sporene ikke knuses. Dets vidunderlige 

medisinske egenskaper kommer fram etter maling og kraftig risting. I nærmest 

alle de tilfeller hvor Lycopodium er midlet, vil tegn på urinveis- eller 

fordøyelsesforstyrrelser være tilstede. Tilsvarer Grauvogles “carbo- nitrogenoid” 

konstitusjon, som ikke kan eliminere urinsyre. 

Lycopodium er særlig tilpasset besvær som utvikler seg gradvis, når kroppens 

funksjoner gradvis blir svakere, med fordøyelsessvikt, når leverens funksjon er 

betydelig forstyrret. Slapphet. Underernæring. Mildt temperament og lymfatisk 

konstitusjon, disponert for slimhinnebetennelser; eldre mennesker, når huden 

utvikler gule flekker, jordfarget hud, mye urinsyre, osv.; men også hos svake barn 

som har vokst for fort. Typisk for symptomene er at de begynner på høyre side, og 

dukker opp på venstre side senere. Midlet påvirker mest den høyre siden, og 

symptomene er verre mellom kl. 4 og 8 på ettermidagen. Når nyrene er angrepet 

finner vi rød sand i urinen, vondt i ryggen, i nyreregionen; verst før vannlating. 

Tåler ikke kald drikke, krever at all føde blir oppvarmet. Best egnet for 

mennesker med skarpt og ivrig intellekt, men med svak muskelkraft. 

Dyptliggende, fremad-skridende, kronisk sykdom. Kreft. Avmagring. Svakhet om 

morgenen. Markant innflytelse på utsondringen av fettkjertlene. Pre-senilitet. 

Mageødem ved leversykdom.  

Lycopodiumpasienten er tynn, vissen, full av gass og tørr. Mangler egen 

kroppsvarme; har dårlig blod-sirkulasjon, kalde ekstremiteter. Smertene kommer 

og forsvinner plutselig. Overfølsom for lyd og lukt. 

 

Gemytt. - Melankolsk, redd for å være alene. Lar seg irritere av bagateller. 

Ekstremt overfølsom. Liker ikke å foreta seg noe nytt. Sta og hovmodig under 

sykdom. Dårlig selvtillit. Har det travelt mens han spiser. Alltid redd for å bryte 

sammen under stress. Engstelig for framtiden. Svak hukommelse, fortvilede 

tanker, stave- og skrivefeil, bytter om ord (sier parre fylle svin i stedet for fylle 

parafin°). Sviktende mental kraft. [Anac., Phos., Baryt.]. Tåler ikke å se noe nytt. 

Greier ikke å lese hva han har skrevet. Trist når han våkner om morgenen. 

 

Hodet. - Rister på hodet tilsynelatende uten grunn. Vrir ansiktet og munnen. 

Trykkende hodepine øverst på hodet; verre mellom kl. 16 og 20, av å ligge, eller 

av å bøye seg framover, av å ikke spise regelmessig [Cact.]. Dunkende, 

pulserende hodepine etter hvert hosteanfall. Hodepine over øynene ved kraftig 

forkjølelse; bedre av å avdekke seg [Sulph.]. Svimmel når han står opp om 

morgenen. Smerter i tinningene som om de ble tvunget mot hverandre. Rivende 

smerter i bakhodet; bedre av frisk luft. Håret faller av i store mengder. Eksem; 

fuktig utslett bak ørene. Dype rynker i pannen. Mister håret, og håret blir grått for 

tidlig. 

 

 

Øynene. - Sti på øyelokkene i hjørnet mot nesen. Dagslyset blender ham 

[Bothrops]. Mer karakteristisk er natt-blindhet. Ser bare halvparten av en 

gjenstand. Rødhet og sårdannelse på øyelokkene. Sover med øynene halvt lukket. 
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Ørene. - Tykk, gul, illeluktende utsondring. Eksem rundt og bak ørene. 

Ørebetennelse og døvhet, med eller uten øresus; etter skarlagensfeber. Summing 

og brøling ledsaget av tung hørsel; alle lyder lager en merkelig gjenklang i ørene. 

 

Nesen. - Overutviklet luktesans. Føles tørr innerst i nesen. Sparsomt, etsende snue 

som renner ut av nesen. Sårdannelse i neseborene. Skorper og elastiske plugger 

(busemann som gummistrikk°) [Kali.bi., Teuc.]. Rennende snue. Nesen potte tett. 

Snufsete; barnet gnir seg på nesen når han våkner. Vifter med neseborene [Kali-

brom., Phos.]. 

 

Ansiktet. - Grågul misfarging, med blå ringer rundt øynene. Vissent, 

innskrumpet, og avmagret; kobberfargede utslett. Haka henger, munn åpen, under 

feberanfall [Lach., Opium]. Kløende; skorpende herpesutslett i ansiktet og i 

munnviken. 

 

Munnen. - Tennene meget smertefulle ved berøring. Tannverk, med hovne kinn; 

bedre av varme omslag. Tørrhet i munn og tunge, uten tørste. Tungen tørr, svart, 

sprukket, hoven; svinger tungen fram og tilbake. Spytt samler seg i munnen. 

Blemmer på tungen. Vond lukt fra munnen. 

 

Halsen. - Tørrhet i halsen, uten tørste. Mat og drikke kommer opp igjen gjennom 

nesen. Halsbetennelse, med stikkende smerter ved svelging; bedre av varm drikke. 

Hevelse og pussdannelse på mandlene. Sårdannelse på mandlene, begynner på 

høyre side. Difteri; belegg sprer seg fra høyre til venstre side; verre av kald 

drikke. Betennelse i stemmebåndene. Tuberkuløs laringitt, særlig når sårdannelsen 

begynner. 

 

Magesekken. - Dårlig fordøyelse p.g.a. mel og gjærbakt mat, kål, bønner, osv. 

Overdreven sult. Avsky for brød, osv. Begjær etter søtsaker. Maten smaker surt. 

Sure oppstøt. Meget svak fordøyelse. Bulimi, med mye oppblåsthet. Etter måltid; 

trykk i magen, med besk smak i munnen. Føler seg mett etter den minste matbit. 

Kan ikke spise østers. Rumlende gass [Chin., Carb- v.]. Våkner om natten, føler 

seg sulten. Hikke. Ufullstendig brennende rap som ikke kommer opp høyere enn 

strupehodet, der brenner det i timevis. Liker å drikke og spise varmt. Synkende 

følelse; verst om natten. 

 

Magen. - Rett etter et lett måltid, føles magen oppblåst og full. Konstant følelse 

av at det gjærer i magen, som gjær som hever seg; øverst på venstre side. Brokk, 

høyre side. Leveren er øm. Brune flekker på magen. Ødem, p.g.a. leversykdom. 

Hepatitt, atrofiering av leveren, vevene ser ut som muskattnøtt. Smerter som 

skyter fra høyre til venstre i nederste mageregion. 

 

Avføring. - Diaré. inaktivitet i tarmen. Ikke vellykket avføringstrang. Avføring; 

hard, problematisk, lite, ufullstendig. Hemorroider; meget følsom for berøring, 

murrende [Mur-ac.]. 

 

Urinveien. - Smerter i ryggen før vannlating; opphører etter vannlating; strålen 

kommer sakte, må anstrenge seg. Tilbakeholdelse av urin. Må opp mange ganger i 
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løpet av natten for å late vannet. Tungt rødt bunnfall. Barnet gråter før han later 

vannet [Bor.]. 

 

Hankjønn. - Impotent, ingen kraft i ereksjonen. For tidlig sædavgang [Calad., 

Sel., Agnus.]. Forstørret prostata. “Condylomata (vorter°). 

 

Hunkjønn. - Menstruasjonen kommer for sent, varer for lenge, for rikelig 

blødning. Tørrhet i skjeden. Smerte-fullt samleie. Smerter i høyre eggstokk. 

Åreknuter i kjønnsleppene. Etsende utflod som brenner og svir i skjeden. 

Utsondring av blod fra genitalia i løpet av avføringen. 

 

Åndedrettsorganene. - Kilende hoste. Pustebesvær. Spent, sammentrengende, 

brennende smerter i brystet. Hoste verre av å gå i nedoverbakke. Dyp hul hoste. 

Oppspytt grått, tykt, blod eller puss iblandet, smaker salt. [Ars., Phos., Puls.]. 

Hoste om natten, p.g.a. kiling, som av svovelrøyk (som om han ble kilt med en 

fjær°). Bronkitt hos små barn, med mye raslende slim. Forsømt lungebetennelse, 

med stort pustebesvær, vifting av nesebor og raslende slim. 

 

Hjerte. - Aneurism (sprukket pulsåre°) [Baryta carb.]. Sykdom på aorta. 

Hjerteklapp om natten. Kan ikke ligge på venstre side. 

 

Ryggen. - Brennende smerter mellom skulderbladene, som av glødende kull. 

Smerter i korsryggen. 

 

Ekstremitetene. - Nummenhet, men også dragende og rivende smerter i 

ekstremitetene, mest under hvile eller om natten. Tyngdefølelse i armene. Rivende 

smerter i skuldrene og i albuene. En fot varm og en fot kald. Kronisk gikt, med 

forkalkning i leddene. Rikelig fotsvette. Smerte i hælen mens han går, som om 

han hadde en stein i skoen. Smertefull hudforhardning under fotsålen; tærne og 

fingrene sammentrukket. Ishias, verst på høyre side. Kan ikke ligge på den 

smertefulle siden. Hendene og føttene blir numne. Høyre fot varm, venstre kald. 

Kramper i leggen og i foten om natten. Rykning og napping. 

 

Feber. -Frostrier mellom kl. 15 og 16, etterfulgt av svette. Iskald. Føles som om 

han ligger på is. Den ene frostrien etter den andre [Calc., Sil., hep.]. 

 

Søvnen. - Døsig i løpet av dagen. Skvetter i søvne. Drømmer om ulykker. 

 

Huden. - Sårdannelse. Byller dypt under huden; verre av varme omslag. 

Elveblest; verre av varme. Voldsom kløe, sprukne utslett. Akne. Kronisk eksem 

ledsaget av urinveis-, mage/tarm- eller leverforstyrrelser; utslett har lett for å blø. 

Huden blir tykk og hard. Åreknuter, fødselsmerker, utstående tumør.  

Brune flekker, fregner verst på venstre side av ansiktet og nesen. Tørr, 

sammenskrumpet, særlig i håndflaten; håret blir grått for tidlig. Ødem. 

Illeluktende avsondring; klebrig og illeluktende svette, særlig under armene og på 

føttene. Psoriasis. 

 

Modalitetene. - Verre; høyre side, fra høyre til venstre, ovenfra og ned, mellom 

kl. 16 og 20.; fra varmen, eller i varme rom; varm luft, i sengen. Varme omslag, 

bortsett fra halsen og magen som er bedre av varm drikke. Bedre; av bevegelse, 
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etter midnatt, av varm mat og drikke, av å bli kjølt ned, av å avdekke seg (kle av 

seg). 

 

Forhold. - Kompletterer; Iod., Graph., Lach., Chelid. Lycopodium er særlig 

virksom etter Calcarea og Sulphur. Motgift; Camph., Puls., Caust. Sammenlign 

med; Sulphur, Rhus-tox., Urtica., Mercur., Hepar., Alumina (Kråkefot er den 

eneste planten som tar opp aluminium, T.F.Allen.), Ant- c; Nat-m.;Bry; Nux-v.; 

Bothrops (Blindhet om dagen; kan nesten ikke se noenting etter at solen har stått 

opp; smerter i høyre stortå). Plumbago littoralis (Forstoppelse med rød sand i 

urinen, smerter i nyrene og leddene og ellers i kroppen, melkeaktig spytt, 

sårdannelse i munnen.) Hydrastis følger etter Lycopodium ved fordøyelsesbesvær. 

 

 

 

 

 

LYSSIN – eller HYDROPHOBINUM 

(Spytt fra en hund smittet av rabies) 

 

Påvirker hovedsakelig nervesystemet; smerter i beinene. Plager som følge av 

overdreven seksuell drift. Krampetrekninger utløst av skinnende lys eller av 

rennende vann. (Tåler ikke sol- varme i det hele tatt (Gelsemium, Glonoin, 

Lachesis, Natrum carbon). Sår hals med konstant behov for å svelge, samt kveles 

når han svelger. Overfølsomhet i skjeden; samleie blir ikke mulig°) 

 

Gemytt. – (Fornemmelsen av at noe helt forferdelig kommer til å hende ham. 

Mentale evner skjerpet, rask i oppfattelsen, rask med å svare. Kan ha to tanker i 

hodet samtidig. Samme tanken gjentar seg til stadighet°). 

 

Hodet. – Redd for at han blir gal. Alle emosjoner og dårlige nyheter forverrer; 

også tanken på væsker. Alle følelser er tilspisset. Kronisk hodepine. Borende 

smerter i pannen.  

 

Munnen. – Konstant behov for å spytte, seigt spytt, slimete. Sår hals; konstant 

behov for å svelge, som blir vanskelig; kveles mens han svelger vann. Skum på 

munnen.  

 

Avføringen og endetarmen. -  Trang til avføring når han hører eller ser rennende 

vann. Rikelig, vannaktig avføring, med smerter i magen; verst om kvelden.  

 

Urinveien. – Konstant trang til å late vann når han ser rennende vann.  

 

Hankjønn. – Kåt, vedvarende ereksjon, med hyppig sædtømming. Ingen 

sædtømming i løpet av samleie. Testikler svinner bort. Plager av overdreven 

sexdrift.  

 

Hunkjønn. – Skjeden meget overfølsomt; er bevisst over å ha en livmor 

[Helonias]. Livmoren føles som om den har  falt forover. Smertefull skjede; 

samleie blir ikke mulig [Berberis]. Feil plassering av livmor. 
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Åndedrettsorganene. – Tonen i stemmen er endret. Holder pusten for en god 

stund. Krampaktig sammentrekning av ånde- muskulaturen.  

 

Modaliteter. – Verst, når han ser eller hører rennende vann, selv når han tenker på 

væsker; skinnende eller reflektert lys; varme av sol, av å bøye seg med hodet 

lavere enn skuldrene.  

 

 

 

 

MAGNESIA PHOSPHORICA 

Magnesiumfosfat 

 

 

Det store anti-spasme, anti-krampemidlet. Kramper i muskler med smerter som 

stråler ut. Nevralgiske smerter, bedre av varme. Særlig veltilpasset til trøtte, trege, 

utslitte pasienter. Avskyr mentale anstrengelser. Struma. 

 

Gemytt. - Klager støtt over smertene. Greier ikke å tenke klart. Søvnløshet p.g.a. 

svak fordøyelse. 

 

Hodet. - Svimmelhet ved bevegelse, faller forover idet hun lukker øynene, bedre 

av å spasere i frisk luft. Hodepine etter mental anstrengelse, med frossenhet; alltid 

bedre av varme [Silica]. Følelse av at hodet inneholder bare væsker, som om 

hjernens deler bytter plass, som om hun hadde en trang lue på hodet. 

 

Øynene. - Smerter over øynene; verst på høyre side; bedre av påført varme og av 

varme omslag. Økt tåreproduksjon. Leamus. Nystagmus (ufrivillig, rask, rytmisk 

bevegelse av øyeeplet°), skjeløyd, ptosis (ødem som henger°). Øynene føles 

varme, trøtte, tåket syn, farget lys foran øynene. 

 

Ørene. - Ekstreme nervesmerter; verst bak høyre øre; verre av å bli utsatt for kald 

luft, og av å vaske nakken og ansiktet med kaldt vann. 

 

Munnen. - Tannverk; bedre av varme og av varm drikke. Tannverk, med hevelse 

av ansiktskjertlene, halsen, nakken, og hoven tunge. Beroliger og demper 

smertene hos barn som har problemer med å få tenner. Feberkramper. 

 

Halsen. - Sårhet og stivhet, særlig høyre side; delene føles oppsvulmet, med 

frossenhet, og verk i hele kroppen. 

 

Magesekken. - Hikke, og pasienten brekker seg dag og natt. Veldig tørste for kald 

drikke. 

 

Magen. - Magesmerter, bedre av trykk. Luftsmerter, som tvinger pasienten til å 

bøye seg sammen; lindret av å gni, av varme, av trykk; ledsaget av gassrik raping, 

som ikke fører til lindring. Oppblåst, magen føles full; må lette på klærne, må gå 

rundtomkring, og promper hele tiden. Forstoppelse hos revmatiske mennesker, 

som er forårsaket av luftansamling og svak fordøyelse. 
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Hunkjønn. - Menstruasjonskramper. Smertefull menstruasjon hos damer som 

finner stykker av slimhinnen i menstruasjonsblodet. Menstruasjon kommer for 

tidlig, mørkt blod, trevlet. Ekstern del av genitalia hovner opp. Smerter i 

eggstokken. Vaginismus (smertefulle kramper i skjeden, som lukker skjeden og 

hindrer samleie°) 

 

Åndedrettsorganene. - Astmatisk tunghet i brystet. Tørr, kilende hoste. 

Krampaktig hoste, som kommer når man legger seg. Kikhoste [Corall.] Hes 

stemme, strupehodet sårt og rått. Nervesmerter mellom ribbena. 

 

Hjertet. - Angina pectoris. Nervøs krampaktig hjerteklapp. Sammentrengende 

smerter rundt hjertet. 

 

Ekstremitetene. - Ufrivillig skjelving på hendene. Lammelse med skjelving av 

den lammede delen. Kramper i tykkleggen. Ischias; føttene er meget ømme. 

Ilende smerter. Rykning, leamus. Chorea*. 

Skrivekramper. Stivkrampe. Svakhet i armer og hender,  fingertupp stiv og 

nummen. Allmen muskelsvakhet. 

 

Feber. - Fryser etter måltidet, om kvelden. Frostrier løper opp og ned ryggen, 

med skjelving, etterfulgt av luftmangel. 

 

Modaliteter. - Verre; høyre siden, kulde, berøring, om natten. Bedre; av varme, 

av å bøye seg dobbelt, av trykk, av å gni. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Kali-phos., Colocynthis, Silica, Zinc., Dioscorea. 

Bell., Gels. Lachesis kan antidote Mag-phos. 

 

 

 

 

 

 

MANGANUM ACETICUM 

(Mangan syre) 

 

Manganum fører til anemi med nedbrytning av de røde blodlegemene. Gulsott, 

nyrebetennelser med eggehvitestoff i urinen. Fatty degeneration* av leveren. 

Parkinson sykdom. Cellulitis* i begynnende fase, fremmer pussdannelse og 

akselererer skapning av frisk vev. 

Passer når kronisk forgiftning fører til følgende symptomer; ufrivillig latter og 

ufrivillig gråting, kan bare gå baklengs. Markant forsterkning av refleksene og av 

psykisk adferd, som ytrer seg ved at man ler av andres gange. Paralyse av de 

nedre ekstremitetene; med avmagring og svakhet av disse, og sjanglete gange. 

Betennelser i bein og ledd, med borende smerter om natten. Astmatiske pasienter 

som blir verre av å ligge på en dynete pute. Syfilitiske og anemiske pasienter som 

lider av lammelser blir ofte hjulpet av dette midlet. Urinsyregikt. Kronisk 

leddgikt. For folk som taler eller synger ofte. Stor opphopning av slim. 

Voksesmerter og svake ankler. Allmenn sårhet og verking; alle kroppens deler 

føles såre ved berøring; tidlig fase av tuberkulose.  
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Hodet. – Angsten og redselen blir bedre av å ligge. Føles forstørret og tung, med 

blodstyrtning; smertene sprer seg ovenfra og ned. Synsfelt blir innskrenket. 

Urørlig ansikts- trekk, som en maske. 

 

Ørene. – Føles tett: knirke- lyd i ørene når han pusser nesen. Smerter som har 

begynt i andre kroppsdeler brer seg til ørene. Døvhet i fuktig vær. Vislende 

øresus.  

 

Nese. – Tørr, tett. Kronisk katarr med blødning, tørrhet; verre i fuktig kaldt vær. 

 

Munnen og fordøyelsen. – Klumper på ganen. Tannverk; verre av alt som er 

kaldt [motsatt av Coffea]. Ustanselig harking. Lav, monoton stemme. Tungen 

føles sår og irritert med dannelse av varige sår eller vorter. Luft i magen; kronisk 

forstørrelse av leveren.   

 

Hunkjønn. – Uregelmessig menstruasjon, manglende menstruasjon: menstruasjon 

som kommer for tidlig og blir sparsommelig, hos anemiske individer. Hetebølger 

(og brå rødming av ansiktet°) ved overgangsalderen.  

 

Åndedrettsorganene. – Kronisk heshet. Strupehodet tørt, ru, sammensnøret. 

Tuberkulose som setter seg i strupehodet. Hoste; verst om kvelden, bedre av å 

ligge og verst ved fuktig vær. Slim blir vanskelig å løsne. Stikning i luftrøret som 

brer seg til ørene. Het i brystet. Opphosting av blod. Hver gang han blir forkjølet 

utvikler det seg til bronkitt [Dulcamara] 

 

Ekstremitetene. – Leamus. Kramper i tykklegg. Stivhet av leggens muskulatur. 

Betennelse i bena og leddene med uuttålelig borende smerter om natten. Alle 

kroppens deler føles sår ved berøring. Kan ikke gå baklengs uten å falle. Tendens 

til å falle forover. Går lent framover. Benene føles nummen. Hudsykdom som 

fører til at huden flasser av i store eller små flekker. Parkinson sykdom. 

Eiendommelig slapp gange, går uten at helen rører bakken: går bakover. Smerter i 

anklene. Bena er meget overømfintlig. Skinnende rød hevelse av leddene. Smerter 

i kneene samt kløe. Revmatisme i føttene. Uuttålelig hud- smerter i nedre 

ekstremitetene. Brennende flekker rundt leddene. Benhinne- betennelser. Verk-

dannelse i huden rundt leddene.   

 

Huden. – Verkdannelse i huden rundt leddene. Røde opphevede flekker. Kløe, 

bedre av å klore. Dype sprekker i albu- leddene. Psoriasis og pityriasis. Svie rundt 

de varige sårene. Kronisk eksem med menstruasjons- fravær, Verre rundt perioden 

hvor menstruasjon skal komme og i overgangsalderen.  

 

Søvnen. – Treg og søvnig. Livaktige drømmer. Søvnig meget tidlig om kvelden. 

 

Modaliteter. – Verre, kaldt vær, vær- forandringer. Bedre av å ligge (hoste) (også 

angsten er bedre av å ligge°) 

 

 

MEDORRHINUM 

(Gonnoré virus) 
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Et kraftig og dyptgående medikament, ofte indikert for kroniske lidelser forårsaket 

av undertrykt gonnoré. For kvinner med kroniske livmor- problemer. Kroniske 

revmatismer. Store forstyrrelser og irritabilitet av hele nervesystemet. Smerter 

uutholdelig, oppstrammende; nervene dirrer og vibrerer. Barn hindret i vekst. 

Kronisk katarr hos barn. (Barn som sover i kne- albu- stilling °).Nesen skitten, 

hovne mandler, tykk gul sekret fra neseborene; leppene hovner fordi han puster 

gjennom munnen. Tilstand av sammenbrudd med skjelving alle steder. Historikk 

av sycose*. Reetablerer ofte en undertrykt gonoré-utsondring. Ødem av lemmene; 

vannansamling i slimposene. Multiple sklerose.  

 

Gemytt. – Svak hukommelse. Mister tråden i samtaler. Kan ikke prate uten å 

gråte. Tiden går for sakte. [Cannabis ind., Argentum nitricum]. Har bestandig 

hastverk. Gir opp håpet om å bli bra. Vanskeligheter med å konsentrere seg. Redd 

for å bli gal. [Mancinella]. Overdrevet overfølsomhet. Nervøse, rastløse. 

Mørkredd og redd for at noe er bak ham. Melankoli, med selvmorderiske tanker. 

(Impulsiv. Tar bekymringene på forskudd. Fornemmer ting før de hender og har 

vanligvis rett. Ville fornemmelser i tankene. Natt- mennesker°). 

 

Hodet. –Brennende smerte i hjernen; verst i bakhodet. Hodet tung og dratt 

bakover. Hodepine av å bli skumpet i kjøretøy, av utmattelse, av hardt arbeid. 

Tungt og trykk i issen. Hår blir tørt og elektrisk. Kløe i hodebunnen, flass.  

 

Øynene. – Føler som om han stirrer på alt. Smerter i øyeneple. Kjennes som om 

han hadde masse små stokker i dem. Øyelokk irritert.  

 

Ørene. – Delvis døv, pulsering i ørene. Rask, stikkende smerter i høyre øre. 

(Hører stemmer, som hvisker hans navn°).  

 

Nese. – Intens kløe. Kulde på tuppen. Svelget blir tett. Kronisk katarr av svelg og 

av strupehodet. (Føler at det bestandig renner noe i svelget°). 

 

Ansikt. –Blek, akne, røde flekker (såkalt spider°). Bitte små byller dukker opp i 

løpet av menstruasjon. (Ansiktet er som oljet. Gul misfargning rundt øynene, eller 

langs hårkant°). 

 

Munnen. – Tykk, brunt belegg på tungen, blemmer; sår. (Stort forkjølelses- sår på 

nedre leppe°). Blemmer på innsiden av leppen eller kinn.  

 

Magesekken. –Koppersmak og svovel- rap. Stor sult rett etter å ha spist. Meget 

tørst. Begjær for brennevin, salt, søtt osv, varm drikke. Sykelig oppkast under 

graviditeten. (Begjær etter is, appelsin, ikke moden frukt °). 

 

Magen. –Voldsomme smerter i lever- og milt- region. Hviler best når han sover 

på magen.  

 

Avføringen og endetarmen. -  Kan ha avføring bare når han lener seg langt bak. 

Har på følelsen av at det sitter noe på baksiden av lukkemuskulatur, (så smertefull 

at han gråter°). Osing av illeluktende fuktighet. Intens kløe i endetarmen. (Meget 

rødt bleieutslett hos spedbarn°). 
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Urinveien. – Smertefull tilbakeholdelse når han later vannet. Sengevæting. 

Nyresteinskolikk [Berberis. Ocinum., Pareiera]. Urinen renner veldig sakte.  

 

Hankjønn. – Ufrivillig sædtømming om natten, etterfulgt av utmattelse. 

Impotens. Gonnoré- utsondring; hele urinrøret er sårt. Urinrørsbetennelse. 

Forstørret og smertefull prostata med hyppig urineringstrang og smertefull 

urinering.  

 

Hunkjønn. – Intens kløe. Illeluktende menstruasjon, rikelig, mørk, klumpete; 

etterlater flekker som er vanskelig å vaske bort, later mye vann i den perioden. 

Overfølsom flekk ved skjede-åpningen. Utflod tynn, etsende, lukter fisk. Vorter på 

genitalia. Smerter i eggstokken, verst på venstre siden, eller skyter fra den ene til 

den andre. Barnløshet. Livmorblødning. Intense menstruasjons-smerter. 

Brystvortene er kalde, såre, og overfølsomme.  

 

Åndedrettsorganene. – Meget tungpustet. Hes mens han leser. Smerte og sårhet 

gjennom brystet og puppene. Ustanselig, tørr, natte- hoste. Astma. Begynnende 

tæring. Strupehodet føles sårt. Dyspné; kan ikke få ut luften [Sambucus]. Hoste 

bedre av å ligge på magen.  

 

Ekstremitetene. – Smerter i ryggen, med brennende hete. Leggene føles tunge; 

verker om natten; kan umulig holde dem stille [Zincum]. Har lett for å vrikke 

ankelen mens han går. Svie i hånd- og fotflaten. Fingerledd forstørret, oppblåst. 

Giktiske deformiteter. Hæl og fotsålen føles øm [Thuja]. Sårhet på fotsålen. 

Rastløs; bedre av å gripe tak i hendene.  

(Revmatisk slimpose- betennelser med hevelser; bl.a. i kne og i håndledd°). 

 

Huden. – Gul. Intens og ustanselig kløe; verre om natten og av å tenke på det. 

Flammete rødt bleieutslett hos spedbarn. Kopper-fargete flekker. Soppinfeksjon. 

Tumor og unormal vekst.  

 

Søvnen. – Drømmer om at han drikker [Ars., Phos.]. Sover i kne/ albu- stilling.  

 

Feber. – Ønske om å bli viftet hele tiden. Frostrier opp og nedover ryggen; kulde 

på leggene, hendene og underarmene. Hetebølger i ansiktet og nakken. Nattsvette 

og ettermiddagsvette.  

 

Modaliteter. – Verre; når han tenker over sine plager, fra daggry til solnedgang, 

av varme, og innland. Bedre av å være ved sjøen, av å ligge på magen, av fuktig 

vær [Causticum]. 

 

 

MERCURIUS - (HYDRARGYRUM) 

I blandt kalt Mercurius SOLUBILIS eller Mercurius VIVUS 

(Kvikksølv) 

 

Hvert organ og vev i kroppen er mer eller mindre påvirket av dette kraftfulle drog; 

den forvandler friske celler til avfeldige, betente, døende vrak, bryter ned blodet, 

og forårsaker alvorlig anemi. Den ondskapsfulle medikamentelle virkning er 
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omdannet til livreddende og livsbevarende middel når man lar pasientens 

symptomer lede oss til dets homeopatiske bruk. Lymfesystemet er særdeles 

påvirket, men også alle slimhinnene og kjertlene, og indre organer, og ben, osv. 

Skadene forårsaker av kvikksølv ligner mye på skadene forårsaket av syfilis. 

(Kvikksølv angriper "de lange rørknoklene" mer enn "de flate knoklene". Syfilis 

gjør det stikk motsatte°). Ofte indikert i sekundærfasen av syfilis når det oppstår 

febril bleksott*, revmatiske smerter bak brystbenet, rundt leddene, osv. ; utslett og 

sårdannelse i munn og hals, og når håret begynner å falle av. Det er i denne  fasen 

av syfilis at kvikksølv er homeopatisk og hvor mikrodoser av lav-potens, 2x*, gir 

overraskende bra resultater. Men også symptomer på nedarvet syfilis faller 

innenfor Mercurius’ rekkevidde; byller, abcess, "snufsete-nese-katarr", 

marasmus*, munnskåld og nedbrytende betennelser. Indre skjelving i hele 

kroppen. Svakhet med uklar følelse av indre uro, samt skjelving ved minste 

anstrengelse. Alle Mercurius` symptomer er verre om natten, av sengevarmen, av 

fuktighet, av kulde, av regnvær, og verre når man svetter. Plagene blir forverret 

av svette og hvile; alle symptomer er forbundet med stor svakhet, utmattelse og 

skjelving. Et "Levende termometer", overfølsomt overfor varme og kulde. Deler  

hovner sterkt opp, med en rå, øm følelse; rikelig, oljeaktig svette som ikke lindrer. 

Ånden og  kroppslige sekreter lukter forferdelig. Tendens til å danne puss, som er 

tynn, grønnaktig, illeluktende; iblandet med blod.  

 

Gemytt. - Svarer veldig sakte på spørsmål (som om han tenker seg godt om°). 

Svak hukommelse, og manglende viljestyrke. Trøtt av å leve. Mistenksom. 

Frykter at han er i ferd med å bli gal. (Impulsiv, impuls til selvmord, til vold, til 

mye rart; bruker mye krefter for å beherske sine impulser. Meget rastløs, 

vanskelig å få tak i, prater meget fort, så fort at du ikke merker at han egentlig 

stammer°).  

 

Hodet. - Svimmelhet når han ligger på ryggen. Følelse av en stramt bånd rundt 

hodet. Ensidige, rivende smerter. Stramhetsfølelse rundt hodebunnen, som av en 

stram bandasje. Hodepine pga katarr; mye varme i hodet. Sviende, brennende, 

illeluktende utslett på hodebunnen. Mister hår. Benutvekster, med en følelse av 

sårhet. Hodebunnen føles stram; oljeaktig svette på pannen.  

 

Øynene. - Øyelokkene røde, hovne og tykke. Rikelig, brennende, etsende 

utsondring. Dansende svarte prikker. Etter å ha blitt utsatt for strålevarme, 

støperi-arbeidere. (smerter i øynene etter å ha brukt 

sveiseutstyr°).Hornhinnebetennelse av syfilitisk opprinnelse med mye brennende 

smerter. Regnbuehinnenbetennelse, med ansamling av puss i øyekammeret.  

 

Ørene. - Tykk, gul utsondring; illeluktende og iblandet  blod. Øreverk, verre av å 

bli varm i sengen; om natten, stikkende smerter. Byller i ørets ytre kanaler [Calc. 

pic.] (man burde huske på Mercurius for ørebetennelser hvor smerten "driver til 

vanvidd"- Bell., Puls., Cham.- , når smerten brer seg til halve hodet, når pasienten 

besvimer av smerte°).  

 

Nese. - Mye nysing. Nyser i solskinn. Neseborene er rå, sårdannelse; benene i 

nesen hovner opp. Gulgrønn, illeluktende, pussaktig utsondring. Snue; etsende 

sekret, men for tykt til å kunne renne over leppen; verre i varme rom. Smerte og 

hevelse av nesebenene, og forråtnelse, med grønn illeluktende sårdannelse. 
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(Nesten ufeilbarlig for bihulebetennelse med smerter som brer seg til ansiktet og 

ned i tennene°) Neseblod om natten (i løpet av søvnen°). Rikelig utsondring av 

etsende snørr. Snue, rikelig, rennende, med nysing; sår, rå, sviende følelse; verre, 

i fuktig vær.  

 

Ansikt. - Blekt, gråaktig, ser skittent ut, oppblåst. Smerter i ansiktets ben. 

Syfilitiske kviser på ansikt.  

 

Munnen. – Søtaktig, metallisk smak. Spyttproduksjon betraktelig økt; blodblandet 

og seigt. Spyttet lukter vondt,  kopperaktig. Talevansker pga skjelvende tunge. 

Svampaktig tannkjøtt, skrumper inn, har lett for å blø, føles sårt ved berøring og 

av å tygge. Hele munnen  føles våt. Øverste delen av tennene råtner. Tennene 

løsner, føles ømme og forlengede. Dype sprekker som løper på langs i bakerste 

delen av tunga. Tungen føles tung, tykk; vått belegg; gul, slapp, bærer  merker 

etter tennene; føles som brent, med sårdannelse. Frastøtende lukt fra munnen; 

lukten fra munnen inntar hele rommet. Alveolar abcess*, verre om natten. Stor 

tørst, tross fuktig munn. (Kurerer meget effektivt aphthæ, ljugeblemmer, trøske, 

munnskåld, osv hos barn, sammenlignet med Borax; Mercurius sikler mer, sikler 

så det drypper, sikler om natten°).  

 

Halsen. - Blå-rød hevelse. Konstant behov for å svelge (pga rikelig 

spyttdannelse°). Illeluktende halsbetennelse; verst på høyre side (Startfasen av de 

fleste banale halsbetennelser, sammenlign Lac canninum°). Sårdannelse og 

betennelse som kommer ved enhver værforandring. Stikkende smerter som skyter 

opp mot ørene når man svelger; vanskeligheter med å svelge væsker, væskene 

kommer opp igjen gjennom nesen. Byller på mandlene, med svelgevansker, etter 

at puss har samlet seg. Sår, rå, sviende, brennende hals. Fullstendig bortfall av 

stemmen. Brenning i halsen, som om varm damp stiger opp.  

 

Magesekken. - Illeluktende raping. Intens tørst etter kald drikke. Svak fordøyelse, 

med konstant sultfølelse. (higen etter brød og smør, iblant avsky for smør°) 

Magesekken øm ved berøring. Hikke og sure oppstøt. Føles mett og 

sammentrykket. 

  

Buken. - Stikkende smerter (i leverregionen°), med frossenhet. Borende smerter i 

høyre lyske. Gassfylt oppblåsthet, med smerter. Forstørret lever; Øm ved 

berøring, forhardning. (Kan ikke ligge på høyresiden°) Gulsott. For lite 

galleproduksjon. (Byller i lysken. Akutte og kroniske betennelser i tarmen; med 

blod i avføring; ulcerøs kolitt°)  

 

Rektum. – Avføringen er- grønnaktig, blodig og slimete, verst om natten; med 

smerter og tenesmus*. Blir-aldri-ferdig-følelse ved avføring . Avføring er ledsaget 

av frostrier, kolikk, og tenesmus. Grå-hvit avføring.  

 

Urinveien. - Hyppig urineringstrang.  Grønnaktig utsondring fra urinrøret; svie i 

urinrøret i begynnelsen av vannlatingen. Urin, svart, sparsom, blodig, inneholder 

eggehvite.  
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Hankjønn. - (Forhudsforsnevring; dvs, at forhuden blir for trang slik at den ikke 

kan trekkes over glans°). Blemmer og varig sår; bløt- sjanker. Genitaliene kjennes 

kalde. Forhuden er irritert; klør. Nattlig sædutløsning, iblandet med blod.  

 

Hunkjønn. - Rikelig menstruasjon, med magesmerter. Etsende utflod, grønnaktig 

og blodblandet; deler har en rå følelse. Stikkende smerte i eggstokkene [Apis]. 

Kløe og svie ; verre etter vannlating; bedre av å vaske med kaldt vann. 

Morgenkvalme, med rikelig spyttdannelse. Brystene blir ømme og fulle av melk 

ved mensen.  

 

Ånderettsorganene. - Sårhet fra svelget til brystbenet. Kan ikke ligge på høyre 

siden [Venstre siden Lycopodium]. Hoste med opphost av gult verk. Hoster to 

ganger for hver hosteri; verre om natten og av sengevarmen. Katarr, med 

frossenhet; avskyr frisk luft. Stikning fra nedre lappen av høyre lunge og ut mot 

ryggen. Kikende hoste med neseblødning [Arnica]. Hoste verre av tobakksrøyk. 

 

Ryggen. - Mørbanket følelse i korsryggen, særlig mens man sitter. Rivende 

smerte i halebenet; bedre av å trykke på magen.  

 

Ekstremitetene. - Svakhet i alle lemmer. Smertene i knoklene og i lemmene; 

verre om natten. Pasienten er overømfintlig for kulde. Oljeaktig svette. Skjelver i 

ekstremitetene, særlig hendene; Parkinson sykdom. Rivende smerter i leddene. 

Kald, klam svette på bena om natten. Ødematøse hevelser i ben og føtter. 

 

Huden. - Nesten bestandig fuktig. Vedblivende tørrhet av huden er en 

kontraindikasjon for Mercurius. Sterkt luktende, klebrig svette; verre om natten. 

