
PSIHA, PANDEMIJA IN 
HOMEOPATIJA

Primarne psihosocialne potrebe so prirojene 
vsakemu človeku in tvorijo strukturo človeka 

kot socialnega bitja.  
Maslow
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Psihično ravnotežje osebe je odvisno od 
zadovoljevanja psihosocialnih potreb
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Izolacija, 10 dni in več ima lahko dolgoročne 
posledice tudi do 3 leta kasneje  

(Brooks et al, Lancet 2020)

• anksioznost 

• strah, panični napadi 

• obsesivno kompulzivni 
simptomi 

• nespečnost 

• GIT težave 

• simptomi depresije

• jeza 

• nemir 

• kognitive motnje 

• občutek krivde 

• odvisnost 

• samomori 

• posttravmatski stresni 
sindrom
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HIERARHIJA SIMPTOMOV
MENTALNI 

Popolna mentalna 
zmedenost 

Destruktivni delirij 

Paranoidne ideje 

Deluzije, zablode 

Letargija, Otopelost 

Motnje koncentracije 

Pozabljivost 

Raztresenost

FIZIČNI 

Možgani 

Srce 

Endokrine težave 

Jetra 

Pljuča 

Ledvica 

Kosti 

Mišice 

Koža

EMOCIONALNI 

Suicidalna depresija 

Apatija 

Žalost 

Fobije 

Anksioznost 

Razdražljivost 

Nezadovoljstvo

Vir:  George Vithoulkas The science of homeopathy
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Organon, paragraf 9

V zdravem stanju človeka vlada spiritualna 
oživljajoča življenjska sila (avtokracija) kot 
dinamis materialnega telesa (organizma) 

neomejeno in vzdržuje vse dele organizma v 
izvrstnem, harmoničnem, živem delovanju, kar 
se nanaša na občutenja in na funkcije, tako da 

lahko naš v notranjosti bivajoči, z razumom 
obdarjeni um svobodno uporablja ta živi, zdravi 
inštrument za višje namene naše eksistence.
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Kreativnost – merilo zdravja  
(G. Vithoulkas, The Science of Homeopathy, 2014)

• odsotnost bolečine v fizičnem telesu                  
in stanje dobrega počutja 

• osvobojenost od strasti na emocionalnem nivoju 
in dinamično stanje jasnosti in miru 

• osvobojenost od sebičnosti na mentalnem nivoju 
in povezava z resnico
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Aconitum  
nenaden šok, prestrašenost

• strah pred skorajšnjo smrtjo 
• potresi, avtomobilske nesreče, zastoj dvigala, tuneli, 

izpad elektrike 
• nenadni napadi fobij, panike 
• nemir 
• nemiren spanec, nočne more 
• občutek vročine, navali toplote v obraz 
• močne palpitacije, aritmije 
• vrtoglavica 
• potenje 
• enostransko mravljinčenje ali omrtvičenje 
• želja po družbi 
• želja po hladnih pijačah 
• poslabšanje mraz, mrak 
• anksiozna stanja, napadi panike, šoki

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg

Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Urška Hočevar, mag. farm.                                                                        SFD, Homeopatska sekcija, občni zbor 6.5.2021



Argentum nitricum  
impulzivnost, panični napadi

• zaskrbljenost za zdravje 
• strah pred dogodki 
• panika, ki jo spremlja drgetanje, pogosto 

uriniranje in odvajanje blata 
• želja po družbi 
• hipohondričnost 
• strah pred bolnišnicami 
• strah pred višino 
• klavstrofobija 
• poslabša toplota 
• želja po sladkem, slanem, sirih z močnimi 

okusi 
• napihnjenost, spahovanje 
• anksiozna stanja, panični napadi, depresije, 

kronična utrujenost, kompulzivne motnje, 
fobične motnje

Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg
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Arsenicum album   
globoka negotovost, nemir, tesnoba