Pleier å ha lett for å svette veldig mye; men pasienten føler seg på ingen måte 

lindret av svetten. Utslett som består av mange små tettpakkede blemmer eller 

pustuler*. Varige sår, med uregelmessig fasong, med udefinerte konturer. Små 

kviser rundt hovedutslettet. Kløe; verre av sengevarmen. Skurv* i hodebunnen; 

gul-brune skorper, med mye pussdannelse. Kjertlene hovner opp hver gang 

pasienten blir forkjølet. Syfilitisk abcess. Betennelser i testiklene. [Clematis. 

Hamamelis, Pulsatilla].  

 

Feber.- Feber som ledsager mage- eller leverbetennelser, med rikelig nattsvette; 

avkreftende, sein i utvikling og langvarig. Veksler mellom hetebølger og frostrier. 

Svetten blir gulaktig. Rikelig svette som ikke lindrer. Krypende frostrier; verst om 

kvelden og mot natten. Lokale hetebølger i isolerte områder.  

 

Modaliteter. - Verre, om natten, av vått, fuktig vær, av å ligge på høyre siden, av 

svette, av varme rom, av sengevarmen (Mercuruis er verre av det meste og bedre 

av ingenting°).  

 

Forhold. - Sammenlign med Mezereum, Phos., Syph., Kali mur., Æthiops. Lar 

seg antidote med Hepar, Aurum, Mezereum. 

Lar seg komplettere av Badiaga. (Man burde unngå å gi Silica og Mereurius rett 

etter hverandre fordi dette  ofte fører  til komplikasjon. Hepar er ofte det ideelle 

mellommidlet°).  
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MOSCHUS 

(Moskus) 

 

 

Et middel for hysteri og nerveanfall. Besvimer brått og får krampe-trekninger, 

klapper sammen og ligger som død, osv. Alle de tilstander som karakteriserer 

midlet er verre av kulde; meget følsom for luft. (Guernsey sier; vi tenker på 

Moschus når pasienter som lider av nervøse og krampaktige plager, sier at de er 

meget frosne, f.eks. epilepsi hvor pasienten blir stiv og skjelver som om han er 

gjennomfrossen°). Mye nervøs skjelving og hyppige besvimelser. Mye gass i 

magen. Sykdommer følger ikke det vanlige forløpet. Kulde. Spenning i muskler, 

huden og synet. 

 

Gemytt. - Ukontrollerbar latter. Skjeller og smeller. Angst, med hjerteklapp; 

skvetter til som om hun ble skremt. Depresjon som følge av uoppfylte seksuelle 

behov. 

 

Hodet. - Trykkende smerte over neseroten. Trykk på toppen av hodet. Blir 

svimmel av den minste bevegelse; føles som om han faller fra en stor høyde. 

Hodeskallen er sensitiv. Lyder i ørene som fra smellet av en kanon. (Hodepine 

etter besvimelser. Et kinn rødt og kaldt, det andre blekt og varmt°). 

 

Magesekken. - Begjær for svart kaffe, og andre stimulerende stoffer. Avsky for 

mat. Mat smaker ingenting. Angst i brystet ledsager symptomene fra magen. 

Stinn. Besvimer mens hun spiser. Hele magen kraftig oppblåst. Krampaktig, 

nervøs hikking [Hydro-ac., Sulph-ac., Ign., Cajap.]. (Oppkast etter samleie°). 

 

Urin. - Rikelig urin. Diabetes. 

 

Hankjønn. - Voldsom seksuell lyst; ufrivillig sædtømming. Impotens knyttet til 

diabetes [Coca]. For tidlig senilitet. Kvalme og oppkast etter samleie. 

 

Hunkjønn. - Mensen kommer for tidlig, er for rikelig, med tendens til å besvime 

[Nux-m., Verat.]. Seksuell lyst med uutholdelig pirring i genitalia. Dragende og 

trykkende følelse i retning av genitalia; som om det er rett før mensen begynner. 

 

Åndedrettsorganene. - Brystet kjennes for stramt, må ta et dypere åndedrag. 

Plutselig sammensnøring i strupen og i luftrøret. Tungpustet; hele brystet føles 

nedtrykt; hysterisk spasmer i brystet; astma. Spasmer i halsgropen. Begynnende 

lammelse i tungen. Astma med intens angst, frykt, og følelse av at hun kveles. 

Hosten stopper før slimet er kommet opp. Konstant følelse av en klump i halsen, 

som hverken kan svelges ned eller harkes opp. 

 

Hjertet. - Hysterisk hjerteklapp. Skjelvende fornemmelse rundt hjertet. Svak puls 

og besvimelse. 
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Modaliteter. - Bedre; i frisk luft, skrubbe,gni seg. Verre; kulde, all frisk luft 

kjennes veldig, veldig kald. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Nux moschata, Asafœtida, Valerian, Sumbul., 

Ignatia, Castor. 

Moschus passer bra før eller etter Ambra. 

 

 

NATRUM MURIATICUM. 

(Vanlig husholdningssalt) 

 

 

Varig inntak av overdrevne saltmengder forårsaker dype forandringer i kroppens 

ernærings-mekanisme, ikke bare at salt holder igjen væskene, slik at vi bevitner 

symptomer som ødem, men det skjer også en forandring i selve blodets 

sammensetning, som resulterer i anemi og leukositos (økte mengder av hvite 

blodlegemer°). Det virker også som om cellene holder tilbake en del avfallsstoff, 

som fører til symptomer som minner om gikt og revmatisme. Rapporter av 

systematisk utprøvning er full av slike symptomer. Natrum muriaticum er et stort 

middel for visse former av intermitterende feber (d.v.s. feber, hvor temperaturen 

faller tilbake til det normale en gang pr. dag°), for anemi, for bleksot (en form for 

anemi hvor huden får et grønnaktig skjær.°), og for mange former for forstyrrelse 

av fordøyelse og hud. Stor avkrefting, svakheten er mest påtagelig om morgenen i 

sengen. Frossenhet. Avmagring mest merkbar rundt halsen. Meget disponert for 

forkjølelser. Tørre slimhinner. Fornemmelse av sammen-trengning i hele kroppen. 

Stor svakhet og trøtthet. Overfølsom for alle slags påvirkninger. Hyperthyroidism. 

Struma. Morbus Addison (en form for binyrebarkinsuffisiens°). Diabetes.  

 

 

Gemytt. - Som følge av sorg, skrekk, vrede osv. Depresjon, særlig når den 

ledsager kroniske sykdommer. Verre av trøst. Irritabel, blir fly forbannet p.g.a. 

bagateller. Klosset, hastig. Vil være alene for å gråte. Tårene strømmer når ler. 

 

Hodet. - Banking. Blindende hodepine. Smerter som om tusenvis av små 

hammere slår på hjernen, om morgenen når hun våkner, etter menstruasjonen, fra 

soloppgang til solnedgang. Hodet føles for stort; kaldt. Anemisk hodepine hos 

skolepiker; nervøs, motløs, nedbrudt. Kronisk hodepine; på halve hodet, 

blodstigning, fra soloppgang til solnedgang, med blekt ansikt, kvalme, oppkast; 

periodevis; av å anstrenge øynene; ved menstruasjon. Før anfallet; nummenhet og 

kribling i leppene, tungen og nesen, bedre av søvn. Bihulebetennelse i pannen.  

 

Øynene. - Føles mørbankede, med hodepine hos skolebarn. Øyelokkene er tunge. 

Musklene er stive og svake. Bokstavene løper om hverandre. Ser gnister. 

Flammende, siksak omringer alle gjenstander. Svie, brenning i øynene. Gir etter 

når leser eller skriver. Tårekanalene blir tette og det dannes puss. Verk tyter ut når 

man presser på tåresekken. Stadig tåredannelse, sviende og etsende. Øyelokkene 

hovner opp. Øynene ser våte ut p.g.a. tårene. Tårene strømmer nedover ansiktet 

når hoster [Euph.]. Asthenopia* p.g.a. svakhet i rectus medialismusklene [bruk 

Gels. og Cup. acet. når det er p.g.a. rectus lateralis]. Vondt i øynene når titter 

nedover. Begynnende grå stær [Secale]. 
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Ørene. - Øresus, brøl og ringing. 

 

Nesen. - Voldsom, rennende snue, som varer fra en til tre dager, etterfulgt av tett 

nese, som gjør det vanskelig å puste. Sekret tynt og vannaktig, som rå eggehvite. 

Voldsom nysing med snue. Ufeilbar for å stoppe en forkjølelse som begynner med 

nysing. Bruk 30. potens. Mister smak og luktesans. Sår og øm inne i nesen. 

Tørrhet. 

 

Ansiktet. - Oljeaktig, skinnende, som om det var blitt smurt på. Jordaktig 

misfarging. Herpes simpleks-lignende blemmer ved feber. 

 

Munnen. - Skummende belegg på tungen, med bobler på siden. Føles tørr. 

Tilstand i tannkjøtt som minner om skjørbuk (tennene løsner, tannkjøttet hovner 

opp, blir mykt og har lett for å blø°). Nummenhet, kribling, dirring på tungen, på 

nesen og på leppene. Blemmer og sviing på tunga, som om det var et hår på tunga. 

Utslett rundt munnen, og små blemmer som perler på leppene. Tørre og sprukne 

lepper og munnviker, med sårdannelse. Dype sprekker i midten av underleppen. 

Geografisk tunge (klart avgrenset flekkvis belegg på tungen som minner om 

landsdeler på et kart°)[Ars., Rhus., Tarax.]. Mister smakssansen. Store blemmer 

på underleppen, underleppen blir samtidig hoven og svir. Veldig tørst. 

 

Magesekken. - Sulten, men går ned i vekt [Iod.]. Halsbrann, med hjertebank. 

Uslokkelig tørste. Svetter når spiser. Begjær for salt. Avsky for brød, for alt som 

er slimete, som østers; fett. Banking i midten av magesekken. Stikking i 

magesekken under brystbenet. 

 

Magen. - Skjærende smerter i magen. Oppblåst. Smerter i lysken når hoster. 

 

Endetarmen. - Sviing og stikking etter avføring. Endetarmåpningen 

sammentrukket, revnet, blør. For-stoppelse; avføring tørr, smuldrer [Am.m., 

Mag.m.]. Smerteløs og rikelig diarré, forvarslet av en klypende smerte i magen. 

 

Urinvei. - Smerte rett etter urinering [Sars.]. Økte mengder, ufrivillig urinering 

når han går, hoster, osv. Må vente lenge før vannet kommer hvis andre er i 

nærheten [Hep., Mur.ac.]. 

 

Hankjønn. - Sædavgang, selv etter at samleie er ferdig. Impotens med forsinket 

sædavgang. 

 

Hunkjønn. - Uregelmessig menstruasjon; vanligvis rikelig. Skjeden er tørr. 

Utflod etsende, vannaktig. Nedovertrykkende smerter; verre om morgenen [Sep.]. 

Livmorframfall, med stikking i urinrøret. Resultatløse veer. Fravær av 

menstruasjon [følg opp med Kali carb.]. Hete under mensen. 

 

Åndedrettsgsorganer. - Hoste forårsaket av en kiling i magesekken, ledsaget av 

stikning i leveren, og ufrivillig urinering [Caust., Squilla.]. Stikning over hele 

brystet. Hoste med sprengende smerter i hodet. Kortpustet, særlig når går opp 

trapper [Calc.]. Kikhoste med strømmende tårer ved hosteanfall. 
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Hjerte. - Øket hjertefrekvens. Fornemmelse av kulde i hjertet. Hjertet og brystet 

føles sammentrengt. Vibrering, hjertebank; intermitterende puls (kommer med 

mellomrom). Hjertets slag ryster hele kroppen. Pulsen stopper for korte øyeblikk 

mens han ligger. 

 

Ekstremitetene. - Smerter i ryggen, ønsker å støtte opp ryggen mot noe hardt 

[Rhus., Sep.]. Hver bevegelse aksellererer blodsirkulasjonen. Svette og hete i 

håndflaten. Armer og ben, men særlig knærne føles svake. Hangnails (huden ved 

negleroten løsner delvis, tørker ut og blir hard, men fortsetter å vokse slik at det 

kan minne om en negl som henger °). Tørrhet og sprekker rundt neglene. 

Nummenhet og kribling i fingrene og i nedre ekstremitetene. Anklene er svake og 

har lett for å bli forstuet. Smertefull sammentrekning av hasesene [Caust.]. 

Knirking i leddene ved bevegelse. Kaldhet på leggene med blodstigning til hodet, 

bryst og magesekk. 

 

Søvnen. - Søvnig på ettermiddagen. Nervøse rykninger under søvnen. Drømmer 

om tyver. Søvnløshet som følge av sorg. 

 

Huden. - Fet, oljeaktig, særlig på områder dekket med hår. Tørre utslett, særlig 

rundt hårkanten og i leddbøyningene. Herpes lignende blemmer ved feber. 

Elveblest; klør og svir. Skorpete utslett i leddbøyningene, langs hårkanten, bak 

ørene [Caust.]. Vorter i håndflaten. Eksem; huden blir flådd, rød, og betent; verre, 

av å spise salt, av å være ved sjøen. Påvirker hårroten. Alopecia (håret faller ut og 

vokser ikke ut igjen, slik at man blir skallet enten flekkvis eller over hele hodet. Å 

miste alle kjønnshår er også typisk for midlet°). Hudutslett som klør etter 

anstrengelse. Fet hud. 

 

Feber. - Frøsen mellom kl. 9 og 11 om formiddagen. Hete; voldsom tørste, som 

stiger med feberen. Herpeslignende utslett ved feber. Fryser over hele kroppen, og 

langvarige frostrier er veldig typisk. Stort saltinnhold i svette ved kronisk, 

malarialignende tilstand, med svakhet, forstoppelse, apetittmangel, osv. Svetter 

ved minste anstrengelse. 

 

Modalitetene. - Verre; av bråk, musikk, varme rom, av å ligge, rundt kl. 10 om 

formiddagen, ved sjøen, av mental anstrengelse, av trøst, av varmt vær, av å prate. 

Bedre; i frisk luft, av kalde bad, av å hoppe over et måltid, av å ligge på høyre 

side, av trykk mot ryggen, av stramme klær. 

 

Forhold. - Kompletterer Apis, Sepia, Ignatia. Sammenlign med: Ignatia, Sepia, 

Thuja, Graph., Alum. Motgift; Ars., Phos. 

 

 

NATRUM SULPHURICUM 

(Natriumsulfat) 

 

Et levermiddel, særlig indikert for den såkalte “hydrogenoid konstitusjon”, når 

plagene er en følge av å leve i fuktige hus, kjellerstuer etc. De er verre av regnvær, 

og av vann i alle former. Merker alle værforandringer fra tørt til vått; kan ikke 

engang spise planter som vokser ved vann, ikke fisk heller. 
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Alltid bedre i varm, tørr luft. Klinisk, har det vist seg som et verdifullt middel for 

spinal menigitis (smittsom hjernehinnebetennelse forårsaket av Neisseria-

meningokokker°), hodesymptomer som følge av hodeskade, og mentale problemer 

derav. Hudutslett som kommer tilbake hver vår. Tendenser til å få vorter. Fingre 

og tær er påvirket. Kronisk gikt [Lycopodium]. 

 

Gemytt. - Blir trist og bedrøvet av kvikk, livlig musikk. Melankolsk, med 

periodevis maniske anfall. Tendens til selvmord; må beherske seg for ikke å ta sitt 

eget liv. Greier ikke å tenke. Liker ikke å prate, liker heller ikke å bli snakket til. 

 

Hodet. - Smerter i bakhodet. Gjennomtrengende stikning i ørene. Svimmelhet; 

lindret av å svette på hodet. Sprengende følelse når hoster. Varm følelse på toppen 

av hodet. Borende smerter i høyre tinning, forvarslet av svie i magesekken. 

Uheldig følge av slag og skade på hodet, og mentale symptom derav. Drømmer 

om rennende vann. 

 

Ørene. - Stikkende smerter, øreverk, smerter som lynglimt ved fuktig vær. 

 

Nese. - katarr, med tykk, gul utsondring, harker opp saltsmakende slim. Snue. 

Neseblødning. Betennelse av benet i neseroten (Boericke kaller det Ethmoiditis, 

og siden flere bihuler munner i ethmoidbenet, er midlet tenkbart for 

bihulebetennelse. Boericke er forrestenden eneste Mat. med. som kommer med 

denne opplysning°). 

 

Øynene. - Gul slimhinne. Betente øyelokk. Fotofobi (smerter i øynene av lys) 

[Graphites]. 

 

Munnen. - Slimete, tykt, klebrig, hvitt slim. Bitter smak, blemmer på ganen. 

 

Halsen. - Tykt gult slim, drypper ned fra nese-svelgrommet. 

 

Magesekken. - Surt oppkast. Brunt, bittert belegg på tunge. Gul ansiktsfarge. 

Tørster etter noe kaldt å drikke (Chelidonium som er et annet utmerket 

levermiddel, tørster etter noe veldig varm drikke°). Oppkast av galle, sur mage, 

med halsbrann og oppblåsthet. 

 

Magen. - Katarr på tolvfingertarm, hepatitt (t.o.m. hos narkomaner°); gulsott og 

oppkast av galle; lever er sår ved berøring, med skarp, stikkende smerte; orker 

ikke å bære stramme klær rundt livet, verre av å ligge på venster sid. (akutt 

gallesteinkolikk. Sammen med Calcarea carbonica, et av de beste midler for å 

løse opp gallesteiner°). Luft i magen; luftsmerter i tykktarmen på høyre side; verre 

før frokost. Svie i magen og anus. Mørbankede smerter, og trang til avføring. 

Diaré, gul, vannaktig avføring (med mye gass =  fare for spraying°). Løse 

avføringer om morgenen; verst etter perioder med fuktig vær. Ufrivillig avføring, 

når slipper ut luften. Meget stor størrelse på avføring. 

 

Urinveien. - Urinen inneholder galle. Mursteinrødt bunnfall. Økt urinproduksjon. 

Diabetes. 
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Hunkjønn. - Neseblødning under mensen, som er rikelig og etsende. Svie i 

strupehodet under menstruasjonen. Herpes på genitalia. Utflod gulaktig-grønn; 

etterfølgende gonorré hos kvinner. Utflod med hes stemme. 

 

Hankjønn. - Condylom; myk, kjøttaktig utvekst; grønnaktig utsondring. Gonorré; 

tykk, grønnaktig utsondring, ikke mye smerter. 

 

Åndedrettsorganene. - Pustebesvær i fuktig vær. Må holde på brystet når hoster. 

Fuktig astma; mye rasling i brystet, kl. 4 og 5 om morgenen. Hoste, med tykk 

tråaktig, grønnlig oppspytt; brystet føles helt gåent. Konstant ønske om å ta et 

dypt, langt åndedrag. Astma hos barn, som konstitusjonelt middel (Kent sier; 

“Hvis et barn har astma, gi Natrum sulphuricum som første middel”°). Når 

væsken i lungene ikke blir reabsorbert etter en lungbetennelse. Bråreiser seg opp i 

sengen fordi hosten gjør så vondt; holder seg på smertefulle siden med begge 

hendene [Bryonia]. Smerter gjennom nedre venstre siden av brystet. Enhver ny 

forkjølelse forårsaker et astmaanfall. 

 

Ryggen. - Klør når kler av seg. Voldsomme smerter bak i nakken, og i nedre 

delen av hjernen (Gnagende smerter°). Gjennomborende smerter mellom 

skuldrebladene. Hjernehinnebetennelse; krampeanfall som gjør at pasienten bøyer 

seg bakover, og hele kroppen står som en bue. 

 

Ekstremitetene. - Hevelse av kjertlene i armhule. Betennelser rundt neglerøttene. 

Brenner under fotsålene; ødem i føttene; klør mellom tærne. Gikt. Smerter i 

ekstremitetene, tvinges til stadig å forandrestilling. Betennelse i fingre eller 

tåtuppene, enten rundt neglen eller i selve benet. Smerter i hofteledd, verst på 

venstre side, verre av å bøye seg. Stivhet i knærne, knirking i leddene. 

Revmatisme; verre i kaldt, fuktig vær. 

 

Huden. - Klør når kler av seg. Gulsott, vannaktige blemmer. Sycotisk utslett; 

vorteaktige røde klumper over hele kroppen. 

 

Modaliteter. - Verre; av musikk (gjør henne trist); av å ligge på venstre side; 

fuktige oppholdssteder, fuktig vær. Bedre; tørt vær, av trykk, av å forandre 

stilling. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Thuja, Sulphur, Mercurius, Stillingia. 

Kompletterer Arsenicum og Thuja. Boericke må ha glemte å nevne Lycopodium! 

 

 

 

 

NICCOLUM 

(Nikkel) 

 

Periodisk migrene- anfall med oppkast, svakt syn, svak fordøyelse, forstoppelse. 

Katarr. Passer for svake individer, nervøs, folk som har mye litterært arbeid, med 

hyppig hodepine, dårlig fordøyelse og forstoppelser.  
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Hodet. – Knirke- lyder fra nakken når han rører hodet. Smerter som av en spiker i 

issen. Trykk på issen, om morgenen; verst på formiddagen og i et varmt rom. 

Stikninger. Gjenstandene virker for store. Migrene, først på venstre siden. Leamus 

i øvre leppen.  

  

Nese. – Voldsom nysing; nesen føles potte tett. Katarr, rødhet og hevelse av 

nesetuppen. Akutte smerter i neseroten, som brer seg til issen og gjennom 

tinningene.   

  

Halsen. – Sår, høyre side med stor ømhet; sårhet ved utvendig berøring. 

Fornemmelse av å bli kvalt.   

 

Magesekken. – Helt gåen, tom følelse i magegropen, uten begjær for mat. Akutte 

smerter i magesekken som brer seg til skuldrene. Tørst med intens hikking. Sur, 

illeluktende sekret pipler fra jekslene. Diaré og smerter i endetarmen etter å ha 

drukket melk.  

 

Hunkjønn. – Menstruasjon kommer for seint, sparsommelig, med stor svakhet og 

svie i øynene. Rikelig utflod; verst etter å ha latet vannet [Magnesium muriaticum; 

Platina]; også etter menstruasjon. 

 

Åndedrettsorganene. – Hes. Tørr, hakkende hoste, med stikning i brystet. Er 

tvunget til å sitte oppreist og holde hodet. Må legge armene på lårene når han 

hoster.  

 

Huden. – Kløe over hele kroppen, verst i nakken, ikke lindret av å klø. 

 

Modaliteter. – Verst; periodevis, hver andre uke; hvert år; på formiddagen. 

Bedre; om kveld. 

 

 

 

 

NUX VOMICA 

(Nøtt som inneholder stryknin) 

 

Nux vomica er den største blant polychrestene*, fordi hovedtyngden av dets 

symptomer etterligner symptomene av de mest alminnelige og hyppige 

sykdommer. Det er ofte det første midlet som er indikert etter langvarig 

medikamentbruk, fordi midlet kan motvirke den kroniske virkning av slik 

overdosering og dermed bringe organismen tilbake til en viss balanse.  

Nux er første i rekkene blandt de midler for plager som henger sammen med 

vår moderne livstil. Typisk Nuxpasient; er heller tynn, stram, rask, aktiv, nervøs, 

og irritabel. Han utfører mye mentalt arbeid; han er under mentalt stress og får for 

lite mosjon; lange arbeidsdager på kontoret, puggelesning, oppslukt i 

forretningssysler, med alle de bekymringer og engstelser det medfører. Den type 

av stillesittende livsstil med mentale anstrengelser påberoper stimulans, kaffe, vin, 

muligens i alt for store mengder; eller, det motsatte: man håper å dempe sin 

opphisselse ved hjelp av tobakkens beroligende virkning, i verste fall blir man 

offer for sterkere droger som opium, osv. Disse ting er knyttet til andre 
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utskeielser; ved matbordet velger han fortrinnsvis rik og stimulerende mat; vin og 

kvinner er også fristende avveksling for å hjelpe ham med å glemme dagens 

anstrengelser. Alt dette går på bekostning av nattesøvnen; tykt hode, 

fordøyelsesproblemer, og et irritert temperament er neste dags straff. Så han tar 

avføringsmidler, kanskje en leverstyrkende tabelett, mineralvann, og snart har han 

som vane å bruke slike preparater, og det bare forverrer situasjonen ytterligere. 

Siden menn, mer enn kvinner, har lett for å la seg lokke av slike fristelser, er Nux 

vomica hovedsakelig anvendt hos menn. Slike omstendigheter fører til en 

irritabel, nervøs, hypersensitiv og overfølsom organisme, som Nux kan gjøre mye 

for å lindre og berolige. Særdeles tilpasset fordøyelsesforstyrrelser, blodstokning i 

leveren, og den mentale og emosjonelle treghet som følger med slikt. Konvulsjon, 

uten bevissthetstap; verre av berøring og av bevegelser. Ivrig, ildsjeltype av 

menneske. Nux pasienter er frosne, unngår frisk luft, osv. Nux gir alltid inntrykk 

av å være ustemt; uharmonisk krampaktig adferd. (Det hadde vært en beklagelig 

feil å tro at Nux vomica er det eneste midlet for den livstil Boericke så billedelig 

beskriver, eller å tro at Nux ikke kan brukes for annet enn fyllesyke mannfolk. 

Nux gir bra resultater hos damer som er passert 80 år og hos spedbarn, så lenge 

midlet er indikert. Nux vomica er en "streber" som trives best når han kan 

konkurrere. Husk at homeopati er ikke kunsten av å klassifisere mennesketypen, 

men er kunsten av å finne midler som dekker pasientens symptomer°)  

 

Gemytt. - Meget irritabel; overfølsom for alle inntrykk. Stygg, ondskapsfull. 

Tåler ikke lyder, lukter, lys, osv. Vil ikke bli rørt. Tiden går for sakte. Det minste 

besvær påvirker henne mye. Tilbøyelig til å anklage andre. Morsk. Negativ, 

kritisk. (paradoksalt nok vil Nux- pasienter ofte si at de innerst inne "Lengter etter 

fred og ro” °)  

 

Hodet. - Hodepine i bakhodet eller over øynene, samt svimmelhet; føles som om 

hjernen går rundt i en sirkel. Overømfintlig. Svimmelhet, med kortvarig bortfall av 

bevissthet. Føler seg beruset; verst om morgenen, av mentale anstrengelser, av 

tobakk, alkohol, kaffe, frisk luft. Trykkende smerte på issen, som om en spiker ble 

slått inn. Svimmelhet om morgen og etter måltidene. Følsomhet i hodebunnen. 

Hodepine i pannen, med higen etter å trykke hodet mot noe. Hodepine forårsaket 

av blodansamling i hodet, tilknyttet hemorroider. Hodepine i solen [Glon., Nat. 

carb.] Føles overanspent og øm innvendig , etter en utskeielse. (Hodepine i 

pannen som kommer i løpet av en forkjølelse, når snuen plutselig slutter å renne°)  

 

Øynene. - Smerter i øynene og overfølsomhet for lys; verst om morgenen. Svie, 

tørrhetsfølelse i den indre øyekroken. Smerter bak øyeeplet, samt tårefylte øyne. 

Atrofiering av synsnerven, som følge av diverse misbruk. Lammelser av øyets 

muskulatur; verre av tobakk og "styrkemidler". Rykning i øyenhulene som brer 

seg til bakhodet. Betennelser i synsnerven.  

 

Ørene. - Kløe i ørene som går helt til svelget langs øretrompeten (han prøver å 

lindre den kløen ved å gape eller svelge hele tiden°). Ørgangen er tørr og følsom. 

Øresmerter; verre i sengen. Overømfintlighet i hørselsnerven; høye lyder gjør 

vondt, og gjør ham sint.  

 

Nese. - Potte tett, særlig om natten. Forkjølelser med utpreget "tett i nesa samtidig 

som det drypper fra nesa", etter å ha vært utsatt for tørt, kald vær; verst i varmt 



 

 139 

rom. Snue som renner om dagen; som stopper opp om natten og utendørs, snue 

som alternerer fra den ene nesebor til den andre. (Nux er et frossent menneske så 

han er bedre i varme rom, men snuen er verre i varme rom, når han går ut i frisk 

luft vil snuen stanse, men da får han hodepine°). Besvimer av sterk lukt. Neseblod 

om morgenen [Bry.] (Nyser om morgenen i sengen; stort sett "verdensmester" i 

lengden av nyseanfall°). Etsende snue, men nesen føles potte tett. (Som 

Lycopodium ofte indikert for snufsete spedbarn°)  

 

Ansikt. - (Stivhet i ansiktets muskulaturen, særlig tyggemuskulaturen. 

Trigeminusnevralgi som kommer hver morgen. Bihulebennelse smerter særlig 

over høyre øyet°)  

 

Munnen. - Sammenklemte kjever. Små sår i munnen, samt blod iblandet spytt. 

Forsiden av tungen er ren; baksiden belagt med tykk pels; hvit, gul, sprukne 

kanter. Tannverk; verre av kulde. Tannkjøtt hoven, hvitt, og blødende.  

 

Halsen. - Rå, føles som om den er blitt skrapet. Klør etter å ha våknet om 

morgenen. Følelse av ruhet, stramhet. Luftrøret føles sammentrengt. Drøvelen er 

hoven. Stikking i ørene når han svelger.  

 

Magesekken. - Sur smak, og kvalm om morgen, etter å ha spist (Konkurrerer med 

Sepia for graviditetskvalme°). Smerte og tyngde i magesekken; verre, av å spise, 

en stund etter å ha spist. Luft i magen og smerter av "magesyre". Sure, beske 

oppstøt. Kvalme og oppkast, med mye brekning. Glupsk appetitt, særlig en dag, 

eller så, før et anfall av fordøyelsesbesvær. Magesekkregionen følsom for trykk 

[Bry., Ars.]. Magegropen oppblåst, med trykk som av en stein, flere timer etter å 

ha spist. Higer etter stimulerende føde. Elsker fet  mat og tåler det bra. (Puls. har 

det motsatt). Fordøyelsesbesvær av å drikke sterk kaffe. Har vanskelig for å rape. 

Prøver å kaste opp, men får det ikke til. (Kent sier at en slags krampaktig 

"bevegelse i revers" som hindrer den normale  refleks i hele fordøyelseskanalen er 

karakteristisk for Nux vomica')  

 

Magen. - Mørbanket ømhet i muskulaturen rundt magen [Apis., Sulphur]. 

(ømheten er gjerne i hele magen inklusiv tarmene; den typiske fornemmelse er at 

alt er løst og at det skvulper i magen når man går°). Gassdannelse, oppblåsthet, 

med anfall av kramper. Vondt i magen som om man er blitt nedkjølt, verre av å 

avdekke seg mens man svetter. Oppsvulmet lever, med stikkende smerter og 

ømhet. Kolikk, med trykk oppover mot brystet, som gjør at man blir kortpustet, og 

trykk nedover som gir trang til avføring. Svakhet i muskulaturen i lyskeregionen. 

Brokk [Opium]. Trykk i nedre mageregion mot genitaliene. Brokk i lysken hos 

spedbarn.  

 

Avføringen. - Forstoppelse; med hyppig trang til avføring som ikke er 

tilfredstillende, det føles som om noe ble igjen i endetarmen. Sammensnurping av 

endetarmsåpningen. Uregelmessig peristaltikk*; derav hyppig, dog uvellykket 

trang til avføring, eller at det kommer bare små mengder ved hvert forsøk. 

Fravær av trang til avføring er en kontraindikasjon for Nux vomica. Forstoppelse 

og diaré som alternerer om hverandre - etter å ha misbrukt avføringsmidler. Trang 

til avføring oppleves i hele magen. Kløende, ikke blødende hemorroider, med 

mislykket avføringstrang; meget smertefulle hemorroider, etter sterk 
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medisinering. Diaré etter en utskeielse; verre om morgenen. Går ofte på do, men 

produserer bare små mengder om gangen. Sparsom avføring, med mye trang. 

Dysenteri; smertene blir bedre for en stund etter avføring. Konstant følelse av 

"utrygghet" i endetarmen. Diaré, med gulsott [Dig.]  

 

Urinveien. - Irritabel blære; pga krampaktig lukning av lukkemuskulaturen. 

Hyppig urineringstrang; lite og ofte. Blod i urinen [Ipec., Tereb.] Har konstant 

trang, men får det ikke til, spasmer og følelse av at noe stenger for blæra. 

Nyresteinkolikk med smerter som brer seg til kjønnsorganene, og urin som bare 

kommer dråpevis. Kløe i urinrøret og smerter i blærehalsen mens han later vannet. 

  

 

Hankjønn. - Lett for å bli seksuelt opphisset. Ufrivillig sædtømming uten 

ereksjon, hos menn som liker å leve et "spennende liv". Uheldig følge av seksuelle 

overdrivelser. Klypende smerter i testiklene. Betennelse i testiklene [Hama., Puls.] 

Ufrivillig sædtømming uten orgasme, i løpet av drømmer, med smerter i ryggen, 

med svie i ryggraden, svakhet og irritabilitet.  

 

Hunkjønn. - Menstruasjonen kommer for tidlig, varer for lenge; alltid 

uregelmessig, med svart blod[Cycl., Lach., Puls.] og besvimelser. Livmorframfall. 

Smertefulle menstruasjoner, med smerter i korsryggen, og konstant trang til 

avføring. Ueffektive forløsningsrier, riene går til endetarmen, og forårsaker 

avførings - og urineringstrang [Lilium.] Overdrevne seksuelle lyster. 

Livmorblødning, med følelse som om hun må på do. 

  

Åndrettsorganene. - Katarr og heshet, med skrapende fornemmelse i halsen. 

Krampaktig sammensnøring. Astma, med følelse av at magen er overfylt, om 

morgen etter å ha spist. Hoste med følelse av at noe ble revet løs i brystet. Puster 

overfladisk. Nedtynget pust. Stram, hard, hakkende hoste; i blant med blod i 

oppspyttet. Hosten utløser sprengende hodepine og mørbanket følelse i 

magesekken. (Kronisk tørrhoste hos strebende studenter°)  

 

Hjertet. - (Hjerteklapp, uregelmessighet o.l. pga. for mye kaffe og/eller tobakk. 

Korte perioder av akselerert hjerterytme, om morgenen, når han legger seg for en 

middagslur . Pustbesvær og anginasmerter pga hjertetrøbbel i forbindelse med 

levertrøbbel etter operasjon for hemorroider°).  

 

Ryggen. - Stivhet og smerter i lumbalregionen. Brennende smerter i ryggraden; 

verre fra 3 til 4 om morgenen. Nervesmerter fra nakken og ut i armene; verre av 

berøring. Må sitte opp for å snu seg i sengen. Mørbankede smerter under 

skulderbladene. Vondt i ryggen av å sitte.(Hele pasienten er så anspent at ryggen 

stivner til og utvikler såkalt revmatisme i ryggens muskulatur, det kan føre til at 

ekstremitetene dovner bort og man mister motorisk kontroll. Allen Handbook 

nevner "Multiple sclerosis" under Clinical°).  

 

Ekstremitetene. - Armene og hendene dovner bort: Lammelse i armene med 

rykninger. Bena blir numne; føles lammede; kramper i tykklegg og fotsåle. 

Lammelse av enkelte deler, av overanstrengelse eller av å ha blitt gjennomvåt. 

[Rhus-tox.] Kneskålen knirker ved bevegelse. Drar føttene etter seg når han går. 

Føler  at han plutselig mister all kraft i ben og armer om morgenen.  
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Søvnen. - Kan ikke sove før etter 3 om natten; sover da til morgen og våkner helt 

utslitt. Søvnig etter måltider, og tidlig på kvelden. Drømmene er fulle av aktivitet 

og stress. Bedre etter å ha sovet  en kort stund, så lenge han får lov å våkne av seg 

selv. (Faller i søvn foran TVén. Sovner på ryggen med hendene under hodet, 

våkner rundt 2, 3 om morgenen og får ikke sove igjen inntil rett før vekkerklokken 

ringer°).  

 

Huden. - Brennende varm, særlig ansiktet; men kan til tross for det ikke røre seg 

eller avdekke seg uten å fryse. Elveblest, ledsaget av magetrøbbel. Akne; huden er 

rød og flekkete. (Nux vomica har gjerne "oliven-gul-grønn" hudfarge; som 

Napoleon Bonaparte°).  

 

Feber.- Hovedsaklig kalde stadier, mest frostrier. Får anfall av feber som er 

forvarslet av diverse symptomer i kroppen. Ekstrem skjelvende stivhet og kulde, 

med blåe fingernegler. Smerter i rygg og ekstremiteter, og magetrøbbel. Frossen; 

må være godt dekket gjennom alle fasene av feberen. Sur svette; bare på en side 

av kroppen. Fryser når han blir avdekket, men tåler ikke å bli tildekket. Hele 

kroppen tørr og varm.  

 

Modaliteter. - Verre, morgen, mental anstrengelse, etter måltid, av berøring, av 

krydder, av "stimuli", narkotika, tørt vær, kulde. Bedre, av en høneblund, så lenge 

han våkner av seg selv; om kvelden, mens han hviler, i fuktig vått vær [Caust.], av 

hardt trykk.  

 

Forhold. – Nux- nøtter inneholder kopper, legg merke til at begge midler 

produserer en tilstand hvor kramper er en sentral del av bildet. Kompletterer 

Sulphur, Sepia. Fiendtlig; Zincum. Sammenlign Strychnia, Kali carb., Hydrasis, 

Bryonia, Lycopodium, Graphites. Er antidote av Coffea, Ignatia, Cocculus.  

 

 

 

 

 

OXALIC ACID 

 

 

Selv om noen oxal ioner er en vanlig bestanddel av alle vegetabilske føde, og er 

også å finne i menneskets kropp, er selve oxalsyren en meget sterk gift når den 

taes innvortes. Den forårsaker betennelser i magens slimhinner, lammelse, 

sammenbrudd, bevisstløsthet og død. Midlet påvirker ryggmargen, og forårsaker 

derved lammelse av de motoriske nerver. Smerter er meget sterke (Kent mener at 

ingen andre middel forårsaker så sterke smerter. °), smerter i små flekker (Kali-

bich.). Verre av bevegelser og verre av å tenke på det. Kommer tilbake periodevis. 

Krampaktig sammentrekning i halsen og i brystet. Venstresidig revmatisme. 

Neurasteni*.  Tuberkuløs. 

 

Sinnelag. – (Økt konsentrasjonsevne etter først å ha forårsaket det motsatte °). 

 

Hode. - Føles hett. Fortvilelse og svimmelhet. Hodepine før og under avføring. 
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Øynene. - Sterke smerter i øynene; føles utvidete. Hyper-overfølsomhet av 

netthinnen. 

 

Magesekken. - Voldsomme smerter i midten av magesekken, lindret av å slippe 

ut gassen. Gastralgia, halsbrann, følelse av kulde rett under midten av 

magesekken. Brennende smerter, sprer seg oppover; minste berøring forårsaker 

intense smerter. Beske og sure oppstøt, verre om natten. Kan ikke spise jordbær. 

 

Mageregion. - Smerter i øverste delen og navlestrengregionen, to timer etter å ha 

spist, med mye gassdannelse. Kolikk. Brennende smerter i små flekker i magen. 

Diaré fra kaffe. 

 

Hankjønn. - Forferdelige nervesmerter langs sædlederen. Testiklene føles 

mørbankede og tunge. Seminal vesiculitis (betennelse i den delen av testiklene 

som produserer sædcellene°). 

 

Urinsvei. - Hyppig og rikelig urinering. Brenning i urinrøret (uretra), og smerter i 

penishodet ved urinering. Må late vannet så snart han tenker på det. Urin 

inneholder oxalsalter. 

 

Åndedrettsorganer. - Mister stemmen p.g.a. nervesvikt ved hjertebesvær [Coca; 

Hydroc.ac.] Brennende smerter fra halsen og nedover. Krampaktig pusting, med 

sammensnøring i strupehodet og i brystet. Heshet. Smerter i venstre lunga. 

Stemmen blir borte. Lammelse av de muskler som strammer stemmebånd. 

Pustbesvær; kort, rykkevis innåndning. Skarp smerte gjennom nederste venstre 

lunges region, som brer seg til midten av magesekken. 

 

Hjerte. - Hjerteklapp og pustebesvær i hjertesykdom, grunnet organisk feil, 

forverring ved å tenke på det. Svak puls. Hjertesymptomer som alternerer med 

stemmesvikt, angina pektoris; skarp, skytende smerte i venstre lunge, kommer 

plutselig, og hindrer åndning. Smerter øverst i hjertet, som farer opp til venstre 

skulder. Svakhet i hovedpulsåre. 

 

Ekstremitetene. - Nummen, svak, kribling. Smertene begynner i ryggmargen og 

går ut gjennom ekstremitetene. Dragende og skytende smerter som farer nedover 

ekstremitetene. Vondt i ryggen, nummen, svak. Myelitis (betennelse i nervens 

beskyttende kledning. °). Avkrefting av musklene. Vondt i håndledd, som om den 

var forstuet [Ulmus.]. Nederste ekstremitetene blir blå, kalde og mister følelsen. 

Multiple sklerose i hjernen og ryggmargen (tilbakebildning av nervens 

beskyttende kledning.°). Skytende smerter i diverse deler; smerter som kommer 

rykkevis. (Smerter som varer kun noen sekunder °). 

 

Huden. - Overfølsomhet, sviing og sårhet, verst etter barberingen; spraglete, 

marmorering i runde flekker. Lett for å svette. 

 

Modaliteter. - Verst; venstre side; minste berøring; belysning; barbering. Våkner 

rundt kl.03, med smerter i magesekken og i magen. Alle symptomene er forverret 

av å tenke på dem. 
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Forhold. - Sammenlign med: Ars., Coch., Arg., Pic. ac., Lathyrus. 

 

 

 

 

PALLADIUM 

(Grunnstoff) 

 

 

Et eggstokk- middel; produserer hele symptom- registeret av eggstokk- 

betennelser. Brukbart når selve det eggproduserende vev er fullstendig ødelagt. 

Påvirker også gemytt og huden. Motorisk svakhet, avskyr eksersis . 

 

Gemytt. – Gråtende humør. Elsker å blitt satt pris på. Stolthet; har lett for å bli 

fornærmet. Har en tendens til å bli grov i munnen. Holder det glitrende gående 

når hun er i selskap, meget utslitt etterpå, og smertene blir verre. 

 

Hodet. – Hodet føles som om den ble slengt fram og tilbake. Nevralgiske smerter 

i tinning og i sideben med smerter i skuldrene. Smerter over toppen av hodet fra 

øre til øre; verre etter kveldens underholdning, med irritabilitet og sure oppstøt. 

Gusten hudfarge.  

 

Magen. – Smertene farer lynraskt fra navlen til pelvis. Følelse av at tarmene blir 

bitt rett av. Tarmene føles kvelt. Sårhet i magen, hevelse i høyre lysk. Oppblåst.  

  

Hunkjønn. – Livmor- prolaps og livmoren blir snudd bakover. Subakutt 

betennelse av pelvis- bindevev, med høyresidige smerter og vondt i ryggen; 

livmorblødning. Skjærende smerter i livmor; lindret etter avføring. Smerter og 

hevelser i høyre eggstokk- region. Farende eller sviende smerter i pelvis med 

trykk nedover; bedre av å gni. Sårhet og farende smerter fra navle til brystet. 

Eggehvitaktig utflod. Menstruasjonsblødning kommer mens hun ammer. Stikning 

i høyre bryst i nærheten av brystvorten. Midlet er indikert når den genealogisk 

sykdom har sin opprinnelsen i høyre eggstokk, og at livmor-framfall eller 

tilbakevending, de akutte smerter i pelvis og andre ledsagende symptomer er bare 

sekundær.  

 

Ekstremitetene. – Generalisert kløe. Trøtt følelse i korsryggen. Flyktig, 

nevralgiske smerter i ekstremitetene. Tung og trøtt i lemmene. Farende smerter fra 

tærne til hoftene. Revmatiske smerter i høyre skulder; i høyre hoften. Isjias.  

 

 

 

 

 

 

PETROLEUM 

(Mineralolje) 

 

Passer til pasienter som er disponert for tuberkulær sykdom i lymfekjertlen, særlig 

den mørke typen, som lider av katarr i slimhinnene, sur mage og hudutslett. 
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Meget utpregede hudsymptomer, virker på svette- og fettkjertlene. Plagene er 

verst på vinteren. Besvær av å reise med kjøretøy, eller båt; langvarige mage- og 

lungeproblemer; kronisk diaré. Langvarige plager følger mentale tilstander - 

skrekkopplevelse, ergrelse, etc. Grønnsot hos unge jenter med eller uten magesår. 

 

Gemytt. - Markert forverring som følge av mentale emosjoner. Går seg vill på 

velkjente gater. Tror han er dobbel, eller at noen andre ligger ved hans side. Føler 

at døden er nær, og at må skynde seg for å ordne opp i sine saker. Irritabel, 

nærtagende, fornærmet av alt. Deprimert, med nedsatt syn. 

 

Hodet. - Overfølsom, som om en kald bris blåser på det. Føles nummen, som om 

laget av tre; bakhodet tungt, som av bly [opium]. Svimmelhet når reiser seg, 

oppleves i bakhodet, som var beruset, eller som sjøsyke. Fuktig utslett på skallen, 

verre, ryggen og ørene. Skallen er sår ved berøring, etterfulgt av nummenhet. 

Hodepine, må holde seg på tinningene for å oppnå lindring; utløst av å riste på 

hodet mens man hoster. 

 

Øynene. - Øyevippene faller av. Nedsatt syn; langsynt; kan ikke lese liten skrift 

uten briller; betennelse i tårsekkene; betennelse på randen av øyelokkene. 

Sprekker på øyekanter. Huden rundt øynene er tørr og flasset. 

 

Ørene. - Tåler ikke bråk, særlig lyden av flere mennesker som prater med 

hverandre. Eksem, kløe, etc., i og bak ørene, med intens kløe. Føles såre ved 

berøring. Sprekker i øregangen. Tørr katarr, med døvhet og øresus. Ringing og 

knirking i ørene. Kronisk katarr i øretrompeten. Nedsatt hørsel.  

 

Nese. - Neseborene er utsatt for sårdannelse, sprekker, svir; klør på nesetuppen. 

Neseblod. Illeluktende utsondring med sårdannelse, skorper og pussiblandet slim. 

 

Ansikt. - Tørt; føles sammensnurpet, som om dekket med egghvite. 

 

Magesekken. - Halsbrann; hete, skarpe, sure oppstøt. Oppblåst. Følelse av stor 

tomhet. Sterk avsky for fet mat; kjøtt; verre av å spise kål. Sultfølelse, straks etter 

avføring. Kvalme, med ansamling av vann i munnen. Smerter i magesekken når 

magesekken er tom; bedre av å spise hele tiden [Anac., Sepia]. Umettelig sult. Må 

stå opp om natten for spise [Psorinum]. Lukter hvitløk. 

 

Magen. - Diaré bare om dagen; vannaktig, sprutende, samt kløe i 

endetarmåpningen. Etter å ha spist kål; med tomhetsfølelse i magen. 

 

Hankjønn. - Herpes på mellomkjøttet. Betent og hoven prostata. Kløe i urinrøret. 

 

Hunkjønn. - Dunking i hodet før mensen [Kreos.] Utflod, rikelig, som egghvite. 

[Alum.; Bor.; Bov.;Calc. p.] Kjønnsorganene, såre og fuktige. Følelse av fuktighet 

[Eup.purp.]. Kløe og melaktig belegg påbrystvortene. 

 

Åndedrettsorganene. - Heshet [Carbo veg., Caust., Phos.] Tørr hoste og trykk i 

brystet om natten. Hosten forårsaker hodepine. Tungpustet; verre av kald luft. 

Tørr hoste om natten, som kommer fra dypt nede i brystet. Krupp og difteri på 

strupen. 
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Hjertet. - Følelse av kulde [Nat.m.; Carb.an.]. Besvimelse, med følelse av at 

blodet bruser, hete, og hjerteklapp. 

 

Ryggen. - Smerter i nakken, stivhet og smertefull. Svakhet i korsryggen. Smerter i 

halebenet. 

 

Ekstremitetene. - Kronisk forstuinger. Illeluktende svette under armene. 

Knærene stivner til. Fingertuppene er rue, sprukne, dype sprekker hver vinter. 

Knirking i leddene. 

 

Huden. - Kløe om natten. Frostknuter, fuktig, klør og svir. Liggesår. Huden tørr, 

sammentrukket, meget sensitiv, ru og sprukken, læraktig. Herpes. Minste skramme 

gjør at huden begynner å danne verk [hepar]. Kløe, psoriasis på hendene. Tykke, 

grønnaktige skorper, sviing og kløing; rødhet, rå; dype sprekker som har lett for å 

blø. Eksem. Huden tørker, sprekker og flasser av, verst om vinteren. 

 

Feber. - Frostrier, etterfulgt av svette. Hetebølger, særlig i ansiktet og hodet; verre 

om natten. Fotsvette og svette under armene. 

 

Modaliteter. - Verre; av fuktighet, før og under tordenvær, av reise med kjøretøy, 

passiv bevegelse; om vinteren, av å spise, av mentale tilstander. Bedre; av varm 

luft; av å ligge med hodet høyt; tørt vær. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Graphites, Sulphur, Phos. 

Kompletterer Sepia. 

Motgift: Nux vomica, Cocculus. 

 

 

PHOSPORUS 

(Fosfor) 

 

Phosphorus irriterer, starter betennelser, og bryter ned mukøse* membraner. 

Irriterer og starter betennelser i de serøse* membraner, forårsaker betennelse i 

ryggmargen og nervetrådene, som fører til lammelse, bryter ned ben, særlig i 

underkjeven og kinnben (tibia). Phosphorus skaper ubalanse i blodet, forårsaker 

“fatty degeneration”* i blodet og i alle kroppens vev og organer; utløser således 

indre blødninger og bilirubinrelatert gulsott. Skaper et bilde av selv-ødeleggende 

stoffskifte. Forårsaker svinn av leveren og sub-akutt leverbetennelse.  

Høye, slanke personer, smalbrystede, med tynn, gjennomsiktig hud, svekket etter 

tap av kroppsvæsker, med stor nervøs utmattelse, avmagring, erotisk tendens, ser 

ut til å være spesielt påvirket av Phosphorus. (Barn som vokser for fort, blir lange 

og tynne°). Meget overfølsom for eksterne inntrykk, som lys, lyd, lukter, berøring, 

forandring i atmosfærisk elektrisitet, tordenvær.  

Plutselige symptomer, plutselig avkreftning, besvimelser, svette, skytende smerter 

osv. Polycythæmia (økt antall røde blodlegemer som fører til økt blodviskositet og 

påfølgende høyt blodtrykk°). Blod som ligger utenfor blodkarene; “fatty 

degeneration”*, skrumplever, kroniske benbetennelser, er patologiske tilstander 

som taler for Phosphorus. Muskulær pseudo-hypertrophy (følelse av øket 

muskelstyrke°), nervebetennelse. Betennelser i luftveien. Lammelser.  
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Uheldig følge av jod og overdreven bruk av salt; verre, av å ligge på venstre side. 

Tertiær syfilis, hudskade, og nervesvakhet. Skjørbuk. Pseudo-hypertrophic 

paralysis (følelse av øket muskelstyrke og muskelaktivitet, etterfulgt av 

lammelse°). Tap av muskelkoordinasjon i ekstremitetene og manglende styrke.  

Osteo myelitis. Benskjørhet. (Lammelse etter hjerneslag°). (Kraftig blødning fra 

det minste sår, tyntflytende blod som ikke koagulerer°). 

 

Gemytt. - Meget treg sinnsstemning, (trege bevegelser, treg tankeprosess°). 

Nærtagende. Redsel, som om noe kryper ut fra alle hjørner. Clairvoyance, synsk. 

Har meget lett for å skvette. Overfølsom for alle eksterne inntrykk. 

Hukommelsestap. Lammelse hos sinnssyke. Ekstase. Redd for døden når er alene. 

Hjernen føles trøtt (orker ikke å tenke°). Galskap, med overdreven formening om 

sin egen viktighet (stormannsgalskap°). Lett opphisset, forårsaker hete over hele 

kroppen. Rastløs, stadig små bevegelser. Manglende reaksjon, likegyldighet 

(apatisk°). 

 

Hodet. - Svimmelhet hos eldre, etter å ha reist seg fra sittende eller liggende 

stilling [Bryonia]. Hete som stiger opp fra ryggraden. Neuralgiske smerter; deler 

må holdes varme. Brennende smerter. Kronisk blodansamling i hodet. Jernteppe, 

ledsaget av kulde i bakhodet. Svimmelhet, med besvimelse. Huden på pannen 

føles for stram. Kløe i hodebunnen, flass, håret faller av i store bunter. 

 

Øynene. - Grå stær (bremser utviklingen og kan kurere, men det tar opptil flere 

år°). Følelse av at alt er dekket med tåke eller et slør, støv, eller at noe strammer 

over øynene. Svarte flekker svømmer i synsfeltet. (de to ovenfornevnte, er 

symptomer som på netthinneavløsning, og Phosphorus har gitt braresultater i slike 

tilfeller°). Pasienten ser bedre hvis han skygger for øynene med hånden. Føler seg 

sliten i øyne og hodet, selv om han ikke har brukt øynene mye. Grønn aura rundt 

lyset av stearinlys [Osmium]. Bokstavene ser røde ut. Svinn av synsnerven. Ødem 

på øyelokket og rundt øynene. Perlehvite slimhinner i øyelokket, og lange 

krumme øyevipper. Delvis synsbortfall som følge av tobakkmisbruk [Nux 

vomica]. Smerter i benet rundt øynene. Lammelse av musklene som beveger 

øynene. Dobbeltsyn, fordi han ikke kan feste blikket. Begynnende blindhet p.g.a. 

seksuell overdrivelse. Grønn stær. Blodpropp i netthinnens blodårer, og sykelige 

forandringer i netthinnen, særlig hos eldre folk. Netthinneproblemer med 

hallusinasjoner; ser gnister og blitzer i mørket. 

 

Ørene. - Hører dårlig, særlig menneskestemmer. Alle lyder skaper gjenklang 

[Causticum]. Hørselsvikt etter tyfoid feber. 

 

Nese. - Vifter med neseborene [Lyc.]. Neseblødning; i stedet for mensen. 

Overfølsom for alle lukter [Carbolic acid, Nux vomica]. Betennelser i nesens 

benhinnen. Innbiller seg vond lukt [Aur]. Kronisk katarr, ledsaget av små 

blødninger; lommetørkleet er alltid blodig. Polypp; lett for å blø [Calc., Sang.]. 

 

Ansikt. - Blek, sykelig ansiktsfarge; blå ringer under øynene. Hippokratisk mine*. 

Rivende smerter i ansiktets ben; klar avgrenset rød misfarging på ett eller begge 

kinn. Hevelse og nekrose (lokal vevsdød°) i nedre kjeveben [Amphisbæna; Hecla 

lava]. 

 



 

 147 

Munnen. - Tannkjøttet hovner opp og har lett for å blø, sårdannelse. Tannverk 

etter å ha vasket klær (M.a.o. tannverk utløst av å ha hendene i vann, kfr. Kents 

repertory; Stomach, Nausea; putting hands i warm water. Begge symtom er gravid 

av symbolsk betydning°). Tungen er tørr, glatt, rød eller hvit, nærmest uten 

belegg. Vedvarende blødning etter å ha fjernet en tann. Munnsår hos ammende 

barn. Svie i spiserøret. Tørrhet i svelg og strupe. Tørster etter mye kald vann. 

Sammentrekning, innsnevring av spiserøret. 

 

Magesekken. - Blir sulten kort tid etter å ha spist. Sur smak og sure oppstøt etter 

ethvert måltid. Raper opp store mengder av luft, etter å ha spist. Gulper opp hele 

munnfuller med mat. Oppkast; vann blir kastet opp så snart det blir oppvarmet i 

magesekken (Bismuthum°). Oppkast etter operasjon (p.g.a. narkose, kfr. Kents 

repertoriy; Stomach, Vomiting; chloroform. For kvalme etter operasjon i buken: 

se Bismuth°). Åpningen mellom spiserøret og magesekken føles for trang, 

innsnevret; maten som er svelget kommer straks opp igjen [Bry., Alum.]. Smerter 

i magesekken; bedre av kald mat, is. Magesekkregionen er øm for berøring, eller 

når man går. Betennelse i magesekken, med svie som brer seg til halsen og 

tarmen. Uheldige følger av å ha spist for mye salt. 

 

Magen. - Føles kald [Capsicum]. Skarpe, skjærende smerter. En svakhet, tomhet, 

“helt gåen” følelse i hele mageregionen. Opphopning av blod i leveren. Akutt 

hepatitt. “fatty degeneration”* [Carbon tetrachlorid; Arsenicum, Chloroform]. 

Gulsott. Betennelser og andre besvær i bukspyttkjertelen. Store, gule flekker på 

magen. 

 

Avføringen. - Meget illeluktende avføring og gass. Lang, smal, hard, som en 

hunds avføring. Vanskelig å presse ut. Trang til avføring når ligger på venstre 

side. Smerteløs, rikelig, utmattende diarré. Grøntslim, med klumper som i 

risengrynsgrøt. Ufrivillig; føles som om endetarmsåpningen forblir åpen. Stor 

svakhet etter avføring. Blødning fra endetarmen under avføring. Hvit, hard 

avføring. Blødende hemorroider. 

 

Urinveien. - Blod i urinen, særlig ved “Bright´s disease”* [Canth.]. Urin; 

grumset, brun, med rødt bunnfall. 

 

Hankjønn. - Manglende kraft. Uimotståelig begjær; ufrivillig sædavgang, med 

kåte drømmer. 

 

Hunkjønn. - Livmorbetennelse. Chlorosis. Betente blodårer. Fistel etter byll på 

kvinnebryst. Små blødninger fra livmoren mellom menstruasjoner. Mens for tidlig 

og for sparsom - ikke rikelig, men varer for lenge. Gråter før mensen. Stikkende 

smerte i brystene. Utflod rikelig, sviende, etsende, istedenfor mensen. Total 

mangel på menstruasjon, samt “vicarious menstruation*” [Bryonia]. Pussdannelse 

i brystene, brennende smerter, vannaktig, illeluktende utsondring. Nymphomania. 

Polypp i livmor. 

 

Åndedrettsorganene. - Heshet; verre om kvelden. Strupen meget smertefull. Sår 

hals hos mennesker som bruker stemmen mye; voldsom kiling i strupen når man 

prater. Mister stemmen fullstendig; verst om kvelden, med sårhet. Kan ikke prate 

p.g.a. smerten i strupen.  
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Hoster p.g.a., kiling i halsen; verre av kald luft, av å lese høyt, av å le, av å prate, 

av å gå fra varmt rom og ut i kald luft (også omvendt, altså fra kulden og inn i 

varmen°). Søtaktig smak når hoster. Hard, tørr, stram, pinende hoste. 

Slimansamling eller annen ansamling i lungene. Brennende smerter, hete og 

tyngdefølelse i brystet. Stramhetsfølelse over brystet; som om en stor vekt hviler 

på brystet. Skarpe stikk i brystet; pusten blir aksellerert, tungpustet (puster med 

magemusklene, rører brystkassen minst mulig°). Mye hete i brystet. 

Lungbetennelse, med tungpust; verre av å ligge på venstre side. Hele kroppen 

skjelver når hoster. 

Oppspyttet er rustfarget, blodfarget, eller inneholder verk. Tuberkulose hos 

ungdommer som vokser for fort. I slike tilfeller må Phosphorus ikke gies hverken 

for lavt eller for høyt, fordi midlet kan aksellerere nedbrytningen av tuberkulen. 

Gjentatte anfall av sykdom med opphoste av blod [Acalypha indica]. Smerter i 

halsen ved hoste.  

Nervøs hoste forårsaket av sterk lukt, når en fremmed nærmer seg eller kommer 

inn i rommet; alltid verre i nærvær av en fremmed; verre av å ligge på venstre 

side; verre i et kaldt rom.  

(Phosphorus gir bra resultater ved lungebetennelse, særlig når den nedre delen av 

lungene er angrepet, men midlet er sjelden indikert i begynnelsen eller når feber er 

tilstede. Phosphorus tilsvarer den andre eller tredje fasen av lungebetennelse - 

følger godt etter Bryonia eller Aconitum - når pasienten har mye tørr hoste, 

muligens med opphoste av blodiblandet slim, tung pust, blir utmattet og 

selvfølgelig verre av å ligge på venstre side°). 

 

Hjertet. - Voldsom hjertebank med angst, når ligger på venstre side. Puls; rask, 

ubetydlig, og myk. Utvidelse av hjertet, særlig på høyre side. Følelse av varme i 

hjertet (det er mer hetebølger i hjertet enn konstant varme°). 

 

Ryggen. - Brennende smerter i ryggen; smerter som om ryggen er brukket. Hete 

mellom skulderbladene. Svak ryggrad. 

 

Ekstremitetene. - Tiltagende lammelse av både sensoriske og motoriske nerver 

fra fingertupper og tær. (Ensidig lammelse etter hjerneslag°). Stikning i albu- og 

skulderledd. Brennende hete i føttene. Svakhet og skjelving, av minste 

anstrengelse. Greier nesten ikke å holde noenting med hendene. Betennelse i 

skinnebenet som omsider fører til vevdød (benhinnen løsner fra benet°). Armer og 

hender blir numne. 

Kan bare ligge på høyre side. Lammelse som følge av difteri, med kribling i 

hender og føtter. Leddene gir plutselig etter (svakhet i knærne slik at han har lett 

for å tråkke feil°). 

 

Søvnen. - Meget søvnig, særlig etter måltidene. Coma vigil*. Søvnløshet hos 

eldre. Livaktige drømmer om brann eller ild; om blødning. Kåte drømmer. Faller i 

søvn sent, og føler seg svak når våkner. Korte høneblunder, men våkner ofte. 

 

Huden. - Sårene blør mye, selv om de er små; sårene gror og åpner seg igjen. 

Gulsott. Mange små varige sår rundt et stort varig sår. Petechia*. Blåmerker. 

Purpura hæmorrhagia*. Skjørbuk. Fungus hematodes* og andre utvekster. 
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Feber.- Frostrier hver kveld. Kalde knær om natten. “Adynamic”* med markant 

fravær av tørste, samt umettelig sult. Hectic*, med svak, rask puls; klinete 

nattsvette. Sløv feberfatansi. Rikelig svette over hele kroppen. 

 

Modaliteter. - Verre; av berøring; av fysisk eller mental anstrengelse; om 

kevelden ved skumring; av varm mat eller varm drikke; Værforandring, av å ha 

blitt gjennomvåt i varmt vær, om kvelden; av å ligge på den venstre eller på den 

smertefulle siden; i løpet av tordenvær; av å gå opp trappene. Bedre; i mørke; av å 

ligge på høyre side; av kald føde; av kulde; i frisk luft; av å vaske seg med kaldt 

vann; av å sove. 

 

Forhold. - Kompletterer Arsenicum, Lycopodium, Allium cepa, Silica. 

Uforenlig med Causticum. 

 

  

PLATINA 

(Grunnstoff) 

 

Er i særlig fremragende grad et kvinnemiddel (Fordi så mange av symptomene er 

”refleks- symptomer” som har sin opprinnelse i/ ofte uoppdaget patologi i livmor, 

for eksempel stemmebortfall, hoste, migrene, hjerteklapp, nummenhet, kramper, 

søvnløshet, osv°). Sterk tendens til lammelse, følelses- bortfall, lokalisert 

nummenhet og kulde forekommer. Hysteriske spasmer; smertene begynner og 

avtar gradvis [Stannum]. Indre skjelving. (Mentale og fysiske symptomer 

alternerer om hverandre. Skifting mellom nummenhet og hyper-overfølsomhet for 

smerte i samme delen. Mørbanket smerte ved trykk på de deler hvor kramper 

oppstår. Allmen forverring ved hvile og lindring av bevegelser°). 

 

Gemytt. – Uimotståelig trang til å drepe. Har veldig høye tanker om seg selv, ser 

ned på andre (samme folk som hun vanligvis beundrer°). Arrogant, stolt. Møkka 

lei all ting. Alt virker forandret. Mentale problemer i forbindelse med undertrykt 

menstruasjon. Fysiske symptomer forsvinner etter hvert som mentale symptomer 

dukker opp. (Hysterisk veksling av latter og gråt. Damer vil ikke ha barn: fødsels- 

depresjoner, med ukysk tale. Forvrengning av sansen for proporsjoner; alt virker 

mindre både fysisk og mentalt, mens hun føler seg fysisk forstørret og mentalt 

overlegen. Føler at hun ikke tilhører hennes familie. Føler seg forlatt; hver gang 

hennes ektefelle kommer hjem for seint innbiller hun seg at han er død. Kritiserer. 

Blir alvorlig om ting som ikke er alvorlig og irritabel over bagateller. Redd for 

døden; grubler.°). 

 

Hodet. – Stram, trykkende smerte, begrenset til et lite område. Krampaktig, 

klemmende smerte. Sammentrekning i pannen og i høyre tinning. Hodepine 

ledsaget av nummenhet. (Periodisk migrene som kommer og går gradvis, verre av 

å bøye seg framover og bedre av mosjon i frisk luft°). 

 

Øynene. – Gjenstandene virker mindre enn det de er. Leamus [Agaricus]. Øynene 

føles kalde. Krampaktige smerte i øyenhule.  

 

Ørene. – Ørene føles nummen. Krampaktig rivning. (Symptomene brer seg til 

ansiktet, særlig nummenhet som oppstår mest rundt munnen°). Øresus og rumling.  
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Ansikt. – Trigeminus nevralgi, (særlig i kinnben°) med nummenhet av kjevene, 

som om delen var klemt i en skruestikke (Verbascum°).. Smerter i neseroten, som 

klemt i en skruestikke. Kulde, kribling, og nummenhet, i hele høyre siden av 

ansiktet. Smertene kommer og går gradvis [Stannum]. (Nummenhet rundt munn 

og i leppene°). 

  

Magesekken. – Følelse av at det gjærer i magesekken, gassdannelse; krampaktig 

sammensnurring; glupsk appetitt (men kan bli brått mett, etter den minste 

matbit°); vedvarende kvalme, ledsaget av angst og svakhet.  

 

Magen. – Anfall av kolikk i magesekken. Smerter i navle- region; som brer seg til 

ryggen. Trykk i nedre magen (særlig rundt menstruasjon°), som trykker mot 

genitalia.  

 

Avføringen. – Forsinket; sparsommelig avføring; vanskelig å få ut. Kliner seg til 

endetarmsåpningen, som myk leire. Klinete avføring. Forstoppelse av reisende 

(turister, innvandrere°), som stadig vekk spiser annen mat og annet vann. 

Avføring som brent.  

  

Hankjønn. – (Vellystig kribling, kiling, kløe av genitalia og nedre magen samt 

overdreven seksuelt begjær, særlig før puberteten°). 

 

Hunkjønn. – Overfølsomhet for berøring og smerte. Intern og ekstern kribling 

[Kali bromatum; Origano]. Eggstokkene overfølsom og svir. Menstruasjon 

kommer for tidlig, blir for rikelig, med svarte klumper, med kramper og nedover-

trykk, kulde og overfølsomhet av delene. (Ufrivillig krampaktig sammentrekning 

av skjeden som fullstendig hindrer samleie; såkalt vaginismes°). Vaginismes. 

Utmettelig seksuelt behov, såkalt nymfomani. Overdrevet seksuelt instinkt (kan 

lede til masturbasjon hos jomfruer. Også rett etter fødselen°). Plagsom kløe av 

genitalia. Eggstokkbetennelse (særlig høyre siden°) med sterilitet. Unormal 

seksuell appetitt og melankoli. (Utflod som egghvite. Tumor, såkalt muskelknuter 

i livmor, med konstant trykk som rett før mensen. Livmorframfall med konstante 

smerter i rygg og i lyskene og overfølsomhet av genitalia. Fravær, eller meget 

uregelmessige menstruasjoner, med smerter som gradvis bygger seg opp til 

kramper og skriking; etterfulgt av overdreven blødning; med svarte blodklumper i 

starten°).  

 

Ryggen. – Nummenhet av halebenet mens man sitter, som etter å ha slått seg. 

 

Ekstremitetene. – Lårene føles sammenklemte, som når en bandasje sitter for 

stramt. Nummen og sliten. Føles lammet. (Nummenhet og stivhet i tykkleggen°). 

 

Søvnen. – Sover med bena godt fra hverandre [Chamomilla].  

 

Modaliteter. – Verre; av å sitte eller stå, om kvelden. Bedre av å gå. 
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PLUMBUM METALLICUM 

(Bly) 

 

Det store middel for sklerotiske tilstander. Bly- lammelse er hovedsaklig 

lammelse av strekk- muskler (extensor), underarmene og øvre ekstremitetene, går 

fra sentrum mot periferi med delvis følelses-bortfall eller ekstrem overfølsomhet, 

forvarslet av smerte. Lokaliserte nevralgiske smerter, nervebetennelse. Blodet, 

fordøyelse og nervesystem er spesielt påvirket av Plumbum. Blodomsetningen blir 

forstyrret, rask reduksjon av antall røde blodlegemer; derav blekhet, gulsott, 

anemi. Sammentreknings- fornemmelser i indre organer.  

 Delirium, koma og kramptrekning. Høyt blodtrykk og arteriosklerose. 

Fremadskridende muskelsvinn. Barndoms- lammelser. Manglende koordinasjon 

og kontroll av ekstremitetene som skyldes endringer i ryggraden. Overdreven og 

rask avmagring. Fremadskridende lammelse og muskelsvinn av taleorganer som 

skyldes endringer i den forlengde marg. Plumbums angrepspunkt er de autonome 

nervecellene i preganglion og forhorn. Symptomer av multiple sklerose, sklerose 

av bakhorn. Sammentrekning og borende smerter. Alle symptomer til akutt 

nyrebetennelse med synstap og cerebrale symptomer. Kronisk leddgikt.  

 

Gemytt. – Mental depresjon. Redd for å bli myrdet. Taus melankoli. Treg av 

oppfattelse (både fysisk og mentalt°); hukommelsestap: husker ikke hvordan man 

prater. Hallusinasjoner og falske illusjoner. Intellektuell dorskhet. Svekket 

hukommelse [Anacardium, Baryta]. Galskap med paralyse.   

 

Hodet. – Delirium som veksler med kolikk. Smerter som av en ball som stiger 

opp fra halsen til hjernen. Håret meget tørt. Øresus [China; Natrum salic., 

Carboneum sulphuratum] 

 

Øynene. – Pupillene blir små (Pupillene kan også være utvidet eller den ene 

utvidet og den andre liten°). Det hvite av øyet blir gult. Betennelse av synsnerve, 

blind flekk i sentral del av synefelt. Ansamling av puss i øyets bakkammer. Grønn 

stær, særlig dersom det er sekundært til rygg- problemer. Plutselig blindhet etter å 

ha besvimt.  

  

Ansikt. – Blek og meget sykelig. Gul, som et kadaver, kinn nedsunket. Ansiktets 

hud blir fet, glinsende. Skjelving av nesens og leppens muskler.  

 

Munnen. – Tannkjøtt opphovnet, blekt, markant linjeformet blå misfargning 

langs tennene. Tungen skjelver, rød langs kanten. Kan ikke streke ut tungen, som 

paralysert.  

 

Magesekken. – sammentrekning av spiserøret og magesekken; trykk og stram 

følelse. Smerter i magesekken. Konstant oppkast. Kan ikke svelge fast føde.  

 

Magen. – Overdreven kolikk, smerten stråler ut til alle kroppens deler. Magen 

virker trukket inn som av en hyssing mot ryggraden. Smerten forårsaker impulsen 

til å strekke seg. Teleskoptarm: brokk. Magen innover-dratt. Kan ikke få ut luften, 

med voldsom kolikk. Kolikk alternerer med delirium og smerter i de deler hvor 

det er muskelsvinn.  
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Endetarmen. – Forstoppelse; avføring hard, knudret, svart, med konstant trang 

og kramper i endetarmen. Avføring er hindret av veldig tettpakket avføring 

[Platina]. Nervesmerter i rektum. Endetarms- åpningen er innoverdratt med 

sammentrekning.  

 

Urinveien. – Hyppig, ueffektiv smertefull trang. Eggehvite i urin. Kroniske 

betennelser i nyrens strukturelle vev, med store smerter i magen. Sparsommelig 

urin. Konstant trang i blæra med følelse av å aldri bli ferdig. Urin kommer 

dråpevis.   

 

Hankjønn. – Mister seksuell kraft. Testiklene dratt opp, føles som om de er 

klemt..  

 

Hunkjønn. – Ufrivillig krampaktig sammentrekning av skjeden som fullstendig 

hindrer samleie; såkalt vaginismes med avmagring og forstoppelse. Forhardning 

av kjertlene i kvinnebryst. Ytre kjønnorganer og skjeden meget overfølsom. 

Stikning og sviende smerter i puppene [Apis., Conium, Carbo animalis, Silica]. 

Tendens til abort. Livmorblødning med fornemmelse av at en hyssing drar fra 

magen mot ryggen. Tendens til å gjespe og strekke seg. 

 

Hjertet. – Hjerte- svakhet. Puls svak og liten, dobbel-puls. Krampaktig 

innesnevring av ekstremitetens arterier. 

 

Ryggen. – Sklerose av ryggmargen. Lynraske smerter; midlertidig bedre av trykk. 

Lammelse av nedre ekstremiteten.  

 

Ekstremitetene. – Lammelse av enkelte muskler. Kan ikke løfte noe med 

hendene. Å strekke seg er vanskelig. Lammelse p.g.a overanstrengelser av 

strekkmuskler hos pianospiller [Curare]. Smerter i lårmuskler, kommer anfallsvis. 

Hendene danner en rett vinkel med armen, såkalt ”wrist-drop” Kramper i 

tykklegg. Svie og rivning i lemmene, også rykning og dirring, nummenhet, 

smerter og skjelving. Lammelse. Føttene hovner opp. Smerter i de deler hvor det 

er oppstått muskelsvinn som alternerer med kolikk. Bortfall av kneets 

strekkerefleks, såkalt ”patellar refleks”. Hendene og føttene kalde. Smerter i den 

høyre stortåa om natten, meget følsomt for berøring.  

 

Huden. – Gul, mørkbrune lever-flekker. Gulsott. Tørr. Utvidede vener på armer 

og ben.   

 

Modaliteter. – Verst, om natten, ved bevegelse. Bedre, av å gni, hardt trykk, 

fysisk anstrengelse [Alumen] 

 

 

 

PSORINUM 

(Et salt laget av blemmen forårsaket av skabbmidd) 

 

Det terapeutiske felt til dette midlet er å finne i de såkalte psoriske* åpenbaringer. 

Psorinum er en kaldt middel: vil ha hodet holdt varmt, ønsker varme klær selv på 

den varmeste sommer. Meget overfølsom for kulde. Utarming, som ikke kan 
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spores tilbake til en organiske sykdom, særlig den svakhet som gjenstår etter en 

akutt sykdom. Manglende reaksjonsevner, m.a.o. når kroppen ikke greier å 

produser tilstrekkelig antikropper: når vel indikert midler ikke oppfyller 

forventninger. Skrofuløse pasienter. Alle sekreter har en skitten lukt. Rikelig 

svette. Hjerte- svakhet. Hudsymptomer er meget utpreget. Gir ofte immunitet mot 

forkjølelse. Svetter mye når han går. Syfilis, nedarvet eller tertiær. Illeluktende 

utsondring. (Blir meget deprimert på grunn av den ustanselige kløen. Føler seg 

bestandig atskillig bedre rett før et anfall°) 

   

Gemytt. – Oppgitthet; gir opp troen på å bli bra. Melankoli, dyp og vedvarende: 

religiøs. Tendenser til selvmord.(Føler seg forsømt. Mister troen på å lykkes i 

forretning selv om forretningen går fremragende°) 

 

Hodet. – Våkner om natten med smerter som om han er blitt slått. Kronisk 

hodepine; sulten i løpet av anfallene, med svimmelhet. Hodepine som om hjernen 

blir banket med masse små hamre (natrum muriaticum°): hjernen føles for stor; 

verst ved vær- forandring. Dump, trykkende smerte i bakhodet. Fuktig utslett i 

hodebunn, håret blir fnugget. Håret blir tørt. (Hodepine forvarslet av 

synsforstyrrelser°) 

 

Øynene. – Sammenklistret. Øyenlokkbetennelse. Kronisk øyenbetennelse som 

stadig kommer tilbake. Øyenranden blir rød. Etsende sekret.  

 

Ørene. – Rå, rød, osende skorper rundt ørene. Såre smerter bak ørene. Herpes fra 

tinning over ørene til kinn. Illeluktende utsondring fra eksem rundt ørene. 

Uutholdelig kløe. Kronisk illeluktende sekret fra ørene. Illeluktende fuktig verk  

fra ørene, brun, stikkende.  

 

Nese. – Tørr, snue, med stopping av nesen. Kronisk katarr som renner nedover 

svelget. Akne rosacea. (Allergi°) 

 

Ansikt. – Hevelse av øvre leppe. Blek, delikat. Fuktig utslett i ansiktet. Sykelig.  