• razdraženost, nejevoljnost, kritičnost 
• panični napadi z nemirom in željo po družbi 
• strah za zdravje 
• strah pred smrtjo 
• želja po kontroli, planiranje 
• nemir 
• poslabšanje po polnoči 
• nemirno spanje 
• želja po družbi 
• žeja po požirkih 
• gastritis s pekočimi bolečinami 
• anksioznost, kompulzivne motnje,  

depresija, nespečnost, panični napadi, 
fobične težave Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 

Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg
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Calcium carbonicum   
strahovi, mentalna ali fizična izčrpanost

• razdraženost 
• užaljenost 
• strah za zdravje, strah pred infekcijami, strah 

pred smrtjo 
• strah pred norostjo 
• obupanost nad okrevanjem 
• obsedenost z nepomembnimi stvarmi 
• strah pred prihodnostjo, revščino 
• strah, da bodo drugi opazili njegovo stanje 
• nespečnost do 03.00 ali po 03.00 
• nočne more 
• poslabša hladno vreme, fizično izčrpavanje 
• želja po mehko kuhanih jajcih, sladkem 
• potenje ponoči na zatilju 
• pozicija spanja - levi bok 
• anksioznost, kronična utrujenost, depresija, 

nočne more Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg
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 Lachesis   
notranja pretirana stimulacija, ki išče izhod

• posesivnost 
• ljubosumnost 
• sumničavost, strah pred zastrupitvijo 
• paranoja 
• depresija 
• agresivnost 
• kritičnost, sarkastičnost 
• zgovornost 
• spanec moten s sanjami ali občutkom zadušitve 
• alkoholizem, odvisnosti 
• ne more spati na levem boku 
• poslabša toplota, ležanje na levem boku, spanje 
• poboljša izločki

Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg
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Ignatia (Strychnos ignatii)   
konflikt med predstavami in realnostjo

• čustvena ranljivost 
• jeza 
• nerazsodnost, nepredvidljivost, histeričnost 
• vzdihovanje 
• ihtenje 
• tiho žalovanje 
• nespečnost 
• potenje le po obrazu 
• ne mara sadja  
• kronična utrujenost, depresija, histerija

Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg
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Pulsatilla   
občutek zapuščenosti, želja po tolažbi

• jokavost 
• spremenljivost razpoloženja 
• želi tolažbo 
• želja po pozornosti 
• nespečnost zaradi mislene aktivnosti, 

pogosto se ponavlja ena misel 
• spanje na hrbtu ali trebuhu 
• vroča stopala, odkriva stopala 
• odsotnost žeje 
• odpor do mastnega, svinjine 
• poslabša: toplo, hormonske spremembe 
• poboljša: svež zrak, hladni obkladki 
• anksioznost, demenca, depresija

Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg
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Acidum phosphoricum  
šibkost na emocionalnem področju

• težave zaradi žalovanja 
• apatija, nezaintereisranost 
• počasno odgovarjanje 
• težave zaradi izgube vitalnih tekočin 
• izpadanje las 
• zloraba alkohola ali drog 
• poboljša spanje 
• želja po osvežilni hrani, sokovih 
• kronična utrujenost, depresija
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Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg



Aurum metallicum   
mentalno močni, emocionalno šibki 

• introvertirani, resni 
• deloholiki 
• ambiciozni, prepričani, da so sposobnejši 

od drugih 
• občutljivi na kritike 
• ne kažejo čustev, izbruhi jeze 
• občutek zapuščenosti 
• težave zaradi poslovnega neuspeha, 

razočaranja v ljubezni 
• poboljšanje zvečer, glasba 
• poslabšanje od mraka do zore 
• alkoholizem, anksioznost, depresije, 

kronična utrujenost, samomorilna 
nagnjenja, nespečnost, nočne more
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Vir: G. Vithoulkas: Materia Medica Viva, R. Morrison: 
Desktop guide; Radar Opus: Key notes Radar

Vir: Homeopathic Remedy Pictures A. 
Gothe / J. Drinnenberg



SVET 
Na svetu si, da gledaš sonce. 

Na svetu si, da greš za soncem. 
Na svetu si, da sam si sonce 

in da s sveta odganjaš – sence. 
Tone Pavček