 

Munnen. – Vedvarende sprekker i munnviken. Tunge, tannkjøtt danner varige 

sår; tykk illesmakende slim kliner seg på den myke ganen.  

 

Halsen. – Mandlene meget hovne; smertefull svelging, med smerter i ørene. 

Rikelig, illeluktende spytt, seigt slim i halsen. Tilbakekommende byller på 

mandlene. Utrydder tendensen til byller på mandelen. Harker opp osteaktige erte-

kuler med motbydelig lukt og smak [Agaricus] 

 

Magesekken. – Rap som råtten egg. Bestandig meget sulten; må spise midt på 

natten. Kvalm; oppkast under graviditeten. Smerter i magen etter å ha spist.  

  

Avføringen. – Slimete, blodig, ekstremt illeluktende, mørk væske. Hard, vanskelig 

avføring, med blod fra endetarmen og sviende hemmoroider. Forstoppelse av 

spedbarn, hos blek, sykelig, skrofuløst barn.  
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Hunkjønn. – Utflod illeluktende, klumpete, med mye vondt i ryggen og svakhet. 

Brystene hovne og smertefulle. Kviser som oser en etsende sekret som brenner 

kjertlene. (Livmorblødning ved overgangsalderen°) 

 

Åndedrettsorganene. – Astma, med dyspné; verst, når man sitter oppreist, bedre 

av å ligge og av å holde armene langt fra kroppen. Tørr, hard hoste, med stor 

svakhet i bringen. Fornemmelse av at det er et sår bak brystbeinet. Smerter i 

brystet: bedre, av å ligge. Hoste kommer tilbake igjen, verre vinter, av undertrykte 

utslett. Høy- snue som kommer tilbake igjen regelmessig hvert år.   

 

Ekstremitetene. – Svakhet av leddene, som om de ikke vil holde sammen. Utslett 

rundt fingernegler. Illeluktende tåfis.  

 

Huden. – Skittent, ikke friskt utseende. Tørr, uten glans, lurvet hår. Uutholdelig 

kløe. Herpes- lignende utslett, særlig i hodebunnen og i ledd- buer med kløe; verre 

av varm seng. Forstørrede kjertler. Fettporene produserer for mye; huden blir 

oljete. Inaktive sår, heles seint. Eksem bak ørene. Skorpete utslett overalt. 

Elveblest etter en anstrengelse. Verkdannelse rundt neglene.  

 

Søvnen. – Søvnløshet begrunnet uutholdelig kløe. Har lett for å skvette.   

 

Feber. – Rikelig, illeluktende svette; nattsvette.  

 

Modaliteter. – Verre; av kaffe; Psorinum pasienter blir ikke bedre så lenge de 

nyter kaffe. Verre av værforandring, i varm sol, av kulde. Frykter den minste 

trekk. Bedre av varme, varme klær, selv om sommeren.  

 

Forhold til andre midler: Kompletterer Sulphur.  

 

 

 

 

PULSATILLA 

(Kubjelle) 

 

Værhanen blandt midlene. Mental tilstand og kroppslig disposisjon forøvrig, er 

hovedledetråd som styrer valget av Pulsatilla. Det er først og fremst et kvinnelig 

middel, særlig for milde, snille personer, med ettergivende natur (Pulsatilla gir bra 

resultater hos menn når midlet er indikert ut fra symptomene. Pulsatilla er tross alt 

et av hovedmidlene for behandling av prostataproblemer°). Lei seg, gråter ofte; 

gråter mens hun prater; forandrelig, motsigende symptomer. Pasienter lengter 

etter frisk luft; føler seg alltid bedre i frisk luft, selv om hun er en frysepinne. Alle 

mukøse*  membraner er påvirket. Alle sekret er tykke, ikke etsende, med gul-

grønn farge (Alle Pulsatillas sekret er ikke etsende, bortsett fra vaginal utfood°). 

Ofte indikert etter overforbruk av jernpreparater, og etter feilbehandlet meslinger. 

Symptomene  forandrer seg hele tiden. Ikke tørste, gretten, og frossen. Når det 

første tegn til helseforringelser kan spores tilbake til puberteten. Meget følsom. 

Ønsker å ha hodet oppløftet. Føler seg ikke bekvem med bare en pute. Ligger med 

hendene over hodet. 
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Gemytt. - Har lett for å gråte. Beskjeden, vinglete, ubesluttsom. Redd om 

kvelden, for å være alene, for spøkelser, for mørke. Liker at andre synes synd på 

henne. Barn liker “dill og dall”, og liker å bli stryket på. Lett for å miste motet. 

Sykelig redsel for det motsatte kjønn. Religiøs melankoli. Anlegg for ekstrem 

glede og ekstrem smerte. Meget emosjonell. Mentalt, som en aprildag (April er en 

måned hvor været kan forandre seg fra snø, til solskinn, til regn, fra storm til 

vindstille, mange ganger på samme dag°). 

 

Hodet. - Stikkende smerter som vandrer rundt om i hodet; smertene brer seg til 

ansiketet og tennene; svimmel-het (særlig av å titte opp°); bedre i frisk luft. 

Smerter i pannen og over øyebryn. Nevralgiske smerter, som begynner i høyre 

tinning, med rikelig dannelse av etsende tårer på den siden som er påvirket. 

Hodepine fra overarbeide. Trykk på toppen av hodet. (Alle hodepiner er vanligvis 

verre om kvelden og bedre av frisk luft°). 

 

Øynene. - Tjukk, rikelig, gul, ikke etsende sekret. Kløe og svie i øynene. Rikelig 

tårdannelse og utsondring av slim. Betent øyelokk, blir gjennklistret. Sti. Venene i 

øyebunn blir forstørret. Øyebetennelser hos nyfødt. Subakutte betennelser i 

slimhinnen som dekker øye og øyelokk, som er ledsaget av fordøyelsesbesvær; 

verre i et varmt rom. (Et av de beste midler for “allergisk” kløe i øye; bedre av 

kaldt omslag°). 

 

Ørene. - Følelse av at noe blir presset ut av øret. Dårlig hørsel, som om øret er 

potte tett. Utsondring av verk fra ørene. Tjukk, ikke etsende sekret; illeluktende. 

Det ytre øre blir rødt og hovent. Katarr, ørebetennelse. Øreverk, verst om natten. 

Nedsatt hørsel. 

 

Nese. - Snue; høyre nesebor tetner til, trykkende smerte ved neseroten. Bortfall av 

luktesansen. Svære grønne illeluktende skorper i nesen. Potte tett om kveld. Gul 

utsondring; rikelig om morgen. Illelukt som av en gammel katarr. Ben i nesen blir 

ømt. (Et av de beste midler for vanlig forkjølelse°). 

 

Ansikt. - Høyresidige nervesmerter, ledsaget av rikelig tåredannelse. Hevelse i 

underleppen, som sprekker i midten. Smerter i ansikt, som blir verre fra kvelden 

til midnatt; blir frossen p.g.a. smertene. 

 

Munnen. - Fettaktig smak. Tørr munn, uten tørste; ønsker å vaske munnen ofte. 

Slikker ofte over sine tørre lepper. Sprekk i midten av underleppen. Gul eller hvit 

tunge; belagt med klebrig slim. Tannverk; bedre av å ha kaldt vann i munnen 

[Coffea]. Frastøtende lukt fra munnen [Aur., Merc.]. Maten, særlig brød, smaker 

beskt. Mye søtt spytt. Smaken i munnen forandrer seg fra; besk, bitter, fettaktig, 

salt, vond.Mister smakssansen. Begjær for stimulerende midler. 

 

Magesekken. - Avsky for fet mat, varm mat, og drikke. Raping; smaken av maten 

sitter lenge; etter iskrem; frukt, gjærbakst. Bitter smak, all mat har mindre smak. 

Smerter som av et sår under huden. Oppblåst. Avskyr smør [Sang.]. Sure oppstøt. 

Fordøyelsesbesvær, føler seg veldig stinn etter måltid; må løsne på klærne. 

Fravær av tørste; ved de fleste besvær. Kaster opp maten som hun spiste for lenge 

siden. Smerter i magesekken en time etter måltidet [Nux]. Tyngde som av et stein, 

særlig idet hun våkner på morgenen. Gnagende sultfølelse [Abies-c.]. Følbar 
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pulsering i magegropen [Asaf.]. Tomhetsfølelse, særlig hos folk som drikker te. 

Oppgulp, med vond smak på morgenen. 

 

Magen. - Smertefull, stinn; høylydt romling. Trykk som av et stein. Kolikk, med 

frossenhet om kveld. 

 

Avføringen. - Rumling; vannaktig; verst om natten. Aldri to avføringer som er 

helt like. Etter frukt [Ars., Chin.]. Innvendige hemorroider, med kløe og stikkende 

smerter. Dysenteri; slimete og blodig avføring, frossenhet [Merc., Rheum.]. To 

eller tre normale avføringer hver dag. 

 

Urinveien. - Økt trang til urinering; verst av å ligge (føles som blæren faller mot 

den siden man ligger på°). Svie i åpning av urinrøret i løpet av, og etter 

vannlating. Ufrivillig vannlating, om natten, ved hosting, ved promping. 

Krampaktig smerte i blæren etter vannlating. (Blærekatarr under svangerskap°). 

 

Hankjønn. - Betennelser i testiklene; smerter fra magen til testiklene. (Hovne 

testikler i forbindelse med kusma. Meget verdigfullt middel for behandling av 

betennelser i bi-testiklene, for vannbrokk i testiklene°). Tjukk utsondring fra 

urinrøret; siste fase av gonorré. Forsnevring; urin kommer dråpevis, og strømmen 

er avbrutt [Clemat.]. Akutt prostatabetennelse. Smerte og tenesmus* ved 

vannlating; verst av å ligge på ryggen. 

 

Hunkjønn. - Fravær av menstruasjon [Cimic; Senec.; Polygon.]. Undertrykt 

menstruasjon p.g.a. våte føtter, nervøs utmattelse, eller anemi. Forsinket 

menstruasjon. Mensen som kommer for sent, sparsomt, tjukk, mørk, klumpete, 

forandrelig, stopper og starter. Frossenhet, kvalme, nedovertrykk, smertefull, 

strømmen stanser og starter. Utflod er etsende, sviende, ligner på fløte. Smerter i 

ryggen; sliten i ryggen. 

Diaré i løpet av, eller etter mensen. (Kynner, etter rier, uregelmessige veer, svake 

veer og andre lignende fenomen. T.F.Allen sier i sin Handbook; “gir tilbake en 

harmonisk sammentrekning av livmoren og stimulerer fosteret til å innta en 

naturlig stilling. Vitnesbyrd på dette punkt er så sterke, at midlets evne til å 

korrigere en unaturlig presentasjon er vanskelig å trekke i tvil”°). 

 

Åndedrettsorganene. - Lunefull heshet; kommer og går. Tørr hoste om kveld og 

om natten; må sette seg opp i sengen for å lindre; og løsne hosten om morgen, 

med rikelig opphosting. Trykk og sårhet i brystet. Meget sår i magegropen. 

Urinlekkasje ved hoste [Caust.]. Smerter som av et sår midt i brysten. Opphosting 

ikke etsende, tjukk, bitter, grønnaktig. Kortpustet, angst, og hjertebank når hun 

ligger på venstre siden [Phos.]. Følelse av at hun blir kvalt når hun legger seg. 

 

Ryggen. - Skytende smerter i nakke og rygg, mellom skulderblad; i sakrum etter å 

ha sittet. 

 

Ekstremitetene. - Dragende, strammende smerter i lår og legg, med rastløshet, 

søvnløshet og frossenhet. Smerter i ekstremitetene, som raskt skifter sted; smerter 

som om noe ble strammet opp og som plutselig løsner med et smell. Nummenhet 

rundt albuen. Smerter i hofteledd. Hovne knær, med rivende, dragende smerter. 

Borende smerter i hælen mot kvelden; smerten er verre av å la foten henge ned 
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[Vipera.] Venene i underarm og hender hovner opp. Føttene blir røde, betente, 

hovne. Nedre ekstremiteter føles tunge og slitne. (Åreknuter, særlig under 

graviditeten°). 

 

Søvnen. - Lysvåken om kveld; rastløs under første fasen av søvnen. Ikke utvilt når 

våkner, trøtt, slapp. Greier nesten ikke å holde seg våken på ettermiddagen, 

usigelig trøtt. Sover med hendene over hodet. 

 

Huden. - Elveblest; etter fet mat, med diaré, fra forsinket menstruasjon, verre når 

man avkler seg. Meslinger. Akne ved puberteten. Årknuter. 

 

Feber. - Frossenhet; selv i varme rom, uten tørste. Fryser p.g.a. smerter, 

flekkevis, verst om kvelden. Frostrier ca. kl. 16 på ettermiddagen. Uuholdelig 

brennende hete om natten, med hovne vener; hete i en kroppsdel; fryser i den 

andre. Ensidig svette; smerter i løpet av svettingen. Ekstern varme er uutholdelig, 

venene hovner opp. Når feber avtar; hodepine, diaré, appetittmangel, kvalme. 

 

Modaliteter. - Verre; av varme, fet mat, etter å ha spist, mot kvelden, varme rom, 

av å ligge på venstre eller på smertefrie side, når føttene henger ned. Bedre; i frisk 

luft, av bevegelse (Pulsatilla foretrekker sakte myke bevegelser°), kalde omslag, 

kald mat og drikke, selv om hun ikke er tørst. 

 

Forhold. - sammenlign med: Cyclamen, Kali-bi., Kali-sulf., Sulphur. 

Kompletterer: Coffea, Chamomilla, Nux. (Hering sier at nettopp de 3 midler som 

Bøericke nevner som komplementariske er antidoter til Pulsatilla. Hering nevner 

som komplementariske midler; Ars., Bry., Bell., Ign., Kali-bi., Lyc., Nux., Phos., 

Rhus., Sepia og Sulphur. I min praksis har jeg ofte hatt god nytte av å vite at Kent 

sier at Pulsatilla inngår i en “klassik trio” som består av Pulsatilla, Silica, Fluoric. 

acid, i denne rekkefølge, men jeg har også hatt mye glede av å komplettere 

Pulsatilla, Lycopodium og Silica med hverandre°). 

 

 

 

 

PYROGENIUM 

(Væsker fra råttent kjøtt) 

 

 

Midlet ble introdusert av engelske homeopater, den er laget av råttent storfe som 

er blitt stående i sol i to uker og så potensert. Prøvning og de fleste kliniske 

erfaringer er blitt hentet fra dette preparat. Senere har Dr. Swan potensert noe 

råtten verk, som også ble prøvd, og brukt i praksis. Det ser ikke ut til å være noe 

markant forskjell i deres virkning. 

 Pyrogen er det store middel for tilstander hvor forråtnelses- prosessen er 

begynt, med enorm rastløshet. ”Når forråtnelse har utløst feber, særlig ved 

barselfeber, har Pyrogen bevist en stor verdi som homeopatisk antiseptikk” 

(H.C.Allen). Tuberkuløs feber, tyfoidfeber, tyfus, difteri, sår pådratt under 

obduksjon, kloakk-gass-forgiftning, malaria, følger av mislykket abort, alle disse 

tilstander kan gjennom sine symptomer pårope seg dette unike medikament. Alle 

utsondringer er forferdelig illeluktende – menstruasjon, etterbyrden, diaré, 
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oppkast, svette, ånde, etc. Store smerter og voldsom brenning i abscesser. 

Kroniske plager som kan tilbakedateres til en episode hvor det oppsto forråtnelse. 

Truende hjerte-svikt i blodforgiftnings- feber. Influensa, med tegn til 

blodforgiftning. 

 

Gemytt. – full av angst og helt vannvittige ideer. Snakkesalig. Tror at han er 

meget rik. Rastløs. Føler at han har for mange armer og ben. Kan ikke si om han 

drømmer mens han sover eller er våken.  

 

Hodet. –Smerteløs pulsering. Vifter med neseborene [Lycopodium, Phosphorus]. 

Sprengende hodepine med rastløshet.   

 

Munnen. – Tungen rød og tørr, ren, sprukket, glatt, som lakkert. Halsen tørr, 

artikulerer med vanskelighet. Kvalme og oppkast. Forferdelig vond smak. Ånden 

motbydelig.  

 

Magesekken. - Oppkast av kaffe-gryn. Kaster opp vannet så snart det blir varmt i 

magesekken (Phosphorus°) 

 

Magen. – Uutholdelig følelse av å aldri bli ferdig i både blæren og endetarmen. 

Oppblåst, sår, skjærende smerter. 

 

Avføringen og endetarmen. -  Diare, forferdelig illeluktende, brun-svart, uten 

smerte, ufrivillig. Forstoppelse, med fullstendig mangel på aktivitet [Opium], 

teleskoptarm. Stor avføring, svart, som et kadaver, eller som svarte baller. 

  

Hunkjønn. – Barselbetennelse, med ekstrem ille lukt. Blodforgiftning som følger 

abort. Menstruasjon forferdelig illeluktende. Livmor- blødning. Temperaturøkning 

ved alle menstruasjoner, som følge av latent livmor- betennelse. Blodforgiftning 

som følge av barselfeber. Nyrestein. Utdrivende betennelse. Postoperative 

tilfeller, med blodforgiftning.  

 

Hjertet. – Helt gåen følelse rundt hjerte. Hjerteklapp. Følelse av at hjertet er 

overfylt. Kan høre sitt hjerte slå hele tiden. Puls unormal rask, og ut av 

proporsjoner med temperaturen. Smerte i venstre brystvorte. Er bevisst over å ha 

et hjerte. 

 

Ekstremitetene. – Pulsering i halsvenene. Nummenhet i hendene, i armene, i 

føttene. Verking i alle lemmer og ben. Sengen føles for hard [Arnica]. Stor 

svakhet om morgenen. Sårhet; bedre av bevegelse [Rhus toxicodendron]. Huden 

faller av som følge av blodforgiftning.  

 

Huden. –Små kutt eller skade hovner mye opp og blir betent, misfarget. Tørr. 

 

Søvnen. – Virker semi-komatøs. Drømmer hele natten.  

 

Feber. – Kulde og frossenhet. Blodforgiftning. Tilfeller hvor man forventer stor 

puss-formasjon. Frostrier begynner i ryggen. Temperaturen stiger raskt. Høy 

temperatur med mye svette- dannelse, men svetten  får ikke temperaturen til å gå 

ned.  
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Modaliteter. – Bedre av bevegelser.  

 

 

 

 

 

 

RHUS TOXICODENDRON 

(Giftsumak) 

 

Midlets påvirkning av huden, revmatiske merter, slimhinner, og dets effekt på en 

type feber med blod-forgiftningssymptomer gjør at dette middel ofte er indikert. 

Rhus toxicodendron har en markant effekt på alle fibrøse vev - ledd, sener, 

seneskjede, plate sener i ryggen o.l. - og forårsaker smerter og stivhet. 

Komplikasjoner etter kirurgiske inngrep. Smerter som om delen revnet. Beveglese 

“myker opp” pasienten, slik at han føler seg bedre for en stund etter at han har 

skiftet stilling. Plager som følge av, forstuing, tunge løft, av å ha blitt våt mens 

man svetter. Blodforgiftning. Serum trenger inn mellom vevets celler (Cellulitis), 

tilstand forårsaket av smitte, byller i begynnerfasen [Echinac.]. Revmatisme i 

kalde årstider. Blodforgiftning. 

 

Gemytt. - Apatisk, trist. Tenker på selvmord. Ekstremt rastløs, forandrer stilling 

ustanselig. Feberfantasi, frykter at han er blitt forgiftet [Hyos.]. Sansene blir 

tåkete. Angst om natten, greier ikke å holde sengen. 

 

Hodet. - Føles som om en planke er festet til pannen. Svimmel idet han reiser seg. 

Tung i hodet. Hjernen føles løs, og det virker som om den slår mot skallen når han 

går eller reiser seg. Skallen er følsom; verst på den siden han ligger på. Hodepine i 

bakhodet [Rhus rad.]; smertefull ved berøring. Hodepine som begynner i pannen 

og sprer seg bakover. Fuktige utslett på skallen; som klør veldig. 

 

Øynene. - Hovne, røde, ødem; “orbital cellulitis”(vannposer rundt øynene°). 

Betennelse med puss. Følsomhet for lys, rikelig utsondring av gul verk. Ødem på 

øyelokkene, irisbetennelse med puss. Betennelse på øye-lokkene som klistrer seg 

sammen og hovner opp. Følge av gammel skade. Blodansamling i hornhinnen. 

Sårdannelse i hornhinnen. Irisbetennelse etter påkjenning av kulde og fuktighet, 

og/eller av revmatisk opprin-nelse. Øyet er smertefullt ved berøring, eller ved 

bevegelse av øyet, kan nesten ikke røre øyet, som ved akutt betennelse av nerven 

bak øyet. Rikelig flom av varme, etsende tårer når åpner øyenene. 

 

Ørene. - Smerter i ørene, som om noe sitter fast i øret. Øreflippen hovner opp. 

Utsondring av blodblandet puss. 

 

Nesen. - Nysing; snue som følge av å ha blitt våt. Nesetippen blir rød, øm, 

sårdannelse. Nesen hovner opp. Neseblod når bøyer seg framover. 

 

Ansiktet. - Kjeven smeller og knirker når man tygger. Kjeven har lett for å 

komme ut av ledd [Ign., Petrol.]. Ansiktet hovner opp, rosen. Kjevebenet følsomt 

ved berøring. Betennelse i spyttkjertlene foran øret. Nevralgi i ansiktet, med 



 

 160 

frossenhet; verst om kvelden. Crusta lactea (fuktig eksem med tykke skorper°) 

[Calc., Viol.tric.]. 

 

Munnen. - Tennene føles løse og lange, tannkjøttet føles sårt. Tungen er rød og 

sprukken; belegg, bortsett fra et rødt trekantet område akkurat på tuppen; tørr og 

rød på randen. Sårdannelse i munnviken. Forkjølelsessår rundt munnen og på 

haken [Nat. mur.]. Smerter i kjeveleddet. 

 

Halsen. - Vondt i halsen, med hovne kjertler. Stikkende smerter når svelger. 

Kusma, mest på venstre side. 

 

Magesekken. - Dårlig appetitt for all slags mat, med uslokkelig tørste. Besk smak 

[Cupr.]. Kvalme, svimmelhet og oppblåst mage etter måltidet. Begjær for melk. 

Stor tørste, med tørr munn og hals. Trykk som av en stein [Bry., Ars.]. Døsighet 

etter måltidet. 

 

Mage. - Voldsomme smerter, bedre av å ligge på magen. Hevelse i lyskekjertelen. 

Smerter i området ved den oppadstigende delen av tykktarmen. Kolikk, må gå 

bøyd. Overdreven oppblåsthet etter måltidet. Rumling av gass når først står opp, 

men forsvinner ved fortsatt bevegelse. 

 

Endetarmen. - Blodblandet diarré, gelatinaktig, og rødaktig slim. Dysenteri, med 

smerter nedover lårene. Avføring lukter død og bedervelse. Skummende, smertefri 

avføring. Vil ofte abortere en begynnende pussdannelses prosess i endetarmen. 

Dysenteri. 

 

Urinveien. - Mørk, grumset, skarp-farget, sparsom urin, med hvitt bunnfall. 

Smertefull urinering med blodtap. 

 

Hankjønn. - Hevelse på penishodet og forhuden, mørkerød; pungen blir tykk og 

hard, hovner opp, ødematøs. Intens kløe. 

 

Hunkjønn. - Opphovning, med intens kløe på vulva. Leddene i bekkenet er stive 

når hun begynner å bevege seg. Menstruasjon for tidlig, for rikelig, for langvarig, 

etsende. Renselsesprosessen etter fødselen blir for langvarig, væsken er 

illeluktende, tynn og for sparsom [Puls., Secale], smertene skyter oppover i 

skjeden [Sepia]. 

 

Åndedrett. - Kiling bak brystbenet. Tørr, irriterende hoste fra midnatt til morgen, 

under en forkjølelse, eller når putter hendene utenfor dynen [Hepar]. Opphosting 

av blod som følge av overanstrengelse; skarpt rødt blod. Influensa, med smerter i 

alle ben [Eup.perf.]. Heshet etter overanstrengelse av stemmen [Arnica]. Tunghet 

i brystet, kan ikke puste p.g.a. stikkende smerter. Bronkitthoste hos eldre folk, 

verre når man våkner, og med opphosting av små slimklumper. 

 

Hjerte. - Forstørring av hjertet som følge av overanstrengelse. Rask puls, svak 

puls, uregelmessig, rykkvis, med nummenhet i venstre arm. Skjelving og 

hjertebank ved hvile. 
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Ryggen. - Smerter mellom skulderbladene når svelger. Smerter og stivhet i 

korsryggen; bedre av bevegelse, eller av å ligge på noe hardt [Nat.mur.]; verre, 

når sitter. Stivhet i bak nakken. (Rhus tox er alltid det først midle jeg prøver for 

såkalt hekseskudd; ryggskader som følge av overanstrengelse eller nedkjøling, 

enten smertene blir bedre av bevegelser eller ikke°). 

 

Ekstremitetene. - Varm, smertefull opphovning av leddene. Rivende smerter i 

sener, i senefester og muskelfester (det gjelder også for de store flate muskler i 

bryst og rygg°). Revmatiske smerter som dekker et store område i nakken, i 

lysken, i ekstremitetene; bedre av bevegelse [Agaric.]. Sårhet i den avrundede del 

av knoklene (condyle). Lemmene stive og lamme. Tåler ikke kald frisk luft; det 

gjør huden smertefull. Smerter langs nerven som går på innersiden av armen 

(ulnar). Rivende smerter nedover lårene. Isjas; verre av kulde, fuktig vær, om 

natten. Nummenhet og mauring, etter overarbeide, eller å ha blitt utsatt for hardt 

vær. Lammelse; skjelving etter over-anstrengelse. Ømhet rund kneledd. 

Avkrefting i underarmen og fingrene; kribling i fingertuppene. kribling i føttene. 

 

Feber. - Kraftløs; rastløshet, skjelving. Tyfoidfeber; tungen brun og tørr; 

munnskåld; løs mage; stor rastløshet. Høy feber som kommer igjen samme dag 

etter en kort periode uten feber (intermittent); fryser, tørr hoste og rastløshet. 

Elvblest under hetebølge. Ødematøs hevelse. Frossenhet, som om han ble dusjet 

med kaldt vann, etterfulgt av hetebølger og behov for å strekke seg. 

 

Huden. - Rød, hoven, intens kløe. Blemmer, herpes; elveblest; store væskefylte 

blemmer (pemphigus); rosen; blemmer som blir betente. Hovne kjertler. Serum 

trenger inn mellom vevenes celler (Cellulitis). Brennende eksemlignende utslett 

som danner skorper. 

 

Søvnen. - Drømmer om store fysiske anstrengelser. Sover tungt, som bedøvet. 

Søvnløshet før midnatt. 

 

Modalitetene. - Verre; under søvnen, kulde, fuktig regnvær og etter regnvær; om 

natten, i hvile, av å bli gjennomvåt, når ligger på ryggen eller på høyre side. 

Bedre; varmt, tørrt vær, bevegelse; av å gå, av å forandre stilling, av å gni, varme 

omslag, av å strekke seg. 

 

Forhold. - Kompletterer virkningen av Bry., Calc. Fluor., Phytol. (revmatisme). I 

elvblest: følg opp med Bovista. Passer ikke bra før eller etter Apis. 

Motgift; Anacard., Croton., Grindelia, Mezer., Cyprip., Plumbago (eksem på 

kvinnelig kjønnsorgan), Graph. Sammenlign med: Rhus radicans (nesten helt 

like). 

 

RUTA GRAVEOLENS 

(Vinrute) 

 

Virker på benhinne og brusk, øyne og livmor. Besvær etter å ha forstrukket seg, 

særlig de sener som fester flexor* -musklene. Anlegg for dannelse av grums, 

avleiringer i benhinnen, senene, og rundt leddene, særlig håndledd. 

Overanstrengelse av øyemuskler. Alle kroppsdeler er smertefulle, som om de er 
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mørbankede. Forstuing (etter Arnica). Lammelse etter forstuing. Gulsott. Følelse 

av intens trøtthet, svakhet og oppgitthet. Skadde “mørbankede” ben. 

 

Hodet. - Smerter som av en spiker; etter overdrevent alkoholinntak. Øm 

benhinne. Neseblod. 

 

Øynene. - Overanstrengelse av øynene, etterfulgt av hodepine. Øyne røde, hete, 

og smertefulle, som følge av å sying eller lesing liten skrift [Nat-m., Arg-n.]. 

Forstyrrelse av øyet, evne til å tilpasse seg forandringer til lys, dybde og 

bevegelse. Sliten, vondt i øyne når leser. Smerter dypt inn i øyehulen. Brusken i 

øyelokket føles mørbanket. Trykk over øyebrynet. Asthenopia* 

 

Magesekken. - Nervralgiske smerter av murrende, gnagende karakter. 

 

Urinveien. - Trykk i blærehalsen etter vannlating; smertefull avslutning [Apis]. 

Konstant urineringstrang, blæren føles full. 

 

Rektum. - Avføringsvansker, fordrer store anstrengelser. Forstoppelse, som 

alternerer med slimet, skummet avføring; utsondring av blod sammen med 

avføringen. Mens man sitter; rivende smerter i endetarmen. Kreft i nedre del av 

magen. Forfall av endetarmenåpningen ved avføring, etter forløsning. Hyppig, 

ikke vellykket trang til avføring. Framskytning av endetarmen når man bøyer seg. 

 

Åndedrettsorganene. - Hoste med rikelig, tjukk, gul opphostning; brystet føles 

svakt. Smertefull flekk på brystbenet; kort pust med tett, trang følelse i brystet. 

 

Ryggen. - Smerter i nakken, i ryggen og i lyskene. Smerter i ryggen, bedre av 

trykk og av å ligge. Vondt i ryggen, verst om morgen, før man står opp. 

 

Ekstremitetene. - Ryggraden og ekstremitetene føles mørbanket. Smerter i 

korsryggen og i lysken. Benene gir etter når man reiser seg fra en stol, hoftene og 

lårene føles svake [Phos., Conium]. Sammentrekning i fingrene. Smerter og 

stivhet i hendene og håndledd. Ganglia [Benzoic acid](Ganglia er en cyste på 

seneskjede, som arter seg som en klump, oftest situert på håndledd°). Ishias, verst 

når ligger om natten; smerten brer seg fra ryggen, ned i hofter og lår. Knehasen 

føles for kort [Graph.]. Sener er ømme. Smerter i Achillessene. Smerter i lårene 

når man strekker ut bena. Smerter i ben på foten og i anklene. Meget rastløs. 

(Slag på benhinnen som etterlater en hevelse eller en klump på selve benet°). 

 

Modaliteter. - Verre, av å ligge, av kulde, av fuktig vær. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Rathania, Carduus, Jaborandi, Phytolacca, Rhus-

tox., Silica, Arnica. 

Komplementærmidlet er Calcarea phos. 

 

 

SAMBUCUS NIGRA 

(Botanikk) 
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Påvirker særlig åndedrettsorganene. Tørr snue hos spedbarn, “snuffles” (en 

tilstand hvor nesen blir konstant tett, men hvor man fremdeles kan puste gjennom 

nesen hvis man anstrenger seg, dette gir en karakteristisk Snøff-snøff lyd°), 

ødematøse hevelser. Rikelig svette ledsager mange plager (svetten opphører helt i 

løpet av søvnen, men begynner igjen idet man våkner°) 

 

Gemytt. - Ser syner når han lukker øynene. Konstant bekymret, irritabel og 

rastløs. Har veldig lett for å bli skremt. Kvelende pustevansker etter å ha blitt 

skremt. 

 

Ansikt. - Blir blå når han hoster. Røde, brennende flekker på kinnene. Hete og 

svette på ansiktet. 

 

Magen. - Kolikk, med kvalme og oppblåsthet.: hyppig vannaktig, slimete 

avføring. 

 

Urinveien. - Rikelig urin med tørr het hud. Hyppig vannlating, med sparsom urin. 

Akutt nyrebekkenbetennelse; ødematøse symptomer, med oppkast. 

 

Åndedrettsorganene. - Tyngende fornemmelse i brystet, med trykk i 

magesekken og kvalme. Heshet med seigt slim i strupehodet. Anfallsvis, kvelende 

hoste, som kommer rundt midnatt, med gråt og åndnød. Kramp-aktig hoste. Tørr 

snue. Nesen er tørr og potte tett, spedbarn puster med en “snøff-snøff” lyd. Løs 

kvelende hoste. Barnet må slippe brystvorten mens den ammer, nese potte tett, 

kan ikke puste. Barnet bråvåkner, nesten kvalt, må sitte opp, blir blå. Kan ikke 

puste ut [Mephistis]. Falsk krupp. 

 

Ekstremitetene. - Hendene blir blå. Ødematøse hevelser i bena, fotvristen og 

føttene. Føttene blir iskalde. Utarmende nattsvette [Salvia, Acetic acid]. 

 

Huden. - Tørr hete på huden i løpet av søvnen. Oppsvulmet og hoven, vanligvis 

ødem; rikelig svette som begynner idet man våkner (svetten opphører helt i løpet 

av søvnen, men begynner igjen idet man våkner°) 

 

Feber. - Tørr hete i løpet av søvnen. Misliker å bli avdekket. Rikelig over hele 

kroppen i løpet av våken tilstand. Tørr, dyp hoste forvarsler feberanfallet. 

 

Modaliteter. - Verre; i løpet av søvnen, i løpet av hvilen, etter å ha spist frukt. 

Bedre, av å sitte opp i sengen, av bevegelse. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Ipecacuhana, Mephistis, Opium. 

Kan bli antidotet med Arsenicum, Camphor. 

 

 

SANGUINARIA 

(Blodurt) 

 

 

Her har vi et middel som i fremragende grad er høyresidig. Det påvirker 

hovedsakelig slimhinnene, især slimhinnen i åndedrettsorganene. Det har en 
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markant forstyrrelse i musklene som styrer utvidning av blodårene, som sett i den 

omtalte rødhet i kinnene, hetebølger, blodstigning til hodet og brystet, forstørring 

av blodårene i tinning, brennende hete i håndflater og fotsåler. Midlet har også 

vist seg å være velegnet ved forstyrrelser i overgangsalderen. Brennende 

fornemmelser, som av varmt vann. Hoste ved influensa. Tæringssyke. Plutselig 

opphør av katarr i åndedrettsorganene, etterfulgt av diaré. Brennende 

fornemmelser i diverse deler, er midlets karakteristikk. 

 

Hodet. - Verst på høyre siden, hodepine av sola (Boericke mener hodepine som 

følger med solen, begynner om morgenen, verst midt på dagen, bedre om kveld og 

utover mot natten°). Migreneanfall som kommer regel-messig; smerten begynner i 

nakken eller bakhodet, brer seg oppover, og slår seg til over øynene, særlig høyre 

øye. Blodårene og tinning er utvidet. Smerter bedre av å ligge og å sove. 

Hodepine som (hadde vært borte i mange år°) kommer tilbake ved 

overgangsaldren; hver 7. dag [Sulph.; Sabad.].  Smerter i en liten flekk øverst på 

venstre side. Brennende smerter i øynene. Smerter i bakhodet “som et lyn”. 

 

Ørene. - Brennende hete i ørene. Øreverk ved hodepine. Summing og brøling i 

ørene. Polypp i ørene. 

 

Nese. - Høysnue. Ozæna* med rikelig illeluktende gult sekret. Polypp i nesen. 

Snue etterfulgt av diaré. Kronisk snue; slimhinnene er tørre og blodfylte. 

 

Ansikt. - Blussende rødt. Nevralgi; smertene brer seg i alle retninger fra 

overkjeven. Rødhet og brenning i kinnene. Hectic flush*. Fullhet og ømhet bak 

vinkelen i kjeven. 

 

Halsen. - Hoven; verst på høyre side. Tørr og sammensnurpet. Sårhet og 

sårdannelse i munn og svelg, med tørr, brennende følelse. Hvitt belegg på tungen; 

føles skåldet. Betennelse i mandlene. 

 

Magesekken. - Avsky for smør. Begjær etter mat med sterk smak. Uslokkelig 

tørste. brennende svie, oppkast. Kvalme, med økt spyttdannelse. Synkende, 

tomhetsfølelse [Phos., Sep.]. Oppspytt av galle; gastro-duodenal katarr. 

 

Magen. - Diaréen begynner når snuen avtar. Smerter i leverregionen. Diaré; 

inneholder galle, flytende, sprutende avføring [Nat-sulph., Lycop.]. Kreft i 

endetarmen. 

 

Hunkjønn. - Sterktluktende, etsende utflood. Illeluktende menstruasjon, rikelig 

menstruasjon. Ømhet i brystene. Polypp i livmor. Kløe i armhulen før mensen. 

Besvær av overgansalder. 

 

Åndedrettsorganene. - Ødem av strupehodet. Sårhet i luftrøret. Hete og spenning 

bak brystbenet. Mister stemmen. Hoste knyttet til mageforstyrrelser; bedre av å 

rape. Hoste, med brennende smerter i brystet; verst på høyre siden. Seigt oppspytt, 

rustfarget, illeluktende, så seigt at det nesten er umulig å få den opp. Krampaktig 

hoste etter influensa og etter kikehoste. Hoste som kommer tilbake ved enhver 

forkjølelse. Kiling bak brystbeinet, forårsaker en konstant hakkende hoste; verst 

om natten etter å ha lagt seg. Må reise seg opp i sengen. Brennende sårhet i høyre 
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siden av brystet, tvers gjennom til høyre skulder. Betydelig sårhet under høyre 

brystvorte. Opphosting av blod ved undertrykt menstruasjon. Betydelig åndenød 

og sammensnurping av brystet. Illeluktende ånde og verkholdig oppspytt. 

Brenning i brystet, som av varm damp fra brystet til magen. Tæringssyke. 

Lungbetennelse; bedre av å ligge på ryggen. Astma med mageforstyrrelser [Nux-

v.]. Sykdom i hjertets klaffer som belaster lungene, samt fosfat i urinen og 

avmagring. Plutselig bedring av katarr i ånderetts-organene, fører til diaré. 

 

Ekstremitetene. - Revmatisme i høyre skuldren, venstre hofte og i nakken. 

Brenning i håndflatten og i fotsålen. Revmatiske smerter i områder som er tynt 

dekket av kjøtt (f.eks. på forsiden av leggen°); ikke i leddene. Tærne og fotsålen 

brenner. Høyre-sidig nervesmerter; bedre av å berøre delen. 

 

Huden. - Motgift til Rhus toxicodendron-forgiftning (her menes det hudutslett, 

som følge av direkte kontakt med selve planten°). Rødt, flekkete utslett; verre om 

våren. Svie og kløe; verre av varme. Akne, ledsaget av sparsom menstruasjon. 

Klar avgrenset rød flekk over kjevebenet. 

 

Modaliteter. - Verre; av søtt, på høyre side, av bevegelse, av berøring. Bedre; av 

syrlig mat, av å sove, av mørke. 

 

Forhold. - Kompletterer virkningen av Antimon tartaricum. 

Sammenlign med: Bell., Bry., Iris., Melilotus, Lach., Ferrum; Opium. 

 

 

SANICULA AQUA 

(Vannet fra Sanicula kilden, Ottawa, Illinois) 

 

Har vist seg å være et effektiv middel ved urin- inkontinens, sjøsyke, forstoppelse, 

osv. Rickets* 

 

Hodet. – Frykter nedover-bevegelser [Borax] Rikelig svett på bakhodet og i øvre 

del av nakken, under søvnen. [Calcarea., Silica]. Aversjon til lys. Tåredannelse av 

kald luft eller fra kalde omslag. Rikelig skjellete flass. Sårhet bak ørene. 

 

Munnen. – Tungen hovner opp, blir slapp, brenner: må stikke den ut for å kjøle 

den. Ringormer på tunga.  

 

Halsen. – Tykk, strengaktig, klebrig slim.  

 

Endetarmen. – Stor avføring, tung og smertefull. °) Avføringen blir firkantete, 

som å skjære med en kniv (Choudhuri). Smerter i hele mellomkjøttet Ingen trang 

til avføring før det oppstår en stor ansamling. Etter stor anstrengelse blir 

avføringen bare delvis drevet ut.; avføring går tilbake, smuldrer opp på randen av 

åpningen til endetarmen [Magnesium muriaticum]. Meget illeluktende . Huden 

skaller av rundt endetarmåpningen, mellomkjøtt og genitalia. Diare; som forandrer 

karakter og farge; etter å ha spist. 

 

Hunkjønn. – Smerter som trykker ned, som om innholdet av bekkenet skulle 

slippe ut; bedre av å hvile. Ønsker å holde på delene med hendene. Livmoren 
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føles sår. Utflod som lukter av fiskelake eller gammel ost.[Hepar]. Skjeden føles 

stor.  

 

Ryggen. – Følelse av at korsryggen er kommet ut av ledd, bedre av å ligge på 

høyre side.  

 

Ekstremitetene. – Brenning av fotsåle.[Sulphur, Lachesis]. Illeluktende fotsvette. 

[Silica, Psorinum]. Kald, fuktig svette av ekstremitetene. 

 

Hud. – Skitten, fet, brun, rynket. Eksem, sprukne hender og føtter. [Petroleum, 

Graphites] 

 

Modaliteter. –Verre av å bevege armene bakover. 

 

 

 

 

SARSAPARILLA 

(Smilax – plante av liljefamilien) 

 

Nyrestein- kolikk: marasmus* og smerter i benhinnen forårsaket av veneriske 

sykdommer. Hudutslett som følge av varmt vær og vaksinasjoner; byller, og 

eksem. Symptomene fra urinveien er veldig godt markert. (I følge J. T. Kent 

danner Sarsaparilla, sammen med Sulphur og Sepia, et ledd i en viktig terapeutisk 

trio hvor man kan begynne hvor som helst, men hvor midlene må gis etter 

alfabetisk rekkefølge, for eks. Sulphur, Sarsaparilla, Sepia°). 

 

Gemytt. – Deprimert, overfølsomt, har lett for å la seg irritere, dårlig humør og 

taus. 

 

Hode. – Blir deprimert av smertene. Smerter som skyter fra området over høyre 

tinning. Smerter fra bakhodet (occiput) til øynene. (Hodepine som farer fra venstre 

øre til neseroten; neseroten og øynene hovner opp °). Ordene skaper en 

gjengklang fra ørene til neseroten. Smerter i benehinnen på grunn av veneriske 

sykdommer. Influensa. Hodebunnen er overfølsom. Utslett i ansiktet og på øvre 

leppen. Fuktig utslett i hodebunnen. Crusta lactea* som begynner i ansiktet. 

 

Munnen. – Tungen er hvit: aphthæ*; økt spytt- dannelse; metallisk smak; ingen 

tørst. Illeluktende ånde. 

 

Magen. – Rumling og gassdannelse. Kolikk og vondt i ryggen samtidig. Mye luft; 

cholera infantum* 

 

Endetarmen. – (Iherdig forstoppelse, med voldsom trang til å late vannet, som 

om hele tarmsystemet skulle ut°).  

 

Urinveien. – Sparsommelig urin, slimete, som danner en hinne, som inneholder 

sand, blodblandet. Grus i urin. Nyre- kolikk. Ekstreme smerter ved slutten av 

urinering. Urinen siver ut mens man sitter. Blæren er oppblåst og øm. Barnet 

hyler før og mens han later vann. Spor av sand i bleien. Hvit sand i urinen°). 
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Nyre- kolikk og smertefull urinering hos spedbarn. Smerter nedover fra høyre 

nyre. Tenesmus*; urinen kommer ut i en tynn, svak strøm. Smerter i urinrør- 

åpningen. (Gass- dannelse i blæren som kommer ut med en prompelyd°).  

 

Hankjønn. -  Blodig sædavgang. Uutholdelig lukt fra kjønnorganer. Herpes- 

utslett på genitalia. Kløe på pungen og i mellomkjøtt. Syfilis; flassende utslett og 

bein- smerter. (Hevelse av sædlederen, med ømhet, særlig etter seksuell 

opphisselse°). 

 

Hunkjønn. – Brystvortene blir små, innskrumpet og vokser innover. Før 

menstruasjonen, kløe og fuktig utslett på pannen. Menstruasjon kommer for seint 

og er for sparsommelig. Fuktig utslett i høyre lyske før menstruasjonen.  

 

Huden. – Avmagret, innskrumpet, rynket, ligger brettet oppå hverandre [Abrot.: 

Sanic.:], tørr, slapp. Herpetiske utslett: sårdannelse. Utslett av å ha eksponert 

huden for frisk luft; tørr, kløende; som kommer tilbake hver vår; blir skorpete. 

Rhagades*: sprukket hud på hendene og føttene. Huden blir hard, forhardning av 

huden. Hud- problemer som oppstår om sommeren. (Fuktig utslett på øreflippen°) 

 

Ekstremitetene. –Lammende, rivende smerter. Skjelving på hender og føtter. 

Svie langs kanten av fingrene og tærne. Verkefinger, sårdannelse rundt 

fingertuppene, skjærende fornemmelse under neglene. Revmatisme, smerter i 

benhinnen; verre om natten. Dyp rhagades* på fingrene og på tærne; svir under 

neglene. Utslett på hendene; sårdannelse rundt fingertuppene.[Psorin.] Skjærende 

fornemmelse under neglene. [Petrol.] Revmatiske smerter etter gonnoré. 

  

Modaliteter. –Verre, fuktighet, om natten, etter vannlating, i det man gjesper, om 

våren, før mensen.  

 

 

SEPIA 

(Blekk fra blekkspruten) 

 

Påvirker særlig portvenesystemet, når det oppstår blodopphopning på venesiden. 

Stase* med påfølgende framfall av magens indre organer samt trøtthet og 

elendighet. Svakhet, gul hudfarge, og fornemmelse av at indre organer blir dratt 

nedover. Midlet har en særdeles markant virkning på kvinner. (Bedring ved 

energiske bevegelse som ved dans og idrett, er et av den meste påfallende 

besynderlighet av dette middel°). Smertene brer seg nedover ryggen, har lett for å 

bli forkjølet. Tilbøyelighet til abort. Hetetokter ved overgangsalder samt svakhet 

og svette. Hetebølger har en tendens til å forflytte seg oppover. Har lett for å 

besvime. Følelse av en "ball"' i indre organer. Sepia har best virkning på brunetter. 

Alle smerter av rivende eller stikkende karakter brer seg oppover. Et av de 

viktigste "livmormidler". Tuberkuløse pasienter som har kronisk hepatitt og 

"reflekssymptomer" (som kan tilbakespores til en forstyrrelse av°) fra livmoren. 

Fryser selv i et varmt rom. Pulserende hodepine i lillehjernen. (Sepia, sammen 

med Sulphur og Sarsaparilla, danner en av Kents klassisk trioer°).  

 

Gemytt. - Likegyldig overfor dem hun er mest glad i. Askyr sin vanlige 

sysselsetning, sin familie. Irritabel; nærtagende,(spydig°). Hater å bli alene. Meget 
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trist. Gråter når hun forteller om sine symptomer. Gjerrig. Får angst mot kvelden; 

lat. (Sepia pleier å gjøre noe for barn som har en negativ holdning. I min praksis 

er Sepia ofte brukt for å komplettere virkning av andre "hissig-surpomper" som 

Nux vomica, Petroleum og Nitric acid°).  

 

Hodet. - Svimmelhet, med følelse av at noe triller rundt i hodet. Symptomer som 

forvarsler hjerneslag. Sviende smerter fra inn og ut og/eller oppover mest på 

venstre siden, kan også være i pannen, ledsaget av kvalme og oppkast; verre 

innendørs og av å ligge på den smertefulle siden. Rykker hodet fram og tilbake. 

Kulde på issen. Hodepine som kommer i form av forferdelige sjokk, brå anfall, i 

løpet av menstruasjon, sparsommelig menstruasjon. Håravfall. Åpne fontaneller. 

Følsomme  hårrøtter. Kviser i pannen langs hårfestet.  

 

Øynene. - Øynene blir fort trøtte og synet svakere av å lese, skrive o.l., ser svarte 

flekker foran øynene (ser blindende sikksakk-partikler°); betennelser som oppstår 

pga allmenn svakhet, i forbindelse med livmorproblemer. Forverring av 

øyenplager  morgen og  kveld. Tarsal tumor*. Ptosis*. Hete, sårhet og mye kløe 

langs randen av øyelokkene. (Smerter som av sand i øynene, verre av å gni°). 

Blodstokning på venesiden i øyebunnen. (Rød, herpesflekker på øvre øyenlokk, 

som flasser°).  

 

Ørene. - Herpes bak ørene og på nakken. Smerter som av en betennelse under 

huden. Hevelse og utslett på ytre øre.  

 

Nese. - Tykk, grønn utsondring; tykke plugger og skorper. (Polypp°). Gul 

misfargning som ligger over nesen som en hestesadel (eller en sommerfugl°). 

Katarr med sårdannelse og grønnaktige skorper i neseborene og smerter ved 

neseroten. (Smertefull tørrhet [Nat-m] °). Kronisk nesekatarr (oftest 

venstresidig°), særlig i bakre del av nesen mot svelget, med drypping av tungt, 

klumpete sekret; må harke dem opp, (blåser strenger av størknet blod ut av 

nesen°). (Neseblødning, om morgenen, når man pusser nesen, ved undertrykt 

menstruasjon°).  

 

Ansikt. - Gule flekker; bleke eller gustne; gul rundt munnen. Rosacea*; 

"sommerfuglaktig" fordeling av brun misfarging over nesen og kinn  

 

Munnen. - Hvitt belegg på tungen. Salt, råtten smak. Skittent belegg på tungen 

som forsvinner ved mensen. (Blør fra tanngummen. Blemmer på tunga°). Hevelse 

og sprekker i underleppen. Tannverk fra 6 om kvelden til midnatt; verre av å 

ligge. (Som Pulsatilla tannverk ved graviditeten°).  

 

Magesekken. - Tomhetsfølelse; ikke lindret av å spise [Carb. an]. Kvalm ved lukt 

eller syn av mat. Kvalme verre av å ligge på siden. Fordøyelsesvansker pga 

tobakk. Alt smaker for salt [Carbo veg., China]. Smerter i et 10 cm bånd rundt 

området under ribbena. Kvalm om morgenen før frokost. (Kvalme bedre av å 

spise, graviditetskvalme°). Disponert til å kaste opp etter å ha spist. Svie i gropen 

av magesekken. Higen etter eddik, sur, og syltet mat som sylteagurk osv. Verre 

etter melk, særlig kokt melk. Sur og oppblåst mage, sure oppstøt. Kan ikke fordra 

fet mat. 
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Magen. - Luftdannelse, med hodepine. Øm og smertefull lever; lindret av å ligge 

på høyre side. Mange brune flekker på magen. Følelse av slapphet og dragning 

nedover i magen.  

 

Rektum. - Blødning ved avføring og fullhetsfølelse i endetarmen. Forstoppelse; 

diger, hard avføring; følelse av en ball i endetarmen; kan ikke presse; markant 

tenesmus* og smerter som skyter oppover. Mørke- brune, runde kuler 

sammenklistret av slim. Myk avføring, vanskelig å få ut. Framfall av endetarmen 

[Podo.]. Nærmest konstant utflod fra endetarmåpning. Diaré hos barn, verre av 

kokt melk, og rask utmattelse. Smertene skyter oppover i endetarmen og i skjeden.  

 

Urinveien. - Rød, sand i urinen som klistrer seg til nattpotten. Ufrivillig 

vannlating, i løpet av søvnens første timer. Kronisk blærekatarr, vannlating går 

sakte, med nedoverdragende fornemmelse over skambenet.  

 

Hankjønn. - Kjønnsorganet er kaldt. Illeluktende svette. Urinrørsbetennelse; 

utsondring fra urinrøret kun om natten; ingen smerter. Myke vorter omringer 

penishodet. Plager etter samleie.  

 

Hunkjønn. - Avslapning av bekkenets organer. Fornemmelse av 

nedoverdragning, som om alt kommer til å ramle ut gjennom bekkenkanalen 

[Bell., Kreos., Lac-c., Lil-t., Nat-e., Podo.]; må krysse benene for å hindre 

framfall, og presse mot kjønnsorganene. Utflod gul, grønnaktig; med mye kløe. 

Menstruasjon kommer for seint og sparsommelig, uregelmessig; for tidlig og for 

rikelig; skarpe gripende smerter. Voldsom stikning oppover i skjeden, fra 

livmoren til navlen. Framfall av livmoren og skjeden. Morgenkvalme. Smertefull 

skjede, særlig ved samleie. (Et av de midler som forbygger abort. Ofte brukt for 

hetetokter ved overgangsalder°).  

 

Ånderettsorganene. - Tørr, slitsom hoste, som tilsynelatende kommer fra magen. 

Smak av råtne egg ved hosting. Tung pust om kveld og morgen. Pustebesvær; 

verre etter søvnen, bedre av rask bevegelse. Hoste om morgen, med rikelig 

oppspytt som smaker salt [Phos., Ambra.]. Lungsekkbetennelser med lavt trykk. 

Kikende hoste som varer lenge. Hoste forårsaket av kiling i strupen og brystet 

(hakkende hoste særlig om kvelden etter man har lagt seg°).  

 

Hjertet. - Voldsom hjertebank som kommer og går. Slående pulsering i alle 

arteriene. Skjelvende fornemmelse med hetebølger.  

 

Ryggen. - Svakhet i korsryggen. (Som Rhus-tox, stivhet i ryggen bedre av å gå°). 

Smerter som brer seg til ryggen fra de nedre kroppsdeler. Kulde mellom 

skulderbladene.  

 

Ekstremitetene. De nedre ekstremitetene føles lamme og stive, stramhet som om 

musklene er for korte (betennelse i akillessene°). Tunghet og mørbanket følelse. 

Rastløshet i alle lemmene, rykning og "leamus" dag og natt. Smerter i hælen (kald 

på hælen°). Kald på leggene og føttene (etsende svette mellom tærne°).  

 

Huden. - "Ringormaktig" herpesutslett i enkelte flekker. Kløe; ikke lindret av å 

klø seg; verst i albu- og knebøy. Lever-flekker; herpesutslett på leppene, rundt 
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munnen og nesen. Ringormlignende utslett som kommer hver vår. Elveblest som 

slår ut i frisk luft og blir bedre innendørs. Overdreven produksjon av illeluktende 

svette. Fotsvette, verst mellom tærne; uutholdelig lukt. Fregner hos unge damer. 

Ichthyosis (såkalt "Fiskeskjellhud” °) med frastøtende lukt fra huden.  

 

Feber.- Hyppige hetebølger; svetter ved minste anstrengelse. Generell mangel på 

kroppsvarme. Føttene er kalde og fuktige. Skjelver og er tørst; verst om kvelden 

.  

Modaliteter. - Verre, formiddag og kveld; av å vaske klær o.l., fuktighet, venstre 

siden, etter å ha svettet; av kald luft, før tordenvær. Bedre av mosjon, av trykk, 

sengevarme, varme omslag, av å trekke opp armer og ben, av kalde bad, etter å ha 

sovet (hodepine f. eks°)  

 

Forhold. - Kompletterer Natrium muriaticum og Phosphorus. Intensiverer 

virkningen av Nux vomica. Guaiacum er ofte gunstig etter Sepia. Fiendtlige 

midler er Lachesis og Pulsatilla. Sammenlign Lilium trigrium, Murex, Silica, 

Sulphur. 

 

 

 

SIILICA 

(Bergkrystall) 

 

Svekket assimilasjon og påfølgende ufullkommen ernæring. Det går enda lengre 

og fører til en nevrastenisk* tilstand, samt økt mottakelighet for nervøs stimulans 

og overdreven refleks (sammenlign med "Prinsessen på erten" '). Beinsykdom, 

beinråte og beindød. Silica stimuler organismen til å reabsorbere overskudd av 

bindevev og arrvev. Ved tæringssyke må det brukes med varsomhet, fordi den kan 

føre til reabsorbering av arrvev rundt den innkapslede tuberkel og dermed føre til 

en forverring av sykdommen (J. Weir). Organisk forandring; den virker dypt og 

virker langsomt (Det betyr ikke at den ikke virker raskt i noe tilfeller, jeg har sett 

Silica drive ut dyptliggende fremmede gjenstander ut av kroppen over natten, sett 

den stanse neuralgiske smerter nærmest momentant, forbedre akne til de 

ugjenkjennelige i løpet av noen uker, men alle forstår at når den virker på 

bendannelse, gjør den trege omsetningen av benstoff  til at Silica  fremdeles kan 

føre til endringer så langt som et år etter at den er blitt gitt°). Tilstand med 

markant periodisitet; abscess, mandelbetennelser, hodepine, spasmer, epilepsi, 

fornemmelse av kulde før et anfall. Svulstaktig vekst i arrvev. Skrofuløse*, 

rakittiske* barn, med stort hode, åpen fontanelle og ufullstendig sammenføyning 

av sømmene i skallen, oppblåst mage, som er sein til å lære å gå. (Silica pasienter 

har ofte enten rikelig svette på hodet og /eller plagsom tå-fis. For tilstand som 

følge av undertrykt fotsvette. °), Uheldig virkning av vaksinasjon. Prosess 

ledsaget av stor pussdannelse. Silica er relatert til dyptgående fistel. Fører til 

modning av abscess siden den akselerer pussdannelse. Silicapasienten er kald, 

frossen, holder seg i nærheten av ovnen, vil ha masse varme klær, hater trekk, 

hendene og føttene er kalde, verre om vinter. Mangler egen kroppsvarme. Mental 

og kroppslig utmattelse. Meget disponert for forkjølelser. Tåler ikke alkohol. 

Plager ledsaget av pussdannelse. Epilepsi (særlig hvis aura begynner i solar 

plexus°). Mangler "ryggrad", både mentalt og fysisk. (Reagerer på månefasen, 

oftest verst ved ny- og/eller fullmåne°)  
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Gemytt. - Ettergivende, forsagt, mister motet, gir opp, engstelig. Nervøs og 

opphisset (Rastløs, gretten og irritabel°). Overfølsom for alle inntrykk. Brain-fag*. 

Stabeist, vriene barn. Åndsfraværende, fjerne. Fikse idéer; tenker bare på nåler, 

redde for nåler, leter etter nåler og teller dem. (Hjernen til en datamaskin er 

hovedsakelig laget av silica og hva er mer pliktoppfyllende, sta og opphengt i små 

detaljer enn en datamaskin°)  

 

Hodet. - Hodepine av å faste. Svimmelhet når han ser opp (Puls., Phos.°). 

Svimmelhet verre av å ligge på venstre siden. Hodepinen bedre av varme omslag 

og av å pakke hodet inn i noe som holder det varmt [Magnes. mur., Strontia]. 

Hodepinen begynner i bakhodet, og brer seg oppover til hele hodet for til slutt å 

sette seg over øynene. Rikelig svette på hodet, illeluktende,  brer seg til nakken. 

Glabella* hovner opp. (Det er typisk for Silica- pasienten at de blir skallet i ung 

alder°).  

 

Øynene. - Påvirker øyets indre krok. Hevelse av tåresekken (kronisk tette 

tårekanaler°). Avsky for sterkt lys, særlig dagslys; det forårsaker blendende 

flimring, smerter rett gjennom øynene. Øynene er ømme ved berøring, verre når 

de er lukket. Uklart syn; bokstavene flyter sammen når han leser. Sti. 

Regnbuehinnebetennelse og betennelse av øyets årehinne, med pussdannelse i 

øyets indre rom. Perforering av hornhinnen og dannelse av sår som løsner fra 

hornhinnen. Abscess på hornhinnen etter traumatisk skade. Grå stær hos 

kontorarbeidere. Når følger av keratitt og sår på hornhinnen fører til 

ugjennomsiktighet, gi Silica C30 i flere måneder.  

 

Ørene. - Illeluktende utsondring (vanligvis en tynn, vannaktig væske, men det 

kan være tykkere. Den karakteristiske lukten er som ost, men det kan være andre°) 

. Råte i mastoidbenene bak ørene. Ørene tetner til og åpner med en smell. Følsom 

for lyder. Brølende øresus. (Et av de beste midler for akutt ørebetennelse etter å 

ha badet, ellers sjelden brukt i den begynnende fasen av ørebetennelse. Silica 

kompletterer Pulsatilla som Lycopodium komplettere Chamomilla og Calcarea 

kompletterer Belladonna. Silica og Lycopodium er sannsynligvis de to mest 

brukte midler for å kurere kronisk væske i mellomøret°)  

 

Nese. - Kløe i nesetuppen. Dannelse av harde, tørre skorper som blør når de 

løsner. Ømhet i benene i nesen. Nysing om morgen (mest typiske er dog det jeg 

kaller "abortert nysing", altså; "Ah.... aah.... aaah, men ingen Tsjo00! '). Tett i nesa 

og tap av luktesans. Hull tvers gjennom nesens  skillevegg. (Kronisk nesekatarr 

særlig når det fører til kløe langt opp i øretrompeten°)  

 

Ansikt. - Huden sprekker langs randen av leppen. Utslett på haken (særlig 

herpes°). Nevralgiske smerter i ansiktet, bankende, rivende smerter med rødt 

ansikt; verre i kaldt fuktig vær. (Et av de mest brukte og mest misbrukte midler 

for akne°).  

 

Munnen. - Følelse av å ha et hår på tungen. Tannkjøtt følsomt for kald luft. 

Byller på tannkjøtt. Abscess i tannrot. Pyoré [Merc. corl. Overfølsomhet for kaldt 

vann. 
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Halsen. - Periodisk mandelbetennelse. Stikkende smerter som av en nål i 

mandlene. Forkjølelsen setter seg i halsen. Smertefull hevelse av spyttkjertlene 

[Bell., Rhus., Calc] Sviende smerter når man svelger. Harde, kalde hevelser i 

bakhodets lymfekjertler.  

 

Magesekken. - Avsky for kjøtt og varm mat (Kent sier at Silica liker iskrem og 

isvann og at han tåler godt at magen er full av kald føde°). Har lett for å svelge  

vrangt, og da vil maten komme opp gjennom nesen. Appetittmangel; overdreven 

tørste. Sure oppstøt etter å ha spist [Sepia, Calc.]. Gropen av magesekken er 

smertefull ved trykk. Kaster opp etter å ha drukket [Ars., Verat.]. ("Gulpebarn". 

Hovedmiddel for barn som kaster opp morsmelken°).  

 

Magen. - Smerter eller smertefull fornemmelse av kulde i magen, bedre av å 

påføre varme, hard, oppblåst. Kolikk; skjærende smerter, samt forstoppelse; 

ledsaget av gule hender og blåe negler. Mye rumling i tarmene. Hevelser og 

smerter i lyskekjertlene. Abscess i leveren.  

 

Rektum. - Føles paralysert. Fistel ved endetarmsåpning [Berb,; Lach]. Dype 

sprekker og hemorroider, som er smertefulle, ledsaget av kramper i 

lukkemuskulatur. Vanskelighet med å få ut avføring; når den er delvis presset ut 

fyker de opp igjen. Må presse veldig hardt; svie i endetarmen; endetarmsåpningen 

lukker seg ved avføring. Avføringen ligger lenge i endetarmen. Bestandig 

forstoppet før og i løpet av menstruasjonen; samt irritabel endetarmsåpning. Diaré 

som lukter som "død og fordervelse".  

 

Urinveien. - Inneholder blod, ufrivillig, med rødt eller gult bunnfall. 

Prostatavæske lekker ut når han presser ved avføring. Sengevæting, særlig hos 

barn som har innvollsormer.  

 

Hankjønn. - Svie og sårhet i kjønnorganene, med utslett på innsiden av lårene. 

Kronisk gonnoré, med tykk, illeluktende utsondring. Elefantiasis* i pungen. 

Seksuell overopphisselse; ufrivillig sædavgang i søvne. Vannbrokk.  

 

Hunkjønn. - Melkeaktig [Calc., Puls., Sepia], etsende utflod, som kommer ved 

urinering. Kløe i hele det utvendige organet og inn i skjeden; betydelig lokal 

overfølsomhet. Småblødninger mellom menstruasjon (ved nymåne°). Økt 

menstruasjon, med anfall av iskulde over hele kroppen. Brystvortene meget såre; 

har lett for å bli betent; trukket innover. Sår med fistelåpning på brystene [Phos.] 

Abscess på kjønnsleppene. Cyster i skjeden [Lyc., Puls., Rhod.]. (Betennelser i 

kjertlene ved skjedeåpningen°). Blødning hver gang barnet ammer. Harde 

klumper i brystene [Conium]. (I min praksis har Silica reddet  mer kvinnebryst fra 

kniven enn alle de andre midler tilsammen. Når Silica er indikert fjerner den 

meget raskt "skumle klumper" i brystene, uansett diagnose°).  

 

Ånderettsorganene. - Forkjølelser som aldri gir seg; vedvarende rikelig pussaktig 

opphostning. Henter seg ikke igjen etter lungebetennelse. Hoste og sår hals, 

ledsaget av opphosting av små granuler som lukter meget vondt når de blir knust 

mellom fingrene. Hoste med opphost om dagen, verkaktig og blodiblandet. 

Stikning i bryst som går gjennom til ryggen. Voldsom hoste når man ligger, med 

tykk, klumpet, gult oppspytt; når oppspyttet når et pussaktig stadium.[Bals. Peru.]  
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Ryggen. - Svak ryggrad; meget overømfintlig for kald trekk. Smerter i halebenet 

(Verre av trykk, merkelig nok ikke nødvendigvis verre av å sitte, men absolutt 

verst i det man reiser seg opp fra sittende stilling°). Irritasjon i ryggraden etter 

skade på ryggraden; sykdom i ryggradens ben. "Potts'disease"*.  

 

Ekstremitetene. - Ischias, smerten går gjennom hoftene, i legg og til foten. 

Kramper i tykklegg og i fotsålen. Mister kraften i de nedre ekstremitetene. 

Hendene skjelver når han bruker dem. Lammende svakhet i underarmen. Påvirker 

neglene (blir gule, sprø, misdannede osv°), særlig hvite flekker på neglene 

(Alum., Ars., Nit-ac., Ph-ac., Sep., Sulph., Tub°). Inngrodde tånegler. Iskalde 

svettende føtter (brennende varme føtter om natten i sengen°). Delen som man 

ligger på dovner bort. Illeluktende svette på føttene, i armhulene, i hendene. 

Følelse i fingertuppene av at en betennelse er i emning. "Verkefinger". Smerter i 

knær, som av en alt for stram bandasje. Tykklegger strammer og som on de er 

forkortet. Smerter under tærne. Sårhet i fotsålen [Ruta]. Sårhet fra vristen til 

fotsålen. Betennelser.  

 

Søvnen. - Går i søvne; står opp mens han sover. Søvnløshet, med hetebølger mot 

hodet. Skvetter i søvne. Angstfylte drømmer. Overdreven gjesping.  

 

Huden. - "Verkefinger", abscess, byller, gamle fistelsår. Skjør, blek, voksaktig. 

Sprekker i fingretuppene. Smerteløs hevelse av kjertlene. Rosafargede flekker. 

Arr som plutselig blir smertefulle. Illeluktende puss. Fremmer utdrivelse av 

fremmede gjenstander fra kroppen. Hvert minste lille sår danner verk. Langvarig 

verk og fistel. Tørre fingertupper. Utslett som klør bare om dagen og om kvelden. 

Misdannede negler. Forhardnede svulster. Abscess i leddene. For følger av urene 

vaksinasjoner. Slimposebetennelse. Spedalsk, harde klumper under huden, og 

kopperfargede flekker. Vekst av svulstformig arrvev.  

 

Feber. - Frossenhet; meget overfølsom for kald luft. Krypende frostrier over hele 

kroppen. Kalde ekstremiteter, selv i et varmt rom. Svetter om natten; verst mot 

morgenen. Den affiserte del føles kald.  

 

Modaliteter. - Verre, ved nymåne, om morgenen, av å vaske seg, i løpet av 

mensen, av å avdekke seg, når man ligger, av fukt, av å ligge på venstre siden, av 

kulde. Bedre, av varme, av å pakke hodet inn i noe som holder varmen, om 

sommeren, i vått eller fuktig vær. 

  

Forhold. - Kompletterer Thuja, Sanicula, Pulsatilla, Fluoric acid. Mercurius  

og Silica burde ikke gis direkte etter hverandre (Hepar er et bra ledd mellom 

Mercurius og Silica eller omvendt°).  

 

 

 

 

 

SPIGELIA 

(Spigelia) 
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Spigelia er et viktig middel ved perikarditt og andre hjertesykdommer, dette fordi 

det ble lagt stor vekt på de objektive symptomer under prøvning, og fordi de 

subjektive symptomer er blitt bekreftet ved utallige anledninger (C. Hering). 

Midlet har en markant forkjærlighet for øyet, hjertet og nervesystemet. Nevralgi 

av 5. kranialnerven er veldig fremtredende for midlets effekt. Er særdeles vel 

tilpasset anemiske, avkreftede, revmatiske og skrofuløse* pasienter. Smerter som 

om man blir dolket. Hjertebesvær og nevralgier. Overfølsom for berøring. Deler 

av kroppen føles kalde; sender gysning gjennom hele kroppen. Et middel for de 

symptomer som er forårsaket av ormer. Barn sier at navlen er det mest smertefulle 

sted [Granat., Nux moschata]. 

 

Gemytt. - Redd for skarpe, spisse gjenstander, nåler etc. 

 

Hodet. - Smerter på nedre delen av pannen og i tinning; som brer seg til øynene 

[Onos.]. Ensidige smerter som involverer det venstre øyet; voldsomme smerter, 

bankende; verre av å tråkke feil. Smerter som av et band rundt hodet [Carbol. ac., 

Cact., Gels.] Svimmelhet; tilspisset hørsel. 

 

Øynene. - Føles for store; trykkende smerter når han snur blikket. Utvidede 

pupiller; lyssky; revmatiske øyebetennelser. Betydlige smerter i og rundt øynene, 

som brer seg dypt inn i øyehulen. Skikkelige betennelser i 5. kranialnerven. 

 

Nese. - Neseborene føles alltid tørre; sekretet renner bakover i svelget. Kronisk 

katarr, med konstante drypp av ikke etsende sekret bakover i svelget. 

 

Ansikt. - Smerter i ansikt, som involverer øyet, øvre kjeveben, kinn, tenner, 

tinning; verre av å bøye seg framover, av berøring, fra morgen til solen går ned. 

 

Munnen. - Sprekker i tungen, smertefull. Rivende tannverk; verre etter å ha spist, 

og kulde. Vond lukt fra munnen. Vond smak. 

 

Rektum. - Kløe og kribling. Hyppig, ikke vellykket, trang til avføring. Ormer. 

 

Hjertet. - Voldsom hjerteklappning. Smerter rundt hjertet, og stor forverring av 

bevegelser. Hyppige anfall av hjertebank, særlig når ledsaget av vond lukt fra 

munnen. Pulsen er svak og uregelmessig. Hjertesekkbeten-nelser, med stikkende 

smerter, hjerteklapp, åndenød. Nervesmerter som brer seg til den ene eller til 

begge armer. Angina pektoris. Begjær etter varmt vann, som lindrer. Revmatisk 

smerte i hjerte, skjelvende puls; hele venstre siden er øm. Åndenød; må ligge på 

høyre siden med hodet høyt opp.  

 

Feber. - Frostrier ved minste bevegelse. 

 

 

 

SPONGIA TOSTA 

(Brent svamp) 

 

Et middel som utvikler markante symptomer i åndedrettsorganer, hoste, falsk 

krupp, osv. Hjerte- besvær og ofte indikert ved tuberkular diatese. Barn med blek 
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hud, slapp fiber: hovne kjertler. Utmattelse og tunghet i kroppen etter den minste 

anstrengelse, med blod- orgasmer i bringen, i ansikt. Angst og besværlig 

åndenød.  

 

Gemytt. – Angst og redsel. All opphisselse forverrer hosten. 

 

Hode. –Blod- styrtning: sprengende hodepine; verst i pannen. 

 

Øynene. – Vannaktig; gummiaktig, fet utsondring. 

 

Nese. – Rennende snue, som alternerer med potte tett nese. Tørrhet; kronisk tørr 

nese- katarr.  

 

Munnen. – Tungen tørr og brun; full av blemmer. 

 

Halsen. –Skjoldbruskjertel hovner opp. Stikning og tørrhet. Svie og stinging. Sår 

hals: verst etter å ha spist. Kiling som forårsaker hoste. Kremter hele tiden.  

 

Magesekken. – Overdreven tørste, stor sult. Tåler ikke klær rund brystet. Hikke.   

 

Hankjønn. -  Hevelse av sædledere og testikler, med smerter og ømhet. 

Testikkelbetennelse. Bitestikkelbetennelse. Het i genitalia. 

 

Hunkjønn. -  Før mensen, smerter i nedre korsrygg, sult, hjerteklapp. I løpet av 

mensen, våkner av at hun kveles [Cupr., Iod., Lach.]. Fravær av mensen, med 

astma.[Puls. ] 

 

Åndedrettsorganene. – Stor tørrhet i hele luftveien. Hes, strupehodet tørt, svir, 

sammentrengt. Hoste, tørr, bjeffende, kruppaktig; strupehodet ømt ved berøring. 

Krupp; verst ved innånding og før midnatt. Ånding kort, anpusten, vanskelig, 

følelse av en plugg i strupehodet. Hoste avtar etter å ha spist eller drukket, særlig 

varm drikk. Den tørre, kroniske hosten som ofte ledsager organiske hjerte- 

sykdommer er lindret av Spongia [Naja] . Uimotståelig trang til å hoste som 

kommer fra et punkt dypt inne i brystet som føles rå og sår. Svakhet i brystet: kan 

nesten ikke prate. Tuberkulære komplikasjoner i strupehodet. Struma, med 

kvelings- anfall. Katarr i bronkiene, med kvesing, astmatisk hoste, verst i kald 

luft, med rikelig opphost og kveling; verst av å ligge med hodet lavt og i et varmt 

rom. Nedtrykt fornemmelse og hete i bringen, med brå svakhet.    

 

Hjertet. – Rask og voldsom hjerteklapp, med åndenød; kan ikke ligge; men kan 

også oppleve å føle seg bedre når han ligger. Bråvåkner etter midnatt med smerter 

og kveling, er rød i ansiktet, varm, og redd for å dø [Acon.] Hjerteklaff- svikt. 

Angina pectoris; svakhet, og angstfull svette. Blodet koker, vener blir utvidet. 

Fornemmelse av at hjertet hever seg i bringen, som om den blir presset oppover. 

Hjerteforstørrelse, særlig høyre siden, med astmatiske symptomer.  

 

Huden. – Oppsvulming og forhardning av kjertler; også øynene hovner opp og 

blir presset ut; kjertlene i bakhodet hovner opp og forårsaker dragende smerter når 

man snur hodet, smerter ved trykk; struma. Kløe; meslinger. 
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Søvnen. – Våkner av skrekk, og føler at han kveles. Vanligvis verre etter å ha 

sovet, eller søvnen framskynder forverring. [Lach.] 

 

Feber. – Anfall av hete, ledsaget av angst; hete og rødhet av ansiktet og svette. 

 

Modaliteter. – Verre av å gå oppover, av vind, før midnatt. Bedre av å gå ned, av 

å ligge med hodet lavt. 

 

 

 

STAPHYSAGRIA 

(Ridderspore) 

 

Nervøse lidelser med markert irritabilitet, sykdommer av genitalia, av urinveien 

og av huden pleier å være de områder hvor symptomene som indikerer dette 

midlet dukker opp . Påvirker tennene og benhinnen rundt tennene. Uheldige følger 

av vrede og fornærmelser. Seksuelle synder og overdrivelser. Meget sensitiv. 

Opprevnet, oppskrapet vev. (For fingertuppene, leppene og andre deler som er 

rikelig forsynt med nerveendinger er Hypericum ofte bedre°). Smerter og 

nervøsitet etter å ha trukket tenner (Hypericum er ofte bedre°).  Når 

lukkemuskulaturen er blitt opprevnet og strukket (For eksempel ved katerisering°) 

 

Gemytt. – Heftig, voldsomme lidenskapelige utbrudd, tungsyn, ledsaget av 

magetrøbbel, deprimerte. Meget følsom for hva andre sier om henne. Grubler over 

seksuelle emner; foretrekker ensomhet. Gretten. Barnet gråter for å få mange ting, 

og forkaster dem når de blir tilbudt.  

 

Hodet. – Stummende hodepine, avslutter med anfall av krampaktig gjesping. 

Hjernen føles som trukket sammen. Følelse av en ball bak pannen. Kløende utslett 

over og bak ørene. [Oleander]. 

 

Øynene. – Øyeeplet blir så varmt at det dugger på brillene. Tilbakevendende sti. 

Nedsunkne øyne, med blå ringer. Randen av øyelokket klør. Plager som oppstår i 

øyekroken, særlig den indre. Opprevne eller kutt i hornhinne. Sprengende smerter 

i øyeeplet som følge av syfilitisk regnbuehinne- betennelse.  

  

Munnen. – Tannverk i løpet av menstruasjon. Tennene blir svarte og skjøre. Økt 

spytt- dannelse, svampaktig tannkjøtt, har lett for å blø [Mercurius, Kreosotum]. 

Kjertlene under kjeveben hovner opp. Føler seg søvnig etter å ha spist. 

Pyorrhoea* [Plantago] 

 

Halsen. – Stikning flyr til øret når han svelger, særlig venstre. 

 

Magesekken. – Slapp og svak. Begjærer stimulerende føde. Magesekken føles 

avslappet. Begjærer tobakk. Grådig sulten, selv om magesekken er full. Kvalm 

etter operasjoner i mage. 

  

Magen. – Kolikk etter vrede. Varm luft. Oppblåst mage hos barn, med mye luft. 

Kolikk, med konstant trang til å gå på do. Alvorlige smerter som følge av 
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operasjoner i magen. Innelåst luft. Diaré etter å ha drukket kaldt vann, med 

konstant trang til å gå på do. Forstoppelse, hemorroider, med forstørret prostata.  

 

Urinveien. – Framfall av blæra mot skjeden, blære- brokk. Betennelse av blæra 

rett etter forløsning. Ueffektiv trang til vannlating hos nylig gifte kvinner. 

Konstant trykk på blæra; følelse som om den aldri blir tom. Følelse av at en 

urindråpe bestandig renner langs urinrøret. Svie i urinrøret i løpet av urinering. 

Prostata- problem; hyppig vannlating, svie i urinrør mens han ikke later 

vann.[Thuja, Sabal., Ferr. pic]. Trang til å late vann, og smerte etter å ha latet 

vannet. Smerter etter operasjoner for å fjerne steiner. 

 

Hankjønn. – Særlig etter for meget ”selv- stimulering”; grubler bestandig over 

seksuelle emner. Ufrivillig sædavgang uten ereksjon, med nedsunket ansikts- 

uttrykk; ser skyldig ut; sædavgang med smerter i ryggen og svakhet og seksuell 

nevrastenie*. Pustebesvær etter samleie. 

 

Hunkjønn. – Delene er meget følsomme, verre av å sitte [Berb., Kreos]. Irritabel 

blære hos nylig gifte, unge damer. Utflod. Blære- framfall, med nedsenkning av 

magen; murring rundt hoftene. 

 

Ekstremitetene. – Musklene, særlig musklene i tykkleggen, føles mørbanket. 

Vondt i ryggen, særlig om morgenen før man står opp. Ekstremitetene føles 

mørbanket og vond. Stive ledd. Nevralgiske smerter i lårene. Murring i 

rumpeballen som brer seg til hoftene og korsryggen. 

 

Huden. – Eksem på hodet, på ørene, i ansiktet, og på kroppen; tykke skorper, 

tørre, og voldsom kløe; kløen skifter beliggenhet når man klorer. Blomkål- vorter 

som vokser på stilk.[Thuja]. Knuter under huden forårsaket av giktbrudd. 

Betennelser av falanksene. Nattesvette.  

 

Modaliteter. – Verre, av vrede, av fornærmelse, av sorg, av å ha fått sitt selvbilde 

såret, av å ha mistet væsker, av masturbasjon, av seksuelle overdrivelser, av 

tobakk; av minste berøring av den delen som er påvirket. Bedre, etter frokost, av 

varme, av å hvile om natten.  

 

 

 

 

 

 

 

STRAMONIUM 

(Piggeple) 

 

Det virker som om hele midlets virkning er oppbrukt i hjernen, selv om huden og 

halsen også blir forstyrret. Undertrykkelse av all utsondring, inklusive urin og 

avføring. Følelse av at ekstremitetene er adskilt fra kroppen. Delerium tremens. 

Fravær av smerte, og økt rørlighet av musklene som styrer ansiktets uttrykk og 

andre bevegelser. (Stramonium som Opium og Helleborus er kjent for fravær av 

smerte ved tilstand som vanligvis er meget smertefulle, unntaket for Stramonium 
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er smerten ved betennelse i venstre hofte°). Roterende og elegante bevegelser. 

Parkinsonism. 

 

Gemytt. - Gudfryktig (ber ustanselig osv.°), from, ivrig, tryglende og ustanselig 

prat. Snakkesalig, babler, ler, synger, banner, ber, lager vers. Ser spøkelser, hører 

stemmer, prater med ånder. Rask veksling fra glede til sorg. Voldsom og utuktig. 

Vrangforestilling om egen identitet; innbiller seg at han er høy, han er todelt, at 

det mangler en del. Akutt religiøs galskap. Tåler hverken mørke eller ensomhet; 

må ha lys og selskap. Synet av vann eller av andre glitrende gjenstander fører til 

krampeanfall. Feberfantasi med rømningsforsøk [Bell., Bry., Rhus-tox.] 

 

Hodet. - Løfter ofte hodet opp fra hodeputen. Smerter i pannen og over øyebryn, 

starter kl. 9 om morgenen; verre fram til midt på dagen. Borende smerter, 

forvarslet av at alt i synsfeltet virker mørklagt. Bølger av blodansamling til hodet; 

sjangler, med tendens til å falle forover eller mot venstre. Hørselshallusinasjoner. 

 

Øynene. - Øynene stikker ut, stirrer med vidåpne øyne; utvidede pupiller. Bortfall 

av synet; klager over at det er mørkt, og forlanger at man slår på mer lys. Små 

gjenstander virker forstørret. Kroppsdeler virker enormt hovne. Skjeløyd. Alle 

gjenstander virker svarte. 

 

Ansikt. - Hett, rødt; klart avgrensede røde flekker på kinnene. Bølger av 

blodansamling i ansiktet; ansiktet blir forvrengt. Ansiktsuttrykket forespeiler stor 

frykt. Blekt ansikt. 

 

Munnen. - Tørr; sikler seigt spytt. Avsky for vann. Stammer. Risus sardonicus 

(kramper i musklene rundt munnen som forvrenger ansiktet til et sterkt 

overdrevent smil°). Kan ikke svelge p.g.a. kramper. Beveger kjeven som om han 

tygger. (Allen sier at av alle de midler vi kjenner til, er Stramonium den som mest 

etterligner Rabies°). 

 

Magesekken. - Alt smaker som høy. Voldsom tørste. Oppkast av slim og grønn 

galle. 

 

Urinveien. - Undertrykking, totalt fravær av urin i blæren. 

 

Hankjønn. - Seksuell overopphisselse, samt uanstendig prat og handling. Tar seg 

bestandig på genitalia. 

 

Hunkjønn. - Livmorblødning, samt snakkesalighet, synger, og ber. Barselfeber, 

med de karakteristiske mentale symptomer og rikelig svette. Krampetrekning etter 

forløsning. 

 

Ekstremitetene. - Yndige, rytmiske, bevegelser. Krampetrekning i øvre 

ekstremitetene, og i isolerte grupper av muskler (leamus°). Chorea*; kramper i 

isolerte muskler, kortvarige kramper som stadig flytter på seg. Voldsomme 

smerter i venstre hofte. Skjelving, rykning i muskelfestet, sjanglende gange. 

 

Søvnen. - Bråvåkner av skrekk; skriker av redsel. Dyp snorking. Søvnig men får 

ikke sove [Bell.]. 
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Huden. - Skinnende røde utslett. Følger av undertrykte utslett ved 

skarlagensfeber, med feberfantasi, etc. 

 

Feber. - Rikelig svette, som ikke gir lindring. Voldsom feber. 

 

Modaliteter. - Verre; i mørke rom, av å være alene, av å se på skinnende eller 

blanke gjenstander, etter søvnen, av å svelge. Bedre; av mye lys, av selskap, av 

varme. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Hyoscyamus og Belladonna. Stramonium har mer 

feber enn Hyos. Men mindre enn Bell. Stramonium forstyrrer hjernens funksjoner 

mer enn Bell., men den tilnærmer seg aldri den ekte betennelsestilstand man 

finner hos Bell. 

Lar seg antidote med Bell., Tabacum og Nux. 

Stramonium kan antidote Mercurius og Plumbum. 

 

 

SULPHUR 

(Svovel) 

 

Dette er Hahnemanns store antipsoriske middel. Dets virkning er sentrifugal - 

forflytter symptomene innenfra og ut - midlet har sterk innflytelse på huden, hvor 

det forårsaker hete og brennende svie, med kløe som er verre av sengevarme. 

Treghet og slapphet av muskelfiber, manglende fasthet karakteriserer mange 

symptom. Hetebølger, liker ikke vann, tørt og stritt hår og hud, rødhet i 

kroppsåpningene, synkende tomhetsfølelse i magen rundt kl. 11, og hyppig behov 

for en “rask øyeblund”, er symptom som alltid påberoper seg Sulphur. 

Å stå oppreist er er den verste stillingen for Sulphur, det medfører alltid ubehag. 

Skitne, smussige mennesker, med tilbøyelighet til hudutslett. Hater å vaske seg. 

Når velvalgte midler svikter, særlig i akutte tilfeller, vil Sulphur ofte vekke 

organismens reaksjonsevne til live. Tilstand som viser stadig tilbakefall. Generell 

avstøtende lukt av utsondringer og kroppslig gass. Meget røde lepper og ansikt, 

lett for å rødme. Ofte av stor verdi i begynnelsen av kroniske tilfeller, og i 

avslutningen av akutte tilfeller. 

 

Gemytt. - Meget glemsk. Treg tankeprosess. Innbiller seg at filler er vakkert, at 

han er utrolig rik. Holder på med noe støtt. Barnslig grettenhet hos voksne 

mennesker. Irritabel. Forvrengning av følelslivet; meget egoistisk, bryr seg ikke 

om andre. Religiøs depresjon. Asky for arbeid; går og slenger, for lat til å komme 

i gang. Innbiller seg at han har gitt feil ting til andre, og at dette har medført 

dødsfall. Sulphurpasienter er nesten bestandig irritable, deprimerte, tynne og 

svake, selv om de har god appetitt. 

 

Hodet. - Alltid varm på toppen av hodet [Cup.- sulf., Graph.]. Hodet føles fullt og 

tungt, trykk ved tinningen. Bankende hodepine; verst av å bøye seg, samt 

svimmelhet. Migrene med oppkast som kommer periodevis. Ringorm på hodet 

med tørre utslett. Tørr skalle, håravfall; verre av å vaske seg. Kløe, svir etter å ha 

klort seg. 
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Øynene. - Brennende sår langs kanten av øyelokkene. Ser en aura rundt lyskilden. 

Hete og svie i øynene [Ars., Bell.]. Ser svarte flekker foran øynene. I begynnelsen 

av sårdannelse på hornhinnen. Kronisk øyebetennelse, med mye svie og kløe. 

Hornhinnebetennelse. Føles som om hornhinnen er full av glasskorn. 

 

Ørene. - Øresus. Uheldige følger av undertrykte ørebetennelser. Overfølsomhet 

for lyd og lukt. Døvhet, med forutgående overfølsomhet for lyd; døvhet som følge 

av betennelse i slimhinnen. 

 

Nese. - Herpes over nesen. Nesen potte tett innendørs. Innbilsk avskyelig lukt. 

Nesevingen er rød og skorpet. Kronisk tørr slimhinnebetennelse; tørre skorper 

som har lett for blø. Polypper og falske mandler. 

 

Munn. -Tørre lepper, ildrøde, sviende. Besk smak i munnen om morgenen. 

Stikkende smerter som farer gjennom tennene. Hevelse i tannkjøttet; pulserende 

smerte. Hvit tunge med røde sider og tungespiss. 

 

Halsen. - Trykk som av en klump, som av en flis, som av et hår. Svie, rødhet og 

tørrhet. Det føles som om en ball stiger opp og stenger for strupehodet. 

 

Magesekken. - Fullstendig mangel på, eller overdrevent stor appetitt. Illeluktende 

rap. Maten smaker for salt. Drikker mye, spiser lite. Tåler ikke melk. Stort begjær 

for søtsaker [Arg.-nit.]. Veldig mye syre i magen, sure oppstøt. Brennende sviende 

smerter, trykk som av noe tungt. Meget svake og tendens til besvimelse rundt 

klokka 11 a.m.; må ha noe å spise. Kvalm i løpet av fordøyelsen. Vann fyller opp 

pasienten. 

 

Magen. - Meget følsom for trykk; innvollene føles råe og såre. Bevegelser som 

om det er noe levende i magen. [Croc., Thuj.]. Smerter og ømhet i leverregionen. 

Kolikk etter drikke. 

 

Endetarmen. - Kløe og svie i endetarmåpningen; hemorroider p.g.a. blodoverflod 

i magen. Hyppig, ikke vellykket trang til avføring; hard, knudret, utilstrekkelig 

avføring. Barnet som er redd for å bæsje p.g.a. smerten. Rødhet rundt 

endetarmåpningen, med kløe. Morgendiaré, uten smerte, som jager ham ut av 

sengen, med framfall av endetarmen. Fuktig og blødende hemorroider. 

 

Urinveien. - Hyppig urinering, særlig om natten. Sengevæting, særlig hos 

skrofuløse uryddige barn. Svie i urinrøret under urinering, varer også lenge 

etterpå. Slim og puss i urinen; blir sårt der urinen passerer . Må skynde seg, 

uimotståelig trang til urinering. Store mengder av fargeløs urin. 

 

Hankjønn. - Stikkende smerter i penis. Ufrivillig sædavgang. Kløe på genitalia 

når han legger seg om kvelden. Organet kaldt, slapt og maktesløst. 

 

Hunkjønn. - Blygdleppene klør. Skjeden svir. Mye illeluktende svette. 

Menstruasjon for seint, for kort, for lite blødning og problematisk; tykk, svart, 

etsende blod som etser på huden. Menstruasjon med forutgående hode-pine, eller 

mens som opphører plutselig. Sviende, etsende utflod. Sprukne brystvorter som 

svir og brenner. 
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Åndedrettsorganene. - Trykkende og brennende følelse i brystet. Pustebesvær; 

må åpne vinduene. Stemmen blir borte. Het i hele brystet. Røde, brune flekker 

over hele brystet. Løs hoste; verre av å prate, verre om morgenen, grønnaktig, 

pussaktig, søtsmakende opphoste. Mye rasling av slim. Brystet føles tungt, 

stikkende smerter, hjerteklapp og hjertet føles for stort. Betennelse i brysthinnen 

(pleuritt). Stikkende smerter som farer gjennom til ryggen, verre av å ligge på 

ryggen eller av å puste dypt. Hetebølger i brystet som stiger til hodet. Tyngde, som 

om noe tungt lå på brystet. Pustebesvær midt på natten, bedre av å sitte oppreist. 

Puls raskere om morgenen enn om kvelden. 

 

Ryggen. - Dragende smerter mellom skuldrene. Stivhet bak i nakken. Føles som 

om rygghvirvelen sklir ut av sin stilling. 

 

Ekstremitetene. - Hendene skjelver. Varme, svettende hender. Revmatisk smerte 

i venstre skulder. Tunghet; føles lam. Revmatisk gikt, med kløe. Brennende hete 

under fotsålene og i hendene om natten. Svette under armene, som lukter som 

hvitløk. Dragende smerter i armene og i hendene. Stivhet i knær og i ankler. Kan 

ikke gå med rett rygg; skuldrene er foroverbøyd. Nerveknute. 

 

Søvn. - Prater i søvne, rykker til i søvne. Livlige drømmer. Våkner av at han 

synger. Våkner ofte, blir plutselig lys våken. Sover som en katt (våkner og sovner 

mange ganger°); blir vekket av den minste lyd, kan ikke sovne mellom kl. 2 og 5 

a.m. 

 

Feber. - Hyppige hetebølger. Voldsom oppkokt hete i hele kroppen. Tørr hud med 

stor tørste. Nattsvette, bakerst i hodet og i nakke. Svett på enkelte deler. 

Motbydelig svettelukt. Feber som gir seg, men kommer tilbake igjen. 

 

Huden. - Tørr, skorpete, usunn, det minste lille sår danner puss. Fregner. Kløe, 

svie; verre av å klore seg og av å vaske seg. Utslett dannet av små kviser eller 

annen pussansamling på hudens overflate, dype sprekker i huden, “hang-nails” (en 

tilstand hvor huden over negleroten tørker inn, sprekker og delvis løsner, dette er 

ofte smertefullt og blir betent°). Flåing av hud, særlig i hudfoldene [Lyc.]. Føles 

som en hånd holder rundt bena. Hudproblemer etter lokal medisinering. Intens 

kløe, særlig av varme, om kvelden, den typen som ofte kommer tilbake om våren, 

i fuktig vær. 

 

Modalitetene. - Verre; av hvile, av å stå, varmen i sengen, av å vaske seg, av å 

bade, om morgenen, kl. 11 a.m., om natten, av alkohol, periodevis. Bedre; av tørt, 

varmt vær, å ligge på høyre side, av å dra opp det berørte lem. 

 

Forhold. - Kompletterer virkningen av Aloe; Psorin., Aco. 

Sammenlign med: Acon. (Sulph. vil ofte følge etter Acon. ved akutt sykdom); 

Mercur og Calcarea er ofte nyttig etter Sulph, ikke før. Lyc., Sep., Sars., Puls. 

Magnetis polus articus (engstelse, kulde i øynene som om en isbit lå i øyehulen, 

økt spyttdannelse, forstoppelse, døsighet, skjelving, gass i magen). Magnetis polus 

australis (tørrhet i øyelokkene, tendens til å forstue ankelen, inngrodde tånegler, 

verking i kneskålen, stikning i fotsålen). Når det gjelder falsk mandel sammenlign 

med Agraphis. 
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Dosering. - Virker i alle potenser fra den laveste til den høyeste. Noen av de beste 

resultater er fra de høyeste potenser, uten for hyppig gjentakelse. 12. potensen er 

en bra potens til å begynne med, deretter kan du gå høyere eller lavere alt etter 

pasientens mottakelighet. Ved kronisk sykdom; 200 og høyere. Ved trege utslett, 

bruk de laveste potenser. 

 

 

SYMPHYTUM 

(Botanisk) 

 

Roten til planten inneholder et krystalldannende stoff, som stimulerer veksten av 

epitel på såroverflater. Den kan brukes innvortes, ved behandling av mage og 

tolvfingertarm. Også ved magesmerter, og utvortes ved kløe i endetarmsåpningen. 

Skade på sener, muskelskjede og benhinnen. Påvirker leddene. Nervesmerter i 

kne.  

Til stor nytte ved skader som trenger inn til benhinne og ben, og når benbrudd 

ikke gror skikkelig, (Er gitt rutinemessig i India ved benbrudd i enkelt dose av 

høytpotens, bedre enn Calc-ph. for å stimulere tilveksten°); for smerter i stumpen 

etter amputasjon, overfølsomhet i ben ved bruddet. Abscess i rumpeballen. 

Prikkende smerter og sårhet i benhinnen. (Har lindret eller fjernet smerter i 

bekken, som følge av brudd hos pasienter med benkjørhet°). 

 

Hodet. - Smerter i bakhodet, på issen og i pannen; skifter plass. Smerten brer seg 

nedover langs nesebenet. Betennelse i nedrekjeveben, hard, rød hevelse. 

 

Øynene. - Smerter etter slag, med spiss gjenstand (f.eks. slag i øyet med 

albuespissen under håndball kamp°). Det finnes ingen middel som kan konkurrere 

med Symphytum for traumatiske skader i øyeeple. 

 

Ekstremitetene. – (Jeg har prøvde Symphytum på ”Joggers knee” med varierende 

resultater°). 

 

Forhold. - Sammenlign med: Arnica, Calc-ph. 

 

 

 

 

SYPHYLINUM 

(Syfilis virus) 

 

 

Total utmattelse og svakhet om morgenen. Vandrende revmatiske smerter. 

Kronisk utslett og revmatisme. Kronisk uttørking av hud med dannelse av utslett 

som ligner fiskehud. Syfilitiske plager. Smerter fra når det blir mørkt til daggry; 

øker og minker gradvis. Nedarvet tendens til alkoholisme. Sår- dannelse i munn, 

nese, genitalia, hud. Abscess som kommer den ene etter den andre. 
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Gemytt. – Hukommelses- tap; han husker alt som skjedde før sykdommen 

begynte. Apatisk: føler at han blir gal eller blir lam. Gruer seg til natten, og lidelse 

som følge av utmattelse når han våkner. Håpløs; gir opp håpet om å bli bra. 

 

Hodet. – Hodepine som følger en linje fra tinning til tinning, eller øynene 

bakover: forårsaker søvnløshet og delirium om natten. Mister hår. Smerter i 

hodeben. Issen føles som om den løsner . Bedøvende hjerne- smerter. 

 

Øynene. –Kroniske, tilbakekommende små betente blemmer på hornhinnen; 

masse små blemmer kommer stadig tilbake og danner små sår på ytre siden av 

hornhinnen; intens lysskyhet, rikelig tåredannelse. Øyenlokken hovner opp; 

intense smerter om natten; ptosis*. Regnbuehinne- betennelse av tuberkulær 

opprinnelse. Dobbelt- syn; det ene bildet dannes under det andre. Følese av at det 

blåser en kald vind på øyet [Fluoric acid]  

 

Ørene. – Syfilitisk nedbrytning av de små ben i indre øre. (Døvhet°) 

 

Nese. – Nedbrytning av neseben, av gummen og neseskilleben, med perforering; 

ozonea* 

  

Munnen. – Tennene råtner langs tannkjøtt; tennene blir for små eller danner ” 

sag- tenner” langs kanten. (koppformede tenner°). Belegg på tunga, tenner 

etterlater avtrykk i tunga; dype sprekker på langs. Sår som svir og brenner. 

Overdreven spytt- produksjon, det renner ut av munnen mens han sover.  

 

Magesekken. – Begjærer alkohol.  

 

Magen. – (Svære tilbakekommende byller i lysken og/eller under armen°).. 

 

Avføringen og endetarmen. -  Endetarmen føles som sammenlimt. Klyster er 

meget smertefullt. Sprekker, framfall.  

  

Hunkjønn. – Sår på kjønnsleppene. Utflod rikelig, tynn, vannaktig, etsende, 

ledsaget av skarp, knivaktige smerter i eggstokkene. (Intens kløe av genitalia om 

morgenen til klokka 10°). 

  

Åndedrettsorganene. – Stemme- bortfall; kronisk astma om sommer, (i løpet av 

tordenvær°) med pesing og surkling [Tartar emeticus] Hoste tørr, hard: verst om 

natten; luftrøret er følsomt ved berøring [Lachesis]. (Astma utløst av veldig trykk 

bak brystbenet, som presset mot ryggen°). 

 

Hjertet. – Skjærende smerter fra den delen av hjertet som ligger øverst til den 

delen som ligger nederst om natten (motsatt av Medorrhinum°). 

 

Ekstremitetene. –Isjias, verst om natten; bedre rundt daggry. Revmatisme av 

skulderledd; der hvor deltoid- muskelen er festet. Neglerotbetennelse. Store 

smerter i alle langbenene.(Skinnlegg er favoritt angreps- punkt for Syfilis. 

Osteosarcoma midt i skinnlegg med store smerter om natten°)Rødhet og råhet 

mellom tærne [Silica] Revmatisme, musklene samler seg opp til knuter eller 
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klumper. Vasker bestandig hendene. Sår som ikke gror. Muskler samler seg opp i 

harde knuter.  

 

Huden. – Rød- brunt utslett, med ubehagelig lukt. Ekstrem avmagring. (Utslett 

som forsvinner, men etterlater en varig brun kopper- farget misfargning av hud. 

Byller som stadig kommer tilbake i lysken og underarmene°). 

 

Søvnen. – (Absolutt søvnløshet. Midlet konkurrerer med Sulphur for æren av å bli 

det beste søvn- middel°).  

 

Modaliteter. – Verst om natten, (ved tordenvær°) fra sol- nedgang til daggry, ved 

sjøen, om sommeren. Bedre, ved fjell, i løpet av dagen, av å bevege seg sakte 

rundt omkring.  

 

 

 

TABACUM 

(Tobakk) 

 

Symptomatologien til Tabacum er i høy grad godt markert. Kvalmen, svimmelhet, 

nær døden- blekhet, oppkast, iskulde, og svette, samt uregelmessig puls er alle 

sammen mest karakteristisk. Har markant antiseptiske kvaliteter, motvirker 

koleras mikrober. Fullstendig avkreftning av hele det muskulære system. 

Kollaps*. Smerter i magesekken, smerter i buken, sjøsyke. Cholera infantum*; 

kald, men vil ha magen avdekket. Kraftig peristaltisk* aktiviteten. Diaré. 

Forårsaker høyt blodtrykk og forkalkning av hjertets arterier. Burde være det beste 

homeopatiske midlet for angina pectoris, med smerter i hjertet og høyt blodtrykk. 

(Cartier). Sammentrekning av halsen, brystet, blæra, rektum. Blekhet, manglende 

pust, hard puls. 

 

Gemytt. – Fornemmelse av overdreven ulykke. Meget deprimert. Glemsk. 

Misnøye. 

 

Hode. – Svimmelhet idet man åpner øynene: sykelig hodepine, med dødelig 

kvalme; periodisk. Fornemmelse av at hodet blir strammet opp av et bånd. Brå og 

plutselig smerte, som av å bli slått med en hammer. Nervøs døvhet. Sekret fra 

øynene, fra nesen og munnen økt. 

 

Øynene. – Svekket syn, har inntrykk av at han ser gjennom et slør: skjeløyd. 

Tiltagende blindhet uten at det kan påvises noen strukturell feil; flekker som 

flytter seg i synsfelt. Blind flekk i de sentrale deler av synsfelt. Tiltagende 

blindhet uten at det har oppstått noen skade, etter følgte av venøs blodansamling 

og atrofiering av den optiske nerven.  

 

Ansikt. – Blek, blå, innesnerpet, nedsunket, sammenfalt, dekket av kald svette 

[Ars.: Verat.] Fregner. 

 

Halsen. – Betennelser i svelgets slimhinner, kremting, morgenhoste, iblant med 

oppkast. Heshet hos offentlig taler. 
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Magesekken. – Ustanselig kvalm; verre av å lukte tobakksrøyk. [Phos.]; oppkast 

ved den minste bevegelse, iblant oppkast av avføring., oppkast i løpet av 

graviditeten med mye spytt. Sjøsyke: forferdelig svak, følelse av at magesekken 

faller sammen. Følelese av at magesekken blir avslappet, med kvalme. [Ipec.]. 

Smerter i magesekken: Smerte fra den øvre delen av magesekken som brer seg til 

venstre arm. 

 

Magen. – Kulde. Ønsker å ha magen avdekket. Det forminsker kvalmen og 

oppkast. Smertefull oppblåsthet. Innesperret brokk.  

 

Endetarmen. – Forstoppelse: rektum paralysert, framfall. Diare, plutselig, 

vannaktig, med kvalme og oppkast, avkreftning, og kaldsvette: avføring likner 

surmelk, tykk, klumpet, vannaktig. Tenesmus*. 

 

Urinveien. – Kramper i nyrene; voldsomme smerter langs urinrør som går fra 

nyrene til blæra; på venstre siden. 

 

Hjertet. – Hjerteklapp når man ligger på venstre siden. Pulsen stopper opp og 

begynner igjen, svak, det går nesten ikke ann å kjenne den. Angina pectoris, 

smerter i mellomgulvet. Smerten brer seg fra sentrum av sternum. Tachycardia. 

Brachycardia. Akutt utvidelse av hjerte forårsaket av sjokk eller voldsom fysisk 

anstrengelser. (Royal) 

 

Åndedrettsorganene. – Vanskelig pust, voldsom sammentrekning i brystet. 

Fortrykket fornemmelse i mellomgulvet, med hjerteklapp og smerter mellom 

skuldrene. Hoste etterfulgt av hikk. Tørr hoste, irriterende, må ta en slurk av kaldt 

vann [Caust., Phos.] Puste- besvær, med kiling nedover venstre arm når man 

ligger på venstre side.  

 

Ekstremitetene. –Leggene og armene blir iskalde; ekstremitetene skjelver. 

Paralyse etterfulgt av hjerte-eller hjerneslag.[Plumb.] Snublende gange, ustø. 

Svakhet av armene. 

 

Søvn. –Søvnløshet med utvidet hjerte, med kald, klam hud og angst. 

 

Feber. – Frostrier, med kaldsvette. 

 

Modalitetene. –Verre, idet man åpner øynene; om kvelden; ved ekstrem  kulde 

eller varme. Bedre, av å avdekke, av frisk luft. 

 

Forhold. – Antidote; Eddik; sure epler. Camphor er den fysiologisk antagonist. 

Ars. (chewing tobacco), Ign (smoking) Sepia (nevralgier og pustebesvare) Lycop 

(impotense) Nux-v, (dårlig ånde forårsaket av tobakk) Caladium og Plantago 

(forårsaker en aversjon til tobakk) Phosp (”Tobacco heart”, seksuell svakhet) 
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TELLURIUM 

(Grunnstoff) 

 

Markert, merket hud (herpes circinatus; et ringformet utslett), rygg, øye og 

øresymptomer. Meget følsom rygg. Smerter over hele kroppen. Illeluktende 

utsondring. Symptomene utvikler seg sakte [Radium]. Sakrale smerter og ischias. 

 

Hodet. - Glemsk og likegyldig. Smerter i venstre side av hodet og i pannen over 

venstre øye. Forvrengning og rykning i musklene på venstre side av ansiktet; når 

han prater blir venstre munnvik dratt oppover og mot venstre. Redd for å bli berørt 

på de steder som er ømme. Blodansamling til hodet og til nakken, etterfulgt av 

svakhet i magesekken. Kløe på skallen; røde flekker. 

 

Øynene. - Øyelokkene tykner, betente, klør. Pterygium*; hornhinnebetennelse 

med pussdannelse. Grå stær etter skade; hjelper å resorbere overflødig væske som 

ligger mellom iris og retina. 

 

Ørene. - Eksem bak ørene. Katarr i mellomøret, etsende utsondring, lukter som 

fiskelake. Kløe, hevelse, pulsering i øregangen. Døvhet. 

 

Nese. - Snue, økt tåredannelse og heshet; bedre i frisk luft [Cepa]. Potte tett; 

harker opp salt slim fra nesens nedre bakdel. 

 

Magesekken. - Begjær for epler. Tom og svak følelse i mage. Halsbrann. 

 

Rektum. - Kløe i endetarmsåpningen og i perineum* etter enhver avføring. 

 

Ryggen. - Smerter i sakrum. Smerter fra siste cervical til 5. dorsal ryggvirvel, 

meget øm, verre av berøring [China, Phos.]. Isjias; verst på høyre side, verre av å 

hoste, av å presse seg (f.eks. ved å løfte tungt eller når man nyser, av å le, av å 

presse ved toalettbesøk, o.l.°), verre om natten, samt at hele ryggraden blir meget 

sensitiv. Sammentrekning av senene bak knærne. 

 

Huden. - Kløe på hendene og føttene. Flekkvis herpesutslett; ringormer [Tuber.] 

Ringformet utslett, illeluktende. Barber´s itch*. Stikning i huden. Illeluktende 

utslett [Sulph.]. Illeluktende fotsvette. Eksem bak ørene og i bakhodet. Ringformet 

eksem utslett. 

 

Modaliteter. - Verre; under nattens hvile, kaldt vær, fra gnidning, av å hoste, av å 

le, av å ligge på den smertefulle siden, av berøring. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Radium, Selenium, Sepia, Arsenicum, Rhus-tox. 

 

 

 

 

THUJA OCCIDENTALIS 

(Arbor vitæ - Livets tre) 
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Påvirker huden, blodet, mage/tarm kanalen, nyrene, og hjernen. Midlets forhold til 

produksjon av vegetativ kondylom (myke vorter°), vorteaktig utvekst, svampaktig 

tumor er meget viktig. Vorteaktig eller andre utvekster på slimhinnen. Blødende 

soppinfeksjon (f.eks. fotsopp, tinea, candida°). Fødselsmerker. Økt venositet.  

Thujas hovedvirkning er på huden og genito-urinar organene, hvor den 

forårsaker en tilstand som tilsvarer Hahnemann sycosis, som åpenbarer seg som 

dannelse av vorteaktig utvekster på slimhinnen og hudens overflate – myke vorter, 

mollusker osv. Midlet har en desidert antibakteriell virkning, f.eks. ved gonoré og 

vaksinasjon. Undertrykt gonoré, egglederbetennelse. Uheldig følger av 

vaksinasjon. Sycotisk smerter, m.a.o., rivende smerter i muskler og ledd, verre 

ved hvile, bedre ved tørt vær, verre av fuktig vær og fuktig luft; lammelse. 

Hydrogenoid konstitusjon, d.v.s. pasienter som har blod med økt vanninnhold slik 

at fuktig luft og vann er fiendtlig (også vannholdig føde, f.eks. grønnsaker og 

lignende ° ). Plager forårsaket av måneskinn. Rask utmattelse og avmagring. 

Venstresidig og kjølende middel. Ved kopper, gjør at verkebyller aborterer og 

hindrer oppkomst av feber. "Vaccinosis"*; nemlig iherdig hudproblemer, 

nervesmerter, osv.  

 

Gemytt. - Fikse ideer, som om en fremmed står ved hans side; som om  sjel og 

kropp er delt; (som om kroppen er skjør °); som om det er noen som lever inn i 

magen [Crocus]. Emosjonell overfølsomhet; musikk forårsaker skjelving og gråt. 

(Depresjon og oppgitthet °).  

 

Hodet. - Smerter som om gjennomboret med en spiker [Coffea, Ignatia]. 

Nervesmerter pga. te [Selenium]. Venstresidig hodepine. Hvit, skjellete flass; 

håret er tørt og han mister hår. Fet hud i ansiktet.  

 

Øynene. - Nervesmerter i øyenlokk; regnbuehinnebetennelse. Øyenlokkene blir 

gjenklistret om natten; tørre, skjellete. Sti og tarsal tumor* (Staph.] Akutt og sub-

akutte betennelser i øyets senehinne. Opphøyde flekker på senehinnen, med rød-

blå misfargning. Store, flate lymfeknuter på øyenlokkenes slimhinner; uten 

smerte. Tilbakevendende betennelser i øyenlokkene eller i øyets slimhinner. 

Kroniske betennelser i senehinnen.  

 

Ørene. - Kronisk ørebetennelse; med utsondring av verk. Knirking i ørene når 

man svelger. Polypp.  

 

Nese. - Kronisk katarr; tykt, grønt slim; blod og puss (som kommer fra bihulene°). 

Smerter i tennene når man pusser nesen. Sårdannelse i neseborene. Tørrhet i 

nesens hulrom. Smertefullt trykk ved neseroten. 

  

Munnen. - Tungespissen er meget smertefull. Hvite blemmer bakerst på siden 

langs tungen, meget smertefulle. Tennene råtner langs tannkjøttet, meget ømt; 

tannkjøttet trekker seg tilbake. Drikker faller hørbart i magesekken. Ranula*, 

årknuter på tungen og i munnen. Alveolar pyorrhea*.  

 

Magesekken. - Fullstendig fravær av appetitt. Liker ikke ferskt kjøtt og poteter. 

Harsk raping etter å ha spist. Skjærende smerter i magesekken rett under spissen 

av brystbenet. Kan ikke spise løk (kan også ha enten sterk avsky eller sterkt 
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begjær etter løk'). Oppblåsthet; smerter etter mat; magesug før måltid; tørst. 

Fordøyelsesvansker hos folk som drikker mye te.  

 

Magen. - Stinn; forhardning i magen. Kronisk diare; verst etter frokost. 

Avføringen blir sendt ut med kraft; gurglelyd. Brune flekker på huden. 

Oppblåsthet og stinn; magen strutter ut her og der. Rumling og kolikk. Bevegelser 

som av noe levende [Crocusl, uten smerter.  

 

Rektum. - Forstoppelse, med voldsomme smerter i endetarmåpning, som gjør at 

avføring går opp igjen [sanicula, Silica]. Hovne hemorroider; med smerter som 

blir verre av å sitte, stikkende, brennende smerter i endetarmåpning. Sprekker i 

endetarmåpning; smertefull ved berøring, samt vorter.  

 

Urinveien. - Urethra hoven, betent. Urinstrålen er splittet og liten. Følelse av at 

urinen drypper etter å ha latet vannet. Betydelig skjærende smerter etter å 

vannlating [sarsaparilla]. Hyppig urineringstrang og smerter. Må plutselig skynde 

seg på do for å late vannet, men greier ikke å holde igjen. Lammelse i blærens 

lukkemuskler.  

 

Hankjønn. - Betennelser i forhuden og i glans; smerter i penis. Betennelse i 

glans. Sekundær gonnore i form av revmatisme. Gonnore. Kronisk forhardning av 

testiklene. Smerter og svie ved blærhalsen, samt hyppig og hastende 

urineringstrang. Forstørrelse av prostata [Ferr. pc., Thiosinaminum; lodum, 

Sabal.]. Vorter og/eller condylom på og under forhuden').  

 

Hunkjønn. - Skjeden meget overfølsom [Berberis, Kreosotum, Lyssin.l Vorte-

aktig utvekst på utsiden av kjønnsorgan og på mellomkjøttet og 

endetarmåpningen. Rikelig utflod; tykk, grønnaktig. Voldsomme smerter i venstre 

eggstokk og i venstre lyske. Mensen sparsom, forsinket. Polypp; kjøtt-aktig 

utvekst. Eggstokkbetennelse; verst på venstre side, ved hver menstruasjon. [Lach.l 

Rikelig svette før mensen.  

 

Ånderettsorganene. - Tørr, hakkende hoste på ettermiddagen, med smerter i 

magesekken. Stikkende smerter i brystet; verre av kald drikke. Astma hos barn 

[nat. sulph.l Polypp på stemmebåndene. Kronisk betennelse i strupehodet.  

 

Hjertet. - Ryggen. - (Dragende smerter i ryggen verre av å sitte. Smerter i nedre 

rygg og i lårene som gjør at han ikke kan stå oppreist etter å ha sittet. Stivhet i 

nakken, mest på venstre side.').  

 

Ekstremitetene. - Når han går, har følelse av at lemmene er laget av tre eller 

glass, og vil  brekke lett. Fingertuppene hovne, røde, føles numne. Rykninger i 

muskulaturen, svakhet og skjelving. Knirking i leddene. Smerter i hæler og 

akillessener. Neglene er skjøre. Inngrodde tånegler. 

  

Søvnen. - Vedvarende søvnløshet. (Drømmer om å falle fra en høyde').  

 

Huden. - Polypper, utvekster, mollusker, vorter, hudkreft, fødselsmerker, byller; 

varige sår, særlig på genitalia og rundt endetarmsåpningen. Fregner og flekker. 

Svetten lukter søtt, og sterkt. Tørr hud, med brune flekker. Helvetesild; herpes. 
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Rivende smerter i kjertlene. Kjertlene hovner opp. Neglene blir misdannede; 

skjøre og myke. Utslett bare på steder dekket av klær, verre etter å ha klødd seg. 

Meget overfølsom for berøring. Kulde på en side av kroppen. Hudkreft; polypper. 

Brune flekker på hendene og armene.  

 

Feber.- Frostriene begynner i lårene. Svett kun på delen som er avdekket, ellers 

over hele kroppen bortsett fra hodet, i søvnen; rikelig, sur, lukter av honning. 

Orgasmer av blod om kvelden, med pulsering i blodkarene.  

 

Modaliteter. - Verre, om natten, av sengevarmen; klokka 3 om morgenen og 3 på 

ettermiddagen, av kulde, av fuktig luft; etter frokost; av fet mat, kaffe; 

vaksinasjon. Bedre, venstre side; når han drar opp en ekstremitet.  

 

Forhold. - sammenlign med Calmea, Silica, Natrium sulphuricum, Aranea; Apis; 

Pulsatilla. (Ved vaccinosis samenlign med Silica, Sulphur og Malandrinum'). 

Vorter som oppstår under behandling med thuja kan bli fjernet med Sabina. Andre 

antidotes er Mercurius og Camphor. Kompletterer Sabina, Arsenicum, natrum 

sulphuricum og Silica. 

 

 

 

TUBERCULINUM 

(Laget av tuberkuløs abscess) 

 

Tuberculinum er indikert i nyreproblematikken, men forsiktighet er krevd, for der 

hvor huden og tarmene ikke fungerer normalt, er selv høye potenser farlige. I 

kroniske betennelser, er slående og permanente resultater  oppnådd. (Dr. Nebel 

Montreux) 

  Utvilsom verdi i behandlingen av begynnende tuberkulose. Særlig 

tilpasset til mennesker med smalt bryst. Slapp fiber, svak innhentende kraft, og 

meget påvirket av vær- forandringer. Pasienten er bestandig trøtt; bevegelser 

forårsaker intens trøtthet; avskyr arbeid; begjærer stadige forandringer. 

Når symptomene bestandig forandrer seg, og velindikerte midler ikke oppfyller 

forventningene, og pasienten blir forkjølet ved minste anledning. Rask avmagring. 

Av stor verdi i epilepsi, nevrasteni og nervøse barn. Diaré hos barn som varer 

flere uker, ekstrem avmagring, blåaktig blekhet, utmattelse. Barn med svake 

mentale evner. Hovne mandler. Hudlidelser, akutt ledd- revmatisme. Meget 

sensitiv, både fysisk og mentalt. Generell utmattelse. Nervøs svakhet. Skjelving. 

Epilepsi. Artritt.  (Voksesmerter. Benhinnebetennelser°) 

 

Gemytt. – Motsigende, karakteristisk for Tuberculinum er mani og melankoli; 

søvnløshet og dorskhet. Irritabel, særlig idet han våkner. Deprimert, melankoli. 

Redd hunder. Særlig redd alle dyr. Tendens til å bruke fælt språk, banner. 

(Hyperaktive barn: slåss og ødelegger uten grunn, uvøren. Misfornøyde med 

tilværelsen, krever stadig forandringer°). 

 

Hodet. – Lider av hodepine dypt inn i hjernen og av intense nevralgier. Alt virker 

rart og forandret. Intens smerter som om hodet blir klemt med en bånd. 

Hjernehinnebetennelse: når kritiske utsondringer kommer fram, svette, rikelig 

urinering, diaré, hud- utslett, gjenta midlet kun når krisen kommer fram. Har 
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hallusinasjoner om natten, våkner vettskremt. Utslett på skalpen med fnugget hår 

[Vinca]. (Slår hodet i veggen. Skjærer tenner. Hodepine fra 10 om morgenen til 3 

på ettermiddagen°). 

 

Øynene. – (Skjev hornhinne. Skjeling°). 

 

Ørene. – Vedvarende illeluktende verk. Perforering av trommehinnen, med 

uregelmessige kanter.  

 

Nese. - Masse små byller, meget smertefullt, dukker opp i nesen; grønn, 

illeluktende verk. 

 

Munnen. – (Forsinket tann- frambrudd. M.Tyler°) 

 

Magesekken. – Avsky for kjøtt. Magesug med sult- følelse [Sulphur]. Begjær 

etter kald melk.  

 

Magen. – Tidlig morgen, brå diaré [Sulphur] . Avføring mørkebrun, 

illeluktende, kastet ut med stor kraft. Forstørret mage/kjertler, med avmagret 

kropp.   

 

Urinveien. – (Sengevæting°). 

 

Hunkjønn. – Godartet tumor i puppene. Menstruasjon kommer for tidlig, for 

rikelig, for langvarig. Uregelmessig menstruasjon. Smertene øker når blødningen 

begynner. (Smerter i brystene rett før menstruasjonen begynner°). 

 

Åndedrettsorganene. – Hovne mandler. Hard, tørr hoste i løpet av søvnen. 

Opphosting tykk, lett å hoste opp; meget produktiv bronkitt. Puste- mangel. 

Fornemmelse av å kveles, selv når det finnes masse luft. Lengter etter kald luft. 

Bronko-pneumoni hos barn. Hard, hakkende hoste, rikelig svette med vekttap, og 

surkling i brystet. Problemene som begynner øverst i lungene.  

 

Ryggen. – Stram følelse i nakken og nedover ryggen. Kulde mellom 

skulderbladene og/ eller oppover ryggen.  

 

Huden. – Kronisk eksem, intens kløe; verst om natten. Akne hos barn tuberkuløse 

barn. Mesling: psoriasis [Thyroid] 

 

Søvnen. – Dårlig søvn; våkner tidlig. Uoverkommelig søvn i løpet av dagen. 

Livlige drømmer, skremmende. (Skjærer tennene i søvnen°). 

 

Feber. – Temperatur som kommer og går etter en fullført krise. Rikelig svette. 

Generell frossenhet.  

 

Modaliteter. – Verst, av bevegelser, av musikk; rett før en storm; av å stå; av 

fuktighet; av trekk; tidlig på morgenen; og etter å ha sovet. Bedre, av frisk luft.  
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VERATRUM ALBUM 

(Nyserot) 

 

Midlet forårsaker en tilstand som gir et fullkomment bilde av fysisk 

sammenbrudd, med ekstrem kulde av kroppen, blå misfarging og svakhet. 

Sjokktilstand etter operasjoner med kald svette på pannen, blekt ansikt, rask 

og/eller svak puls. Kald svette på pannen ledsager nesten alle besvær. Oppkast, 

rikelig diaré, og kramper i ekstremitetene. Rikelig oppkast og voldsomme 

brekninger er mest karakteristisk. Kirurgisk sjokk. Ekstrem tørrhet av alle 

slimhinner. Coprophagia (en form for akutt galskap hvor pasienten spiser sin egen 

avføring°); voldsom mania alternerer med taushet, og perioder hvor pasienten 

nekter å prate. 

 

Gemytt. - Melankoli, ledsaget av bedøvelsestilstand og mania (akutt galskap°). 

Sitter på en latterlig måte; legger ikke merke til noe; Furtende likegyldighet. 

Rasende opphisselse; skriker, banner. Barsels mania. Vandrer målløse fra 

hjemmet. Vrangforestilling om at et uhell er nær ved å skje. Mania med begjær 

for å rive og skjære opp ting [Tarent.]. Anfall av smerter, med feberfantasi som 

driver henne til vanvidd. Banner, hyler hele natten. (Husk også fra Kents 

Repertoriet, Mind;  DESPAIR; social position of°) 

 

Hodet. - Sammentrykte og stive ansiktsuttrykk. Kald svette på pannen. Følelse av 

at det ligger en isklump på issen. Hodepine, med kvalme, oppkast, diaré, blekt 

ansikt. Nakken blir så svak at han ikke kan holde hodet opp. 

 

Øynene. - Mørke ringer rundt øynene. Stirring; øynene er vridd oppover, uten 

glans, matte. Rikelig med tårer og røde øyne. Øyelokkene er tørre og føles tunge. 

 

Ansikt. - Nedsunket ansiktsuttrykk. Iskald på nesetippen og i ansiktet. Nesen 

avmagres og blir mer spiss. Rivende smerter i kinn, i tinning, og i øynene. 

Ansiktet meget blekt, blått, sammensunket, kaldt. 

 

Munnen - Tungen er blek, kald; kulde i munnen som etter å ha spist 

peppermynte. Tørrhet langs en linje midt på tungen som ikke blir bedre av å 

drikke vann. Spyttet er salt. Tannverk, tennene føles tunge som fulle av bly. 

 

Magesekken. - Umettelig appetitt. Tørste for kaldt vann, men vannet blir kastet 

opp igjen så snart det er svelget. Avsky for varm mat. Hikke. Rikelig oppkast med 

kvalme; verre av å drikke og av minste bevegelse. Begjær for frukt, saftige og 

kalde ting, is, salt. Angst i magegropen. Stor svakhet etter oppkast. Irritabel mage 

med kronisk oppkast av maten. 

 

Magen. - Følelse av at magen er tom og at den synker. Følelse av kulde i magen 

og magesekken. Smerter i magen før avføringen. Kramper, sammenknyting i 

magen og leggene. Følelse av at det vil danne seg et brokk [Nux]. Magen er 

følsom for trykk, oppblåst med fryktelige kollikksmerter. 

 

Endetarmen. - Forstoppelse p.g.a. inaktivitet i endetarmen, med hete og 

hodepine. Forstoppelse hos spedbarn, også som følge av meget kaldt vær. 
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Avføringen blir stor og pasienten må trykke så hardt at han blir sliten, med kald 

svette. Diaré, meget smertefull, vannaktig, rikelig, og blir sendt ut med stor kraft, 

etterfulgt av utmattelse. Både i koleralignende og i ekte kolera når oppkast 

ledsager diaréen. 

 

Åndedrettsorganene. - Hes, svak stemme. Surkling i brystet. Mye slim i 

bronkiene, som han ikke greier å hoste opp. Grove surklende bilyder ved ånding. 

Kronisk bronkitt hos eldre [Hippozanin]. Høy lyd, bjeffende hoste, hoste som 

kommer fra magen, etterfulgt av raping; verre i varme rom. Hul hoste, forårsaket 

av kiling langt nede, med blått ansikt. Hosten begynner når han drikker, særlig 

kaldt vann; urinen lekker ut når han hoster. Hoster når han kommer inn fra kulden 

og inn i et varmt rom [Bryonia]. 

 

Hjertet. - Hjerteklapp med angst, og rask, lydhør pust. Uregelmessig, svak puls. 

Tobakkhjerte (akselerert og uregelmessig hjerterytme°), som følge av 

skråtobakkforbruk. Hjertet hopper over et eller flere slag hos svake mennesker 

med leverbesvær. I homeopatiske doser er dette en av våre beste hjertestyrkende 

middel (J.S. Mitchell). 

 

Hunkjønn. - Mens for tidlig; for rikelig og utmattende. Smertefull menstruasjon, 

med frossenhet, rikelig diaré, kald svette. Besvimer av minste anstrengelse. 

Seksuell mania rett før mensen. 

 

Ekstremitetene. - Sårhet og ømhet i leddene. Isjias; smerter som fra elektrisk 

blitz. Kramper i tykkleggen. Nervesmerter i brachial plexus; armene føles hovne, 

kalde og paralyserte (brachial plexus er et nettverk av nerver i nakken og i 

armhulen, bestående av nerver i de fire nederste cervikal- og de første 

torakalryggvirvler°). 

 

Huden. - Blå, kald, klam, ikke elastisk; kald som døden. Kald svette. Rynkete hud 

på hender og føtter. 

 

Feber. - Frostrier, med ekstrem kulde og tørste. 

 

Modaliteter. - Verre om natten; av kaldt fuktig vær. Bedre av å gå, og av varme. 

 

Forhold. - Boericke gir ingen informasjon her, men Hering sier at Veratrum 

album blir antidotet av Aconitum, Camphor, China Coffea. 

Veratrum antidoter Arsenicum, China, Cuprum, Ferrum, Opium. 

Veratrum fjerner uheldige virkninger av alkohol og tobakk. 

Midlet er forenelig med Arsenicum, Arnica, China, Cuprum og Ipecacuhana. 

 

 

VERBASCUM 

(Botanisk) 

 

Har en markant virkning på den nedre gren av den 5. kranialnerven; på øret; på 

åndedrettsorganene og på blæren. Katarr, og forkjølelser, med periodiske 

ansiktssmerter. Beroliger nervøse, og bronkitt, og urinsveis irritasjoner, og hoste. 
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Ørene. - Øreverk, med en følelse av tetthet. Døvhet. Tørr, skjellete hud i ytre 

øregang (påføres lokalt). 

 

Ansikt. - Nervralgiske smerter i overkjeven, i leddet mellom kjeve og tinning, og 

i øret [Menyanthes], særlig på venstre side, ledsaget av økt tåredannelse, snue, og 

en følelse av at delen ble knust med en tang. Å prate, å nyse, å bite tennene 

sammen og temperatur-forandringer, forverrer smertene. Smertene kommer 

lynraskt, utløst av den minste bevegelse. Oppstår periodvis på samme klokkeslett, 

morgen og kveld, hver dag. 

 

Magen. - Smertene brer seg langt ned, og forårsaker sammentrekning av 

musklene i 

endetarmenåpningen. 

 

Rektum. - Må på do mange ganger hver dag, med en fornemmelse av vridning 

rundt navlen. Hemorroider, med vanskelig og hard avføring. Betente og 

smertefulle hemorroider. 

 

Urinveien. - Urinen drypper hele tiden: Smertefull urinering. Sviende urinering. 

 

Åndedrettsorganene. - Heshet; dyp stemme, grov stemme; lyder som en trompet; 

“basso profundo”. Hoste; verre om natten. Astma. Sårhet i strupehodet, hoster i 

løpet av søvnen. 

 

Ekstremitetene. - Krampesmerter i fotsålen, i høyre fot, og knær. Nedre 

ekstremitetene føles tunge.Ttommelen føles nummen. Nervesmerter i venstre 

ankel. Stivhet og sårhet i leddene i nedre ekstremiteter. 

 

Modaliteter. - Verre av temperatur-forandringer, av å prate, av å nyse, av å bite 

tennene sammen (nedre dental- nerven); fra kl. 9 på morgen, til kl. 4 på 

ettermiddag. 

 

Forhold. - Sammenlign med: Platina og Causticum. 

 

 

 

 

 

ZINCUM METALLICUM 

(Sink) 

 

Prøvning beskriver den mentale depresjon. Ordet ”jernteppe” dekker en stor del 

av midlets virkning. Vevene blir utslitt raskere enn de kan repareres. Forgiftning 

som følge av undertrykt utslett eller utsondring. Symptomene i nervesystemet er 

de aller viktigste. Manglende vitalitet. Nærstående  lammelse av hjernen. Perioder 

av depresjon i løpet av sykdom. Besvær fra ryggmargen. Rykninger. Smerter som 

stammer fra et område som er halvveis mellom huden og kjøttet. Stor lindring av 

utsondring. Chorea*, av skrekk eller undertrykt utslett. Generalisert 

krampetrekning, med blekt ansikt og ingen varme. Markant anemi med grundig 

utmattelse. Forårsaker en minking av antall, og en ødeleggelse av røde 
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blodlegemer. Sykdom hvor det nødvendige utslett har blitt kastet tilbake på 

organismen. For kronisk sykdom med symptomer fra hjerne og ryggmarg, 

skjelving, krampetrekning, rykning og rastløse føtter er alt sammen lede- 

symptomer. 

 

Gemytt. – Hukommelse svak. Meget overfølsom for lyd, avskyr arbeid, samtale. 

Barnet gjentar alt som blir sagt til ham. Frykter at han blir arrestert, anklaget for 

en forbrytelse han ikke har begått. Overtroisk°). Melankoli. Sovesyk, sløv. 

Lammelse av motoriske nerver. 

 

Hodet. – fornemmelse av at han vil falle mot venstre. Hodepine fra den alle 

minste vin- mengde. Vann på hjernen. Ruller hodet fra side til side på puten. 

Borer hodet inn i puten. Smerter i bakhodet, med følelse av å ha en vekt på issen. 

Automatiske bevegeleser av hodet og hendene. Hjernteppe: hodepine hos 

overarbeidet skolebarn. Pannen blir kald, bunnen av hjernen varm. Brøling i 

hodet. Skvetter fra redsel.  

 

Øynene. - Pterygium*; svie, tåredannelse, kløe. Trykk som om øynene blir 

trykket inn i hodet. Kløe og sårhet av øyenlokket og av den indre kroken. Ptosis*. 

Øynene ruller i øyen- hule. Tåket syn i en side av synsfelt, verst av stimulans. 

Skjeling. Delvis blindhet, med heftig hodepine. Rød og betent øyenlokk; verst i 

indre krok. 

 

Ørene. – Riving, og stikking, og ekstern hevelse. Utsondring av puss. 

 

Nese. – Sårhetsfølelse høyt oppe; trykk i neseroten. 

 

Ansikt. – Bleke lepper; samt sprekk i munn- hjørne. Rødhet og kløende utslett på 

haken. Rivende smerter i ansikts- ben. 

 

Munnen. – tennene løsner. Tannkjøtt blør. Skjærer tenner. Blodig smak. 

Blemmer på tungen. Problemer med å få tenner; barnet er svakt, kaldt og har 

rastløse føtter.  

 

Halsen. – Tørr; konstant trang til å harke opp seigt slim. Rå og tørrhet i halsen og 

strupehodet. Smerter i muskler av halsen i det han svelger. 

 

Magesekken. – Hikke, kvalme, oppkast av biter av slim. Svie i magesekken, 

halsbrann av å spise søtt. Tåler ikke den minste mengde vin. Glupsk appetitt rundt 

klokka 11 om morgenen [Sulphur]. Stor grådighet mens han spiser; kan ikke spise 

fort nok. Slapp fordøyelse, føles som om magesekken har kollapset. 

 

Magen. – Smerter etter et lett måltid, stinn. Smerter i en flekk under navlen. 

Gurgling og knipetak; oppblåst. Luft- kolikk, magen trekker seg innover 

[Plumbum]. Forstørret, forhardnet sår lever. Refleks- symptomer av å ha ”floating 

kidney”. Knipetak etter å ha spist.  

 

Endetarmen. -  Hard, liten, forstoppet avføring. Cholera infantum*, med ”blir-

aldri-ferdig-følelse”; grønn slimete utsondring. Brå stopp av diaré, etterfulgt av 

mentale symptomer.    
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Urinveien. – Kan bare late vann når han sitter lent bakover. Hysterisk 

tilbakeholdelse. Ufrivillig urinering mens hans går, hoster eller nyser. 

 

Hankjønn. – Testiklene hovner opp, blir dratt oppover. Voldsom ereksjon. 

Sædtømming med magetrøbbel. Kjønnshårene faller av. Dragende smerter i 

testiklene som brer seg oppover sædlederen.  

 

Hunkjønn. – Smerter i eggstokken; særlig venstre; kan ikke sitte stille [Viburn]. 

Nymphomania hos fødende kvinner. Menstruasjon kommer for seint, undertrykt; 

etterbyrden blir holdt tilbake [Pulsatilla]. Puppene blir smertefulle. Brystvortene 

blir ømme. Menstruasjon blør mer om natten [Bovista]. Alle plagene blir bedre i 

løpet av menstruasjon [Eupion; Lachesis]. Alle kvinnens symptomer er ledsaget av 

rastløshet, depresjon, kulde, overfølsomhet av ryggraden og rastløse føtter. Tørr 

hoste før og i løpet av menstruasjonen.   

 

Åndedrettsorganene. – Sviende trykk under brystbenet. Sammentrekning og 

skjærende smerter i brystet. Heshet. Svekkende, krampaktig hoste; verre av å 

spise søtsaker. Barnet holder seg i kjønnsorganer når han hoster. Astmabronkitt, 

med sammensnøring av brystet. Dyspne bedre så snart opphostning dukker opp. 

 

Ryggen. – Smerter i korsryggen. Tåler ikke å bli rørt [Sulphur; Theridion; China]. 

Spenning og stikking mellom skuldrene. Irritasjon av ryggraden. Slitsom smerter 

rundt den siste dorsal og første lumbal- virvelen (dvs.korsryggen°), verst av å 

sitte. Svie langs hele ryggraden. Nakken blir sliten av å skrive eller hvilken som 

helst annen anstrengelse. Rivning i skulderbladene.  

 

Ekstremitetene. – Lammelse, svakhet, skjelving og rykning i diverse muskler. 

Frostbitt [Agaricus]. Føttene i stadig bevegelse; greier ikke å sitte stille. Digre 

åreknuter i leggene. Svette. Krampetrekning, med blekt ansikt. Smerter som farer 

på tvers fra den ene siden til den andre, særlig i de øvre ekstremitetene. Fotsålene 

oversensitiv. Tråkker med hele foten når han går. 

 

Huden. – Åreknuter, særlig i nedre ekstremitetene [Pulsatilla]. Maur i føttene og 

leggene, som om små insekter krabber på huden, hindrer søvnen. Eksem, særlig 

hos anemiske og neurotiske pasienter. Kløe på lårene og i knehasen. Når utslett 

går tilbake uten at sykdommen er kurert.    

 

Søvnen. – Skriker høyt midt i søvnen; hele kroppen gjør et hopp; våkner skremt, 

stirrer. Nervøse bevegelser av føttene mens han sover. Skriker høyt i løpet av 

søvnen uten å være klar over det. Går i søvne [Kali phosphoricum] 

 

Feber. –  Hyppig, feber- skjelving farer nedover ryggen. Kalde ekstremiteter. 

Nattesvette. Rikelig fotsvette.  

 

Modaliteter. – Verst, ved menstruasjonsperioden, av berøring, mellom 5 om 7 om 

kvelden; etter middag, av vin. Bedre, av å spise, av alle utsondringer, og når 

utslettet kommer på huden. 
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Glosse 

 

2X er en beskrivelsen av potens og fortoning som tilsvarer det man i Norge vil 

kalle D2, som er en meget lav potens. Slike preparater inneholder en påviselig 

mengde av det opprinnelig preparat. Det som forstår seg på den slags påstår at alt 

under D24 inneholder noe av det opprinnelig stoff.  

 

Adynamic; et beklagelig (og kryptisk) ordvalg. Adynamic må bety uten 

dynamikk, altså uten energi, det er uklart om Boericke sikter til pasienten eller til 

feberen. De som er interessert i en bedre beskrivning av en typisk Phosphorus-

feber kan slå opp i Allens Handbook, eller i Herings Guiding. 

 

Ahpthae er smertefulle, gule eller hvite blemmer på munn og/eller 

svelgslimhinnen. Disse kan gå over til små grynstore overfladiske sår, som er 

overraskende smertefulle når de berøres. De kan opptre enkeltvis på tunga, da blir 

de iblandt kalt “ljugeblemme”. Når det er mange av dem blir de iblandt kalt 

“trøske” eller stomatitt. Aphthæ; små hvite blemmer, som oftest blir til meget 

smertefulle små sår på munnens slimhinne. De kan komme enkeltvis, f.eks. på 

tungespissen, men kan også forekomme i temmelig store mengder. Når sauene er 

angrepet av mange slike “aphthæ”, vil veterinærene gi diagnosen “munnskurv”. 

Samme tilstand, forårsaket av samme virus hos mennesket, vil foranlede 

diagnosen Aftøs stomatitt. (3 ganger Hurra for den vitenskapelige medisin). 

 

Anasarca* Anasarca; generalisert ødem, som er utbredt over hele kroppen, og 

som arter seg mer som en vannansamling under huden, enn som en oppsvulming 

av dypereliggende organer. Huden får et appelsinhudlignende utseende.. 

 

Angioneurotic ødem; en slags elveblest som skyldes en svikt i blodtilførselen som 

følge av skade, kramper eller paralyse i blodårene. Vanlig elveblest (urtica), er et 

lokalt fenomen på huden som arter seg som hevelser og/eller blemmer med 

rødhet. Ødem ligner elveblest i utseende men påvirker større arealer og involverer 

også vevene som ligger dypere enn huden. 

 

Anthrax (miltbrann) er en sykdom som oppstår hos dyr, men som kan smittes til 

mennesker når giften kommer inn i kroppen gjennom et sår. Sykdommen 

begynner med lokal kløe, og i løpet av et døgn vil det danne seg en lokal 

betennelse i form av en hissig blemme som er fylt med gjennomsiktig serum. 

Væsken i blemmen vil modne og danne en byll-lignende formasjon, men når 

byllen sprekker vil det vise seg at den ikke åpnes i et eneste hull som en vanlig 

byll, men vil arte seg som en carbuncle (se under ledum), som er en byll med flere 

små åpninger. En carbuncle vil heller ikke tømme seg som en byll, men vil 

snarere føre til sår-dannelse og koldbrann. De lokale kjertlene hovner opp, og 

sykdommen sprer seg til hele kroppen og engasjerer særlig milten. Ubehandlet 

anthrax fører ubønnhørlig til døden. Allopatisk behandling er penicilin og 

lignende. Du finner noen midler i Kent; rubrikk, Extremities; ANTHRAX, 

men Apis, Carbo-veg., Carbol-ac., Lac can., Rhus-tox., Pyrog. og Tarentula har 

også vist seg å være effektiv. 
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apoplexy er vanligvis oversatt med apopleksi, som i våre dager er ensbetydende 

med hjerneblødning eller hjerneslag. Amerikanske ordbøker fra Boerickes 

periode, definerer apoplexy som en tilstand hvor lammelse og bortfall av 

følsomhet er en følge av en kort periode av bevisstløshet, som vanligvis er et 

resultat av enten en blødning, eller en blodpropp i hjernen, eller ansamling av 

serum eller andre væsker i hjernehinnen. 

 

Ascites; ansamling av vann i et av kroppens indre hulrom, som oftest i peritonium. 

 

Asthenopia en tilstand hvor øynene ikke brukes lenge uten at det forårsaker 

trøtthet, smerter eller andre symptom. *Asthenopia, er en tilstand hvor øynene 

ikke kan brukes lenge før man blir sliten av det, det kan være ledsaget av smerter i 

øynene, og andre symptomer som f.eks. svimmelhet. Det skyldes en svakhet i 

øyemuskulaturen, og beroende på hvilke bevegelser som er hindret, er det mulig å 

stadfeste hvilken kranialnerve som er forstyrret. Man deler stort sett asthenopia i 

to grupper: 

1) “Accomodative asthenopia”; øyets indre muskler, de som styrer øyets 

fokuseringsevne, som er svake. Denne typen asthenopia forårsaker intet 

dobbeltsyn eller skjeling. 

2) “Muscular asthenopia”; musklene som styrer øyets bevegelser i øyehulen er 

svekket. Siden de fleste av øyemusklene, inklusive ciliarymuskelen som styrer 

fokusering, får nerveimpulser gjennom 3. kranialnerven, er det ikke uvanlig at 

man får en kombinasjon av de typer, men Ruta virker desidert best når de 

anvendes i tilfeller av “accomodative asthenopia”. Natrum muriaticum derimot, er 

mest effektiv i muskular asthenopia, særlig når dette medfører skjeling. 

 

Barber´s itch: (Tinea barbæ) også kalt “Ring-worm of the beard” er et utslett som 

angriper hårrøttene i skjegg og i nakken hos mannfolk. Utslettet begynner som 

små flekker av røde nyper, som oftest blir til små verkfylte blemmer. Det er 

karakteristisk at disse flekkene er nokså runde, og mens den indre delen av 

flekken blir bra og gror igjen, blir omkretsen av flekken bare større og større, slik 

at det til slutt dannes en ring. Håret i utslettets område blir angrepet, blir sprøtt og 

faller av, og etterlater seg et blekt område uten 

 

Bleksot; på engelsk “chlorosis”, en form for anemi hos menstruerende unge, som 

forårsaker en nesten grønnaktig blekhet (chlorophyll er substansen som gir 

plantene deres grønnfarge). Sekundar chlorosis kan en skjelden gang oppstå hos 

jenter som menstruerer for meget, men primær chlorosis fører snarere til at men-

struasjonen blir uregelmessig, og kan midlertidlig opphøre. Nøkkelsymptomer er 

spiseforstyrrelser, hodepine, blodmangel, dårlig søvn, nervøsitet, svak fordøyelse, 

og allmen trøtthet. 

 

 

Brain-fag: en tilstand som om “sikringen er gått”. Det er en mental trøtthet som 

fører til at hjernens intelektuelle kapasitet “går i hi”. Tilstanden er resultatet av 

kort, men intens belasting på intellektets funksjon, som f.eks. ved pugging til 

eksamen, eller emosjonell stress som følge av å pleie mennesker som man er glad 

i. 
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Bright´s disease; I følge Kichlu & Bose (Descriptive medicine / Jain Pub.) er 

Bright´s disease navnet på en gruppe sykdommer som alle fører til følgende 

syndrom; albuminuria, ødem, høyt blodtrykk. De fleste av pasientene lider av 

glomerulo-nephritis, enten akutt eller kronisk, som verker og fører til puss eller ny 

vevdannelse (neoplastic). Boken gir en detaljert beskrivelse av de forskjellige 

typer av Bright´s disease. 

Yasgur (dictionary of homeopathic terminology / Van Hoy pub.), velger å kalle 

disse en parenchymatous nephritt. Det fortelles at Kent døde av Bright´s disease 

som følge av overarbeidelse i forbindelse med Repertoriet. 

 

Brominism; I gamle dager ble bromium brukt som sterke beroligende midler, bl.a. 

ved behandling av epilepsi. Bromium ble også gitt til fengselsanstalter, fordi den 

dreper sexdriften. Brominism er bromium-forgiftning, og et av de hyppigste og 

mest fremtredende symptom, er sterk akne. Andre symptomer er hodepine, 

søvnighet, manglende interesse og reaksjosevne, giddeløshet, frossenhet og dårlig 

ånde. I ekstreme tilfeller bevitner man også markant tilbakebildning av 

kjønnsorganene.  

 

Bubo er en hoven betennelse i en lymfekjertel. Som oftest oppstår en slik Bubo i 

lysken og i armhulene. Den er vanligvis et tegn på en alvorlig sykdom, som 

oppstår f.eks. ved syfilis, gonoré, noen former for kreft, svarte-døden o.l. Bubo 

begynner som en hevelse i lymfknuten, og hevelsen kan være uten smerte, men er 

vanligvis vond eller øm ved berøring. I noen tilfeller kan disse lymfeknuter bli 

steinharde. Etterhvert som prosessen skrider frem, kan Bubo sprekke og tømme ut 

verk og materie, og kan på det stadiet forveksles med enten byller eller abscesser. 

 

 

Catalepsy; en transelignende tilstand hvor pasienten er våken, men har mistet all 

kontakt med 

omverdenen, og er helt urørlig og stiv. Pasienten er fullstendig passiv, svarer ikke, 

og er tilsynelatende ikke bevisst om hva som blir gjort med kroppen; f.eks. om du 

løfter pasientens arm og bøyer den halvveis opp, så vil den bare henge der du 

slapp den, som en gummistatue. 

 

carbuncle er en betennelse som begynner i hårroten, og er “forårsaket” eller 

ledsaget av staphylokokk-bakterien. På så måte er det eksakt som en byll, men 

mens en byll har en åpning, har en carbuncle flere åpninger. En carbuncle er rød i 

begynnelsen, men får gjerne en blå eller svart misfarging senere. En byll danner 

mer puss, og den kan tyte ut av en traktformet åpning, som kan gå ganske dypt inn 

i vevet. En carbuncle derimot har en tendens til å holde igjen pussen, og faren er 

at pussens gift sprer seg til blodet. 

 

Cellulitis; en betennelse i underhuden (subcutis), som angriper enten/eller, 

både/og, cellene i huden, eller bindevev i huden. 

 

Chilblains er en tilstand som er resultatet av dårlig blodtilførsel til ekstremitetene, 

enten det er forårsaket av en patologisk forandring, eller er direkte følge av 

frostskader. Symptomene er lokal hevelse, rødhet og intens kløe. 
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Cholera infantum er en bakteriell infeksjonssykdom, som kommer på varme 

somre, og som kan få epidemiske proporsjoner, men sykdommen har kun 

symptomene felles med kolera; det finnes ingen komma-basill. Sykdommen 

begynner meget akutt, med voldsomt oppkast og diaré, etterfulgt av feber, iblandt 

ledsaget av symptomer på hjernehinnebetennelse, og det ender med sjokktilstand 

og kollaps. 

 

Chordee; smerterfull vedvarende ereksjon hvor penisen er buet, oftest 

nedoverbøyd men kan være bøyet til siden eller oppover. Tilstander skyldes som 

regel en betennelse i penisens svampkropp forårsaket av gonorré. 

 

Chorea; en tilstand som er et resultat av en skade på nerver i ryggmargen, og som 

arter seg ved ufrivillig og kontinuerlige bevegelser av ekstremitetene og  

ansiktsmusklene. I noen tilfeller er bevegelsene meget brå mens i andre tilfeller 

kan disse bevegelsene være nærmest elegante og rytmiske, det er de siste som har 

ført til at en synonym for chorea er Saint Vitus dance (sanktveitsdans). 

 

Cirrhus er en kreft som begynner som en forhardning av bindevevene. 

 

Coma vigil er en febertilstand hvor pasienten babler og fantaserer på et lavmælt 

nivå. Det karakteristiske er at pasienten aldri sover helt, han ligger med øynene 

fullt åpne, men er bare delvis ved bevissthet og temmelig reaksjonsløs. 

 

Crusta lactea; en form for eksem med tykk skorpedannelse. Uttrykket betyr 

melkeskorpe, og jeg vet ikke om det er fordi det oppstår stort sett hos spedbarn 

(som lever på melk), eller om det er p.g.a. av skorpenes hvite utseende. Noen 

medisinske bøker anvender uttrykket kun for en soppsykdom i hodebunnen (også 

kalt Favus), som gir flate hvite skorper rundt hårene som kan spre seg over store 

områder, men de fleste homeopater går etter symptomene og Crusta lactea kan 

også bety det vi kaller seborréiske eksem, og R.Hughes, som er en meget pålitelig 

kilde, definerer det som en “Eczema impetiginodes of the face” hos spedbarn. 

 

Cyanosis; en blå eler blå-lilla misfargning av huden, og/eller slimhinnene p.g.a. 

dårlig syresetting av blodet. Et godt og velkjent eksempel på cyanosis, er blå 

lepper på barn som har badet alt for lenge på sommeren. 

 

Når en væske ansamler seg i hjertet eller lungesekken, kaller man dette en 

“effusion”. En slik “effusion”, altså væskeansamling, er resultatet av en prosess. 

En slik prosess kan være av to typer: 

1) Transudate, gjelder når slik væskeansamling er resultatet av et generalisert 

ødem i hele kroppen. Et slikt ødem er resultatet av en endring på cellenivået, som 

forandrer det osmolariske trykket mellom kapillarene og vevene. En slik 

“transudate” væskeansamling, er ikke et resultat av betennelse i de lokale vevene. 

Når slik væskeansamling engasjerer lungene, kaller man tilstanden “hydrothorax” 

(vann i lungene). Etiologien på hydrothorax kan være f.eks. hjertesvikt, 

nyresykdom, levercirrhosis, eller anemi og andre ernæringsmangler. Når en 

“effusion” er resultatet av en “transudation”, vil væskeansamling som oftest være 

på begge sider av lungene. Væsken har en svak gul farge og er gjennomsiktig. 

Proteininnholdet er mindre en 3 gram pr. 100 ml. 
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2) *Exudate; når slik væskeansamling er resultatet av en lokal betennelse, eller av 

en lokal neoplastic prosess (når kroppen regenererer nytt vev og kvitter seg med 

døde celler). Slik “exudativ effusion” er vanligvis ensidig. Væsken er mer orange- 

eller brun-gulfarget. Proteininnholdet er større enn 3 gr. pr. 100 ml. Effusionen 

kan også være iblandet blod, eller være av rent blod (Hæmthorax). Den kan være 

melkeaktig og bestå av lymfevæske (Chylothorax). Den kan være iblandet puss 

(pyothorax eller empyema). 

Klinisk verdi av slik kunnskap er følgende; 

når en perikardit eller en pleurit er i den begynnende fasen, vil friksjonen mellom 

organet og sekken føre til smerter. Når “exudation”- fasen er kommet igang vil 

smertene avta betraktelig. Når “efussion” er et faktum og at væskeansamlingen er 

betydlig, vil dette føre, til at organet er hindret i sine bevegelser og gi symptom 

som pustebesvær eller lavt blodtrykk osv. 

 

Epithelioma er en hudkreft som angriper epitel-cellene, denne type av kreft skal 

være godartet. 

*Epithelioma er en hudkreft som angriper epitel-cellene, denne type av kreft skal 

være godartet. 

 

Euthanasia; I våre dager er ordet brukt i betydningen aktiv  dødshjelp. Men “ekte 

homeopathy” (altså homeo-pati som er utført etter de regler som er nedskrevet i 

Organon), har aldri, og vil aldri drepe eller skade mennesker på noe vis. Derimot 

kan det hevdes over enhver tvil, at homeopati hjelper pasienten bedre å takle 

døden. Lachesis for eksempel, hjelper til å fjerne smerten og angsten fra dødsleiet, 

men andre midler må også velges, alt etter symptomene. Jeg har sett Tarentula 

fjerne smerten bedre enn morfin, og Arsenicum berolige bedre enn Valium. 

Latrodectus mactans har også et godt rykte når hjertet står i fokus. Cuprum, når 

tilstanden er ledsaget av kramper, Veratrum album er også anbefalt, andre ganger 

er det tilstrekkelig med Rhus tox. 

 

Fatty degeneration er et samlet begrep for en rekke degenerative prosesser, hvor 

et organs parenkym blir erstattet av ikke spesialiserte celler. I denne sammenheng 

menes med “parenkym”, den spesialiserte celle som oppfyller organets spesifikke 

funksjoner, i motsetning til grundvevet som er felles for alle organer. I våre dagers 

patologi skiller vi den degenerative prosessen i tre forskjellige typer; 

parenkymatøs-degenerasjon, 

Hydrop-degenerasjon og Fett-degenerasjon, og man kan finne presise definisjoner 

om disse begrepene i spesialisert literatur. Poenget er at man kan ikke uten videre 

oversetter “fatty degeneration” med “fett-degenerasjon”, fordi vi ser at Boericke 

prater om blodets degenerasjon, og slike prosesser faller i en helt annen kategori i 

moderne patologi. I våre dager hadde vi pratet om “anemi”, sågar “hemolys” og 

“aplastisk anemi”. Boericke nevner “Fatty degeneration” under Abdomen og her 

gjelder det særlig leveren. Phosphorus har også gitt bra resultater i behandling av 

“Fatty degeneration of the heart”, og av skrumplever. 

Fatty degeneration of the heart vil i disse dager sannsynligvis føre til diagnosen 

“hjerteamyloidos” som er en tilstand hvor muskelfibrene blir erstattet av fibrin. 

Amyloid-ininfiltrasjon i hjertet gir opphav til overlednings-svikt og fører til 

arytmier og AV-blokk av varierende grad. Diagnosen stilles ved EKG. 
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*favus; Også kalt tinea capitis, er en sopp som samler seg på skalpen og fører til 

runde, knallgule skorper, som har en sterk lukt. 

 

*flexormuskler er de muskler man belaster når man bøyer ekstremitetene, 

imotsetning til extensor-muskler, som er muskler man bruker når man strekker ut. 

Biceps er en flexormuskel, triceps er en extensormuskel. 

 

Follicular tonsillitis er en betennelse i mandlene, hvor mandlenes kanalar 

(lymfeknuter) blir betente, slik at de stikker fram som små hvite prikker på 

mandlene. 

 

Fungus hematodes; såvidt jeg kan se er uttrykket ikke lenger i bruk, jeg har heller 

ikke greid å finne ut hvilke forskjellige nye navn den gamle sykdommen har fått. 

Det er i hvertfall en form kreft som åpner seg på huden, men som etter alt å 

dømme begynner dypere i dermen eller t.o.m det underliggende vev. Det er en 

myk tumør som er rød og blødende. Kents repertory klasserer “fungus hematodes” 

på side 1346 under “Cancerous affections”. Lilienthal klasserer “fungus 

hematodes” under ondartet kreft. Du finner en meget bra beskrivelse av to tilfeller 

av “fungus hematodes” i Herings “Guiding symptoms” på side 372 i bind 8. 

 

Granular lids; en betennelse på innsiden av øyelokkene, som gjør at det danner 

seg mange små kornaktige (granulat) hevelser på slimhinnen. Se også Trachoma. 

 

“Hectic fever” er feberen som ledsager aktiv tuberkulose; en slags kronisk feber 

som er nokså stabil, men som fører til en temperaturøkning midt på 

ettermiddagen, ledsaget av en betydelig rødming i kinnene (for Phosphorus, mer 

på venstre enn på høyre kinn) 

 

Hectic flush er en regelmessig tilbakekommende rødhet i kinnene, som er 

forårsaket av en kronisk feber-tilstand, slik som vi bevitner ved aktiv tuberkulose 

og/eller blodforgiftning. 

 

Hippokratisk mine referer til et utseende som ikke er uvanlig ved slutten av 

utmattende sykdommer, som f.eks. kolera eller kreft o.l. Hippokrates var den 

første til å gi en full beskrivelse av dette ansiktet i sin bok “Epidemics”, 

beskrivelsen er omtrent denne; nesen sammeklappet og smal, til og med adskillig 

mer spiss enn vanlig, tinningene en nedsunket, øynene matte og nedsunket, ørene 

grå og kalde, leppene slappe og bleke. 

 

Intermittent fever; blandt de mer kroniske typer av feber, skiller vi hovedsakelig 

mellom: 

1) continuous (kontinuerlig): Temperaturen er hele tiden over det normale, og 

temperaturen varierer med mindre enn 1 grad Celcius i løpet av et døgn. 

2) intermittent (som opphører); temperaturen faller tilbake til det normale en gang 

pr. døgn. 

3) remittent (tilbakvendende); temperaturen kommer ikke tilbake til det normale, 

men varierer med mer enn 1 grad Celcius. 

 

Lichen er fellesnavn for en rekke hudutslett, som arter seg som en gruppering av 

mange små, flate nupper. De er ofte, men ikke alltid, ledsaget av kløe. Lichen har 



 

 202 

fått sitt navn fordi utslettet ligner lav som vokser på barken av trær, som vokser i 

fjellregionen. Utslettet har ingenting med soppinfeksjon å gjøre. 

 

Linea nasalis er en linje som går fra neseboråpningen til hjørnet av munnen. 

Ekstrem utmattelse som følge av sykdom, vil i noen tilfeller føre til at pasienten 

mister fettlaget i ansiktet, og får det utseendet som varsler døden, og som vi på 

engelsk kaller Hippocratic face. En forkortet beskrivelse av en Hippocratic face, 

vil lyde slik; nesetippen blir spiss og neseborene sammenklemte, tinning og øyne 

blir nedsunket, ørene blir grå og kalde, leppene blir slappe og smale, huden i 

ansiktet blir kald og blek. I noen tilfeller vil denne avmagringen begynne, eller 

være mest påfallende, på overleppen og rundt nesen. Denne delen av ansiktet vil 

da synke sammen, og man vil kunne se en slags renne som går fra 

neseboråpningen til munnviken. Dette er det vi kaller linea nasalis. 

 

Lupus; når ordet Lupus er brukt, menes det vanligvis Lupus vulgaris. Lupus 

vulgaris er en overdreven hud-celledannelse og er nå klassert blandt de 

tuberkuløse sykdommer. Det begynner som utvekster av myke, nåle-

hodestørrelse, rød-brun papula, som enten forekommer isolert eller i grupper. Selv 

om de forekommer i grupper, er de fortsatt hver for seg, og kommer ikke i kontakt 

med hverandre. Etterhvert vil disse papula slå seg sammen og danne flekker. 

Disse flekker vokser ved at det dannes nye papula rundt kanten av flekken. Slike 

utvekster er smerteløse, myke, elastiske, og noen ganger følsomme for trykk. 

Utviklingen går sakte, men før eller senere vil disse papula bryte sammen, og 

danne ulcus-sår. Sårene er vanligvis helt runde, graver seg inn i huden, men ikke 

dypt, og bunnen av såret er kornete og rødaktig. Sårene utsondrer en tynn, og ofte 

illeluktende sekret, som tørker til tynne tørre skorper. Kanten er myk og har lett 

for å blø. En sen sårdanningsprosess foregår under skorpen. Sårene er sjelden 

hverken ømme eller smertefulle. Lupus vulgaris dukker vanligvis opp etter 

puberteten og angriper mest kvinner. Det angriper huden, slimhinnen og brusken, 

men aldri ben-substansen. Sårene pleier å utvikle seg symmetrisk men kan vokse 

kun i en retning. Lupus angriper fortrinnsvis nesen, leppene, ansiktet og ørene , 

men den kan forekomme andre steder. Allopatisk behandling er Tetracykline. 

 

“mellomligende middel” er et forsøk på fornorsking av det engelske uttrykk 

“intercurrent remedy” som betyr et middel som man bruker som en slags 

katalisator mellom to andre midler. Det kan f.eks. være at man har gitt Apis ved et 

tilfelle av rosen i ansikt, og at det har forandret symptombildet, slik at Rhus 

toxicodendron er det middelt som er indikert etter Apis. Siden erfaring viser at 

Rhus og Apis er uvenner, at de slåss med hverandre, og at det er pasienten som 

lider, vil en erfaren homeopat aldri gå fra Apis, direkte til Rhus-tox uten å bruke en 

“intercurrent” Arnica f.eks, som vil virke som en slags “peace-maker” mellom 

Rhus-tox og Apis. I andre tilfeller vil man bruke en “intercurrent” for å gi et 

middel et nytt liv. F. eks. et tilfelle hvor man har gitt Sulphur med bra resultat, 

man observerer så at Sulphur er mindre virksom for hver gang man gir den; da vil 

man gi et “intercurrent” Hepar f.eks, og la den virke for en stund, før man på nytt 

gir Sulphur som etter all sannsynlighet vil bli like virksom som aller første gang. 

(se fotnoten til § 246, Organon 5.utgave) 

En tredje måte å bruke “intercurrents” på, er når pasienten ikke reagerer på vel 

indikerte midler. Da må man finne et middel som kan rydde opp, før det indikerte 
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middel kan treffe. Det finnes en rekke slike “opprydningsmidler”, og mange av 

dem er Nosoder. 

 

Miliary; et akutt utslett som arter seg som masse små,1-2 mm, tett pakkede 

hevelser på huden som kan minne om kviser. Tilstanden skyldes en stengning av 

svettekjertelene. Miliary er mer vanlig i varme land men kan forekomme hos folk 

som trener mye. 

 

Kroppens slimhinner inndeles i 3 hovedgrupper: 

1. - Mukøse menbraner danner en indre hinne i mage/tarm (fra spiserøret til 

endetarmen), i ånderetts-organer, i kjønns- og urinveisorganer. Hinnen består av 

epitelceller, hvorav noen utsondrer et sekret som vi kaller mukøs. Organer som er 

dekket av slik mukøs menbran, er fuktig og glatt ved berøring. Mukøs beskytter 

for kjemiske og mekaniske skader, og i luftrøret sørger den i tillegg for å hindre at 

støv og andre partikler kommer inn i lungene. 

2. - Serøse menbraner er slimhinnen som skiller organer fra dets direkte 

omgivelsen. Vi finner dem i lunge- og i hjertesekken, men også i hele magen hvor 

den omgir alle organer. Serøse menbraner er dannet av to lag, samt et glidemiddel 

som ligger mellom disse to lag. Det vil si at serøst sekret ikke kommer i kontakt 

med organene. 

3. - Synoviale menbraner er et samlenavn for slimhinnen i ledd-, muskel- og 

seneskjeder, som hindrer at organer blir skadet av bevegelser. I tillegg er sekretet 

fra synoviale menbraner også et “transportmiddel” som fjerner avfallstoff, og 

tilfører næring til brusken i leddene. 

 

Nevrasteni, eller utslitte nerver, er en allment kronisk nervetrøtthet som kan ha 

fysiske eller psykiske årsaker. Jay Yasgur (Dictionary of Homeopathic Medical 

Terminology) beskriver hovedsymptomene slik; søvnløshet, hodepine, følelse av å 

ha et band rundt hodet, vondt i ryggen, trøtthet etter minimal mental eller fysisk 

anstrengelse, økt følsomhet for lyder, uregelmessig hjerterytme, svimmelhet, 

appetittmangel og fordøyelses- problemer, synsbedrag, og hukommelsessvikt, økt 

irritabilitet og svakhet. 

 

night-watching= nattevakt, uttrykket brukes når man er tvunget til holde seg 

våken, enten p.g.a. et eller annet verv, eller fordi man pleier de syke eller ammer 

urolig barn. I homeopatien er uttrykket “nigth-watching” brukt når våkenhet er en 

tilstand som er pålagt, like så mye som når våkenhet skyldes en manglende evne 

til å sove p.g.a. nervøsitet. 

 

Ozonea ille lukt fra nesen som skyldes en nedbrytning av vevene, ved noen 

former for kronisk snue og ved syfilis. Ordet ”Ozæna” brukes også for kroniske 

sår i nesen. 

 

Pannus er en forandring i hornhinnens slimhinne, som begynner i øvre halvdelen 

av øyet, og ser ut som en grå flekk, eller som om en grå gardin er senket over den 

øverste delen av regnbuehinnen.  

 

Papula. / papular. Nylig oppkommet hard hevelse på huden, på størrelse med et 

knappenålshode og opp til størrelsen av en ert. Det kan være av vanlig hudfarge 

og er vanligvis helt rund. Enten flat eller konisk, og kan noe ganger vokse på stilk. 
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Årsaken til slik papule er vanligvis en betennelse, og varigheten kan variere. De 

forsvinner vanligvis ved resorbsjon, men de kan utvikle seg til pustuler. 

 

Pellagra, en sykdom som skyldes B2 vitaminmangel (niacin osv). De første 

symptomene er appetittmangel og vekttap og påfølgende svakhet. Så kommer 

betennelser i munnens slimhinne, svie på tungen og i strupen, og senere er hele 

mage/tarmen påvirket, som igjen fører til diaré. Røde utslett dukker plutselig opp 

på kroppen, depresjon, svimmelhet, irirtabilitet etc. er også med i bildet, og 

pasienten klager over brennende hete i hender og fotflaten. Etterhvert gjør 

symptomer av nervepåvirkning sin inntreden, som f.eks. korea, paralis, osv. Til 

slutt fører ubehandlet pellagra til galskap og døden. 

 

Perineum kalles på norsk “mellomkjøttet” og er området som ligger mellom 

kjønnsorganene og endetarmsåpningen. 

 

Pemphigus. Hudsykdom som arter seg som store (vanligvis 2-3 cm men kan være 

opptil 10-15 cm i diameter) slappe blemmer, på ikke rødmende hudbunn. 

Blemmene klør ikke og er ikke smertefulle, men de sprekker og etterlater rå hud 

hvor det kan oppstå sårdannelse. Munnen er engasjert i opptil 80% av tilfellene. 

Pemphigus oppstår som oftest hos eldre mennesker og kan ha dødelig utfall. 

Pemphigus-lignende symptomer kan oppstå som bivirkning av noen 

medikamenter. (Jeg har i Norge, sett tilfeller av pemphiguslignende utslett som 

følge av kontakt med Tromsøpalmen°). 

 

Petechia; blodutredning på hudens overflate, som begynner som en liten rød prikk 

på størrelse med et nålestikk, og som vokser ved at den danner “armer og ben”. I 

moderne litteratur er ordet “spider” (som er adskillig mer beskrivende) i ferd med 

gradvis å erstatte ordet petechia. 

 

Pterygium er nydannelse i hornhinnen, som vokser fra hjørnet mot nesen og over 

mot pupillen. Det er en trekantet vekst, med spissen mot pupillen. Den kan med 

tiden gradvis vokse over hele pupillen. Veksten ser ut som om det ligger et 1-2 

millimeter tykt lag av blank eller rosafarget klumpaktig gelé oppå øyet. 

 

Ptosis; framfall av et organ eller kroppsdel som er forårsaket av en lammelse av 

muskulaturen. Ordet brukes oftest for å refere til framfall av øvre øyelokk, men 

kan bety nedsunket livmor, og/eller magesekk og mage. 

 

Purpura miliaris; blodutredning på hudens overflate som arter seg som mange, 

tett pakkede, små (0,5 til 1mm) røde prikker. 

Purpura; blodutredning på hudens overflate, som i begynnelsen arter seg som 

blodrøde flekker på huden, som gradvis blir mørkere, senere lilla, omsider gul-

brune, og til slutt etter to tre uker, forsvinner de av seg selv, men noen ganger kan 

purpura etterlate seg varig hudfargeforandring. Misfargingen forsvinner ikke ved 

trykk, og det er i motsetning til misfarging forårsaket av erythema. Purpura 

inndeles i trombocytopen og vaskular purpura. Det først nevnte er forårsaket av 

blodets sammensetning, mens det sistnevnte er et resultat av en forandring i 

blodkarenes vegg. 

 



 

 205 

Pustule: Pustule er en ansamling av puss i en blemme, som ligger på øverste del 

av hudens epitel. En pustule er vanligvis hverken øm eller smertefull, fordi den 

engasjerer ikke hudens derm, slik som en kvise gjør. 

 

Pyorrhea – alveolar pyorrhea, også kalt periodontitis; betennelse i tannkjøttet 

rundt tennene som medfører tilbakbildning av bensubstansen og dannelse av 

hulrom (alveol) rundt tannroten. 

 

Rosacea er navnet vi gir til en tilstand som skyldes utvidelse av blodårene i huden 

på nesen, og/eller på kinnet, og som gir en hissig rød og t.o.m. en blålilla 

misfargning. Rosacea er ikke uvanlig ved høyt blodtrykk men de vekker ofte 

mistanke om sterkt alkoholmisbruk. 

 

*seborrhœa; en forstyrrelse i hudens fettkjertler, som enten fører til at huden blir 

overdrevet fet, særlig ipannen og på nesa, eller til en forandring i kvaliteten av 

sekretet, som fører til at sekretet samler seg opp som skorper. 

 

skrofuløs: Skrofulose; en nedarved sykdom som på tidlig middelalder ble kalt 

“King evil”(rundt år 1000). Nøkkel-symptomer er at vedkommende lett faller som 

offer for mykobakterier, som blir fanget opp i lymfe-kjertlene og utvikler tumør 

og hevelser i kjertlene rundt nakken og halsen. Som ledsagende symptom finner 

man kronisk slimhinnekatarr i åndningsorganer, eksem (såkalt atopisk), 

betennelser av øyelokkene, svakhet i ben og ledd, og sykdommen ender oftest 

med lungetuberkulose. 

 

Snuffles er et uttrykk man bruker når nesen alltid er halvveis tett, slik at man kan 

puste gjennom nesen hvis man virkelig prøver, men at man da lager sånn...Ja, 

nettopp...”snuffle-lyder”. Kronisk katarr? 

 

Tenesmus; utrykkhet stammer fra det franske ord “tenir” som betyr å holde, eller 

holde igjen. Tensmus er en tilstand hvor man har konstant urinerings- eller 

avføringstrang, men hvor lukkemusklene holder igjen, slik at urin bare kommer 

dråpvis, eller avføringen kommer i små megder. 

 

Trachom også kalt “egyptisk øyesykdom”, er en smittsom form for betennelse i 

øyets bindehinne, forårsaket av Chlamydia trachomatis, som befinner seg mellom 

bakterie og virus. Sykdommen er temmelig vanlig i fattige tropiske områder, og 

trachom er den vanligste årsak til blindhet i større deler av tredje verden. 

Sykdommen begynner med “grannular lids”, som ofte ser ut til å lege av seg selv, 

men det kommer tilbake, enten p.g.a. reinfeksjon eller andre ting. Hvis 

sykdommen ikke blir stanset, deformerer den øyelokkene, slik at øyevippene blir 

snudd innover og stadig irriterer øyet, som igjen fører til arrbildning og blindhet. 

 

Tuberkular type; eksakt hva Boericke legger i uttrykket, er ikke lett å gjette seg til. 

Det er ikke til å nekte for at patologien til jodforgiftning (eller det motsatte; 

mangel på jod), på mange måter etterligner tilstanden vi bevitner ved avansert 

tuberkulose. Sant er det også at Iodum er et av de fremste midler for bekjempelse 

av akutt lungbetennelse, men jeg lurer på om ikke Boericke legger en mer 

“esoterisk?” betydning i uttrykket “Tuberkular type”. Hahnemann forklarer i 

Organon, at en og samme sykdom enten kan påvirke den fysiske kropp, eller 
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organismens mentale side. I de flest tilfeller vil sykdommen fordele seg på begge 

områder, f. eks. 70% på kroppen og 30% på den mentale siden, men i andre 

tilfeller kan hele sykdommen være 100% kroppslig, eller 100% mental. Når 

Tuberkulose er 100% mental, fører den til en viss patologisk adferd, som er 

karakterisert ved en konstant misnøye, en romantisk dragning etter det “grønnere 

gresset på den andre siden”. Dette skaper en indre uro som finner utløsning i en 

nærmest destruktivt rastløshet. Et behov for å leve livet for fullt, uten tanke på 

framtiden. En engelsk dikter ved navnet Edna st. Vincent Millay skrev; 

“I burn my candle at both ends”. 

“It will not last the night.” 

“But ah my foes and oh my friends,” 

“It burns a dazzling light.” 

“Jeg brenner mitt lys i begge ender. Det varer nok ikke hele natten. Men ah, mine 

fiender og oh, mine venner, det brenner med et blendende lys”. 

Jeg ønsker å rette en sterk advarsel til nybegynnere i homeopati, om ikke å velge 

midler på grunnlag av mennesketyper. Homeopati dreier seg om symptomer, og 

det er symptomene vi må lære oss å studere. 

Det er helt sikkert at visse mennesketyper har lettere for å utvikle visse 

symptomer, men kjennskap om mennesketype er ikke noe som tilegnes fra bøker; 

det kommer av seg selv med erfaring. 

 

Tæringssyke; avansert lungetuberkulose, som er karakterisert ved avmagring og 

avkrefting, som ender i døden. 

 

Vaginismus er en overfølsomhet av skjeden, som forårsaker smerter og 

krampaktig lukking av skjeden som hindrer samleie. Så vidt jeg vet er vaginismus, 

når den hindrer at ekteskapet blir ”fysisk-gjennomført”, det eneste grunnlag for 

skillsmiss som er akseptert av den katolsk kirken. 

 

Vicarious menstruation; Periodevis blødning fra andre kroppsdeler hos pasienter 

som ikke har blødning fra livmoren. På norsk er en vikar en stedfortreder. Typisk 

“vicarious menstruastion” arter seg som blødning fra magesekken, men disse 

blødninger er ikke alltid registrert av pasienten, derfor er neseblødning muligens 

den mest kjente blant “vicarious menstruation”. Blødning fra tarmen eller 

endetarmen, hemorroider, opphoste av blod og blod i urinen, er andre eksempler 

på samme fenomen. For meg, vekker vicarious menstruation alltid en mistanke 

om en eller annen form for endomitrios 

 

 

Wen; En “WEN” er en innkapslet fettkul under huden; en svulst. Den er forårsaket 

av blokkering av en fettkjertel, og gir ingen smerter. 

 

 

 

Chemosis; en betennelse i øyetsslimhinnen som fører til ødem og hevelser rund 

hornhinnen 

 

 

Elefantiasis er en ekstrem stor hevelse og fortykkelse av alle hudens lag. 

Begynner gjerne som et ødem som gradvis øker til groteske størelser. Det kan ha 
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mange underliggende årsaker, men "causa proximalis" altså nærliggende årsak er 

svikt i lymfesystemet.  

 

 

 

Fistula: sykelig rørformet hull tvers gjennom et vev eller huden 

 

 

Frænum. Tungbånd eller hudbånd som holder igjen penisforhuden.  

 

 

Glabella er navnet på den hårelause området av pannebein over neseroten og 

mellom øyenbrunet  

 

 

Hypopion. Ansamling av pus i forreste øyekammer 

 

Kollapse også kalt sjokk er en faretruende svekkelstilstand med sviktende 

kretsløpfunksjon og undertiden bevisttløshet. De perifere blodårene utvidere seg 

og blodtilstrømmingen til hjertet blir for liten og blodtrykkfaller. 

 

 

Marasmus er en tilstand som skyldes ekstrem underernæring. Det typiske 

utseende er ekstrem avmagring, innskrumpet muskulatur, total mangel på fettlag 

under huden som gjøre at hele "ben stikker ut" samtidig som magen er enormt 

oppblåst.  

 

“mellomligende middel” er et forsøk på fornorsking av det engelske uttrykk 

“intercurrent remedy” som betyr et middel som man bruker som en slags 

katalisator mellom to andre midler. Det kan f.eks. være at man har gitt Apis ved et 

tilfelle av rosen i ansikt, og at det har forandret symptombildet, slik at Rhus 

toxicodendron er det middelt som er indikert etter Apis. Siden erfaring viser at 

Rhus og Apis er uvenner, at de slåss med hverandre, og at det er pasienten som 

lider, vil en erfaren homeopat aldri gå fra Apis, direkte til Rhus-tox uten å bruke 

en “intercurrent” Arnica f.eks, som vil virke som en slags “peace-maker” mellom 

Rhus-tox og Apis. I andre tilfeller vil man bruke en “intercurrent” for å gi et 

middel et nytt liv. F. eks. et tilfelle hvor man har gitt Sulphur med bra resultat, 

man observerer så at Sulphur er mindre virksom for hver gang man gir den; da vil 

man gi et “intercurrent” Hepar f.eks, og la den virke for en stund, før man på nytt 

gir Sulphur som etter all sannsynlighet vil bli like virksom som aller første gang. 

(se fotnoten til § 246, Organon 5.utgave) 

En tredje måte å bruke “intercurrents” på, er når pasienten ikke reagerer på vel 

indikerte midler. Da må man finne et middel som kan rydde opp, før det indikerte 

middel kan treffe. Det finnes en rekke slike “opprydningsmidler”, og mange av 

dem er Nosoder. 

 

 

 

Peristaltikk er de automatisk og ofte ubevisst bølge bevegelser som oppstår i 

fordøyelse organer og som driver føden framover. 
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Polychrest er et uttrykk homeopatene har laget for å betegne midler som har 

mange anvendelsesområder. Poly, betyr mange, og chrest betyr høyde punkt, 

derav polychrest som betyr mange høydepunkter.  

En polychrest er et middel som har dokumentert virkning på hele organismen. 

Noen mener at alle midlene ville vise seg å påvirke hele organismen om man bare 

hadde utprøvde dem tilstrekkelig, men det stemmer ikke. Og vi skal være glad for 

det, fordi det er ikke uvanlig at man havner i situasjoner hvor man ønsker å 

påvirke kun en liten del av organismen uten å "vekke bjørnen som sover".  

Det fleste "anti-miasmatisk midler" er polychrester, men ikke alle. Sabina for 

eksempel som er et av de velkjente anti-sycotiske midler har ikke noen virkning 

på "Øre-nese-hals" eller på det respiratoriske system. Derimot finnes det midler 

som ikke er "anti-miasmatiske" og som fremdeles er polychreste. Nux vomica er 

et godt eksempel på et middel som er mye brukt, som påvirker hele organismen, 

men som tilsynelatende ikke rører det dypere miasmatisk lag.  

Polychrest innebarer heller ikke at midlet nødvendigvis er godt kjent eller ofte 

brukt. Dioscorea er et eksempel på en polychrest som mange homeopater aldri har 

hørt om. 

 

Potts'disease er en betennelse i rygghvirvelene (såkalt spondylitt) forårsaket av en 

tuberkuløs mycobakterie. Hvirvlene blir myke og klapper sammen og det fører til 

kyfose (pukkelrygg). I ekstremfall blir nervene skadet og lammelser oppstår.  

 

Psora er navnet som Hahnemann brukte for det han regnet med som den første og 

den viktigst av tre fundamental sykdom. De andre to sykdommer er Sycosis* som 

arter seg som katarr, vorter og revmatismer, og en form for videre utviklet Syfilis 

som kan arter seg med så diverse symptomer som Alzheimer eller 

bihulebetennelse. På sine side er Psora en form for vider utvikling av en gammel 

sykdom som før i tiden produserte spedalskhet. Men det vil ha værte feil å mene 

og for enkelt å betrakte alt Psora som spedalsk eller omvendte. Det eneste vi vet 

med sikkerhet er at Hahnemann betraktet Psora som en form for ”indre klø” som 

skapte en veldig rastløshet hos de som blir påvirket. 

 

 

Rhagades er tynn, men gjerne lang og dype sprekker som oppstår på huden der 

hvor huden ikke bøyer seg. Meste i handflaten, i fotesålen, rundt munnen eller 

analåpningen. 

 

Rakitt også kjente som "Engelsk syke", tidligere kalt "svekk". Skyldes D-

vitaminmangel som fører til nedsatt kalk opptak og påfølgende skjelett 

misdannelse pga på den ene siden bene myket og på den andre siden 

overproduksjon av benvev. Andre symptom relatert til rakitt er lever og milt 

forstørring, rikelig svett, overfølsomheten av kroppen overfor berøring og at man 

lett blir irritabel. Iblant forekommer det også kramper.  

 

Ranula er en vekst under tungen forårsaket av at spyttkjertlene tetner. Den utvekst 

kan i sin tur føre til at vedkommende snakker som en frosk (Ranula er latinsk for 

"liten frosk").  
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Rickets: En sykdom som stammer fra for liten kalsium inntakk. Symptomene er 

benene blir myke, forstørrelse av lever og lymfe, svekkede fordøyelse, rikelig 

svett og allmenn overfølsomhet til berøring over hele kroppen. 

 

 

Stase er det norske ord for begrepet som på engelsk heter "stasis" (fra det gresk 

sta- som betyr å stå). Stasis er når blod eller andre kroppsvæsker stopper opp, eller 

stagnerer. Stasis kan være i hele kroppen f. eks. ved hjertesvikt, men kan også 

være lokalt, f. eks. i leveren eller i andre kroppsdeler når en betennelse har førte til 

skade på blodårene. Når stasis er lokal vil den føre til en opphopning av blod 

foran den delen hvor stasis oppstå. Den opphopning vil i sin tur føre til at trykket 

presser så hardt på blodårene at det lekker ut væsker til den omkringliggende vev 

som etter hvert så blir hovent (ødematøs) og så tungt at det forårsaker framfall.  

 

 

Tarsal tumor, kronisk vekst under øyenlokkens hud som arter seg som små kuler. 

 

 

Vaccinosis er et ord som ble først brukt på engelsk av J.C. Burnett, men ordet ble 

før den tiden brukt i Tyske homeopatisk litteratur for å benevne en tilstand (akutt 

eller kronisk) som er en direkte følge av vaksinasjon. Vaccinosis innebærer at alle 

de plager første dukket opp hos pasient etter vaksinasjon og som ikke kan spores 

til andre årsaker, m.a.o. "aldri bra siden vaksinasjon".  
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	CONIUM MACULATUM
	CUPRUM METALLICUM


	CYCLAMEN
	DIOSCOREA VILLOSA
	Gemytt. - Gir feil navn til ting.
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	GELSEMIUM
	GLONOINE
	GL= glyserin / O = oksygen / N = nitrogen
	Munnen. - Pulserende tannverk.
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	HYOSCYAMUS
	HYPERICUM
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	Urin. - Rikelig, vannaktig [Phos.ac.].
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	KALI ARSENICUM

	Forhold. - Radium.
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	Huden. - Svie som av sennepsomslag.
	KALI CHLORICUM
	Rektum. - Diaré; rikelig, grønt slim.
	KALI CYANATUM
	KALI HYDRIODICUM
	KALI MURIATICUM
	Ansikt. - Kinnet hovent og smertefullt.
	KALI NITRICUM
	KALI PHOSPHORICUM
	Ørene. - Susing og summing i ørene.
	Feber. - Temperatur lavere enn normal.
	KALI SULFURICUM
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	LEDUM
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	Manganum fører til anemi med nedbrytning av de røde blodlegemene. Gulsott, nyrebetennelser med eggehvitestoff i urinen. Fatty degeneration* av leveren. Parkinson sykdom. Cellulitis* i begynnende fase, fremmer pussdannelse og akselererer skapning av fr...
	Passer når kronisk forgiftning fører til følgende symptomer; ufrivillig latter og ufrivillig gråting, kan bare gå baklengs. Markant forsterkning av refleksene og av psykisk adferd, som ytrer seg ved at man ler av andres gange. Paralyse av de nedre eks...
	Betennelser i bein og ledd, med borende smerter om natten. Astmatiske pasienter som blir verre av å ligge på en dynete pute. Syfilitiske og anemiske pasienter som lider av lammelser blir ofte hjulpet av dette midlet. Urinsyregikt. Kronisk leddgikt. Fo...
	MEDORRHINUM

	Gemytt. – Svak hukommelse. Mister tråden i samtaler. Kan ikke prate uten å gråte. Tiden går for sakte. [Cannabis ind., Argentum nitricum]. Har bestandig hastverk. Gir opp håpet om å bli bra. Vanskeligheter med å konsentrere seg. Redd for å bli gal. [M...
	MERCURIUS - (HYDRARGYRUM)
	MOSCHUS
	Urin. - Rikelig urin. Diabetes.
	NATRUM MURIATICUM.
	Ørene. - Øresus, brøl og ringing.
	NATRUM SULPHURICUM
	NICCOLUM
	(Nikkel)
	Periodisk migrene- anfall med oppkast, svakt syn, svak fordøyelse, forstoppelse. Katarr. Passer for svake individer, nervøs, folk som har mye litterært arbeid, med hyppig hodepine, dårlig fordøyelse og forstoppelser.
	NUX VOMICA
	OXALIC ACID
	PALLADIUM

	Gemytt. – Gråtende humør. Elsker å blitt satt pris på. Stolthet; har lett for å bli fornærmet. Har en tendens til å bli grov i munnen. Holder det glitrende gående når hun er i selskap, meget utslitt etterpå, og smertene blir verre.
	PETROLEUM
	PHOSPORUS
	PLATINA

	(Grunnstoff)
	Er i særlig fremragende grad et kvinnemiddel (Fordi så mange av symptomene er ”refleks- symptomer” som har sin opprinnelse i/ ofte uoppdaget patologi i livmor, for eksempel stemmebortfall, hoste, migrene, hjerteklapp, nummenhet, kramper, søvnløshet, o...
	Gemytt. – Uimotståelig trang til å drepe. Har veldig høye tanker om seg selv, ser ned på andre (samme folk som hun vanligvis beundrer ). Arrogant, stolt. Møkka lei all ting. Alt virker forandret. Mentale problemer i forbindelse med undertrykt menstrua...
	Modaliteter. – Verre; av å sitte eller stå, om kvelden. Bedre av å gå.
	PLUMBUM METALLICUM
	(Bly)
	Det store middel for sklerotiske tilstander. Bly- lammelse er hovedsaklig lammelse av strekk- muskler (extensor), underarmene og øvre ekstremitetene, går fra sentrum mot periferi med delvis følelses-bortfall eller ekstrem overfølsomhet, forvarslet av ...

	Gemytt. – Mental depresjon. Redd for å bli myrdet. Taus melankoli. Treg av oppfattelse (både fysisk og mentalt ); hukommelsestap: husker ikke hvordan man prater. Hallusinasjoner og falske illusjoner. Intellektuell dorskhet. Svekket hukommelse [Anacard...
	PSORINUM

	Gemytt. – Oppgitthet; gir opp troen på å bli bra. Melankoli, dyp og vedvarende: religiøs. Tendenser til selvmord.(Føler seg forsømt. Mister troen på å lykkes i forretning selv om forretningen går fremragende )
	PULSATILLA
	PYROGENIUM

	Gemytt. – full av angst og helt vannvittige ideer. Snakkesalig. Tror at han er meget rik. Rastløs. Føler at han har for mange armer og ben. Kan ikke si om han drømmer mens han sover eller er våken.
	RHUS TOXICODENDRON
	RUTA GRAVEOLENS
	SAMBUCUS NIGRA
	SANGUINARIA
	SARSAPARILLA

	SEPIA
	SIILICA
	Forhold. - Kompletterer Thuja, Sanicula, Pulsatilla, Fluoric acid. Mercurius

	SPIGELIA
	Feber. - Frostrier ved minste bevegelse.
	STAPHYSAGRIA
	Gemytt. – Heftig, voldsomme lidenskapelige utbrudd, tungsyn, ledsaget av magetrøbbel, deprimerte. Meget følsom for hva andre sier om henne. Grubler over seksuelle emner; foretrekker ensomhet. Gretten. Barnet gråter for å få mange ting, og forkaster de...
	STRAMONIUM
	SULPHUR
	SYMPHYTUM
	SYPHYLINUM

	Gemytt. – Hukommelses- tap; han husker alt som skjedde før sykdommen begynte. Apatisk: føler at han blir gal eller blir lam. Gruer seg til natten, og lidelse som følge av utmattelse når han våkner. Håpløs; gir opp håpet om å bli bra.
	TABACUM

	TELLURIUM
	THUJA OCCIDENTALIS
	Forhold. - sammenlign med Calmea, Silica, Natrium sulphuricum, Aranea; Apis; Pulsatilla. (Ved vaccinosis samenlign med Silica, Sulphur og Malandrinum'). Vorter som oppstår under behandling med thuja kan bli fjernet med Sabina. Andre antidotes er Mercu...
	TUBERCULINUM

	Tuberculinum er indikert i nyreproblematikken, men forsiktighet er krevd, for der hvor huden og tarmene ikke fungerer normalt, er selv høye potenser farlige. I kroniske betennelser, er slående og permanente resultater  oppnådd. (Dr. Nebel Montreux)
	Utvilsom verdi i behandlingen av begynnende tuberkulose. Særlig tilpasset til mennesker med smalt bryst. Slapp fiber, svak innhentende kraft, og meget påvirket av vær- forandringer. Pasienten er bestandig trøtt; bevegelser forårsaker intens trøtthet...
	Når symptomene bestandig forandrer seg, og velindikerte midler ikke oppfyller forventningene, og pasienten blir forkjølet ved minste anledning. Rask avmagring. Av stor verdi i epilepsi, nevrasteni og nervøse barn. Diaré hos barn som varer flere uker, ...
	Gemytt. – Motsigende, karakteristisk for Tuberculinum er mani og melankoli; søvnløshet og dorskhet. Irritabel, særlig idet han våkner. Deprimert, melankoli. Redd hunder. Særlig redd alle dyr. Tendens til å bruke fælt språk, banner. (Hyperaktive barn: ...
	VERATRUM ALBUM
	VERBASCUM
	ZINCUM METALLICUM

	Prøvning beskriver den mentale depresjon. Ordet ”jernteppe” dekker en stor del av midlets virkning. Vevene blir utslitt raskere enn de kan repareres. Forgiftning som følge av undertrykt utslett eller utsondring. Symptomene i nervesystemet er de aller ...
	Gemytt. – Hukommelse svak. Meget overfølsom for lyd, avskyr arbeid, samtale. Barnet gjentar alt som blir sagt til ham. Frykter at han blir arrestert, anklaget for en forbrytelse han ikke har begått. Overtroisk ). Melankoli. Sovesyk, sløv. Lammelse av ...
	Glosse
	1) “Accomodative asthenopia”; øyets indre muskler, de som styrer øyets fokuseringsevne, som er svake. Denne typen asthenopia forårsaker intet dobbeltsyn eller skjeling.
	2) “Muscular asthenopia”; musklene som styrer øyets bevegelser i øyehulen er svekket. Siden de fleste av øyemusklene, inklusive ciliarymuskelen som styrer fokusering, får nerveimpulser gjennom 3. kranialnerven, er det ikke uvanlig at man får en kombin...
	Cirrhus er en kreft som begynner som en forhardning av bindevevene.
	1. - Mukøse menbraner danner en indre hinne i mage/tarm (fra spiserøret til endetarmen), i ånderetts-organer, i kjønns- og urinveisorganer. Hinnen består av epitelceller, hvorav noen utsondrer et sekret som vi kaller mukøs. Organer som er dekket av sl...
	2. - Serøse menbraner er slimhinnen som skiller organer fra dets direkte omgivelsen. Vi finner dem i lunge- og i hjertesekken, men også i hele magen hvor den omgir alle organer. Serøse menbraner er dannet av to lag, samt et glidemiddel som ligger mell...
	3. - Synoviale menbraner er et samlenavn for slimhinnen i ledd-, muskel- og seneskjeder, som hindrer at organer blir skadet av bevegelser. I tillegg er sekretet fra synoviale menbraner også et “transportmiddel” som fjerner avfallstoff, og tilfører nær...
	Tenesmus; utrykkhet stammer fra det franske ord “tenir” som betyr å holde, eller holde igjen. Tensmus er en tilstand hvor man har konstant urinerings- eller avføringstrang, men hvor lukkemusklene holder igjen, slik at urin bare kommer dråpvis, eller a...

