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Co jsou to Schüsslerovy minerální soli?
/pĀED6FKVVOHURYìPLVROHPLQHEROLELRFKHPLH
MHMHGQRGXFKRXEH]UL]LNRYRXDNG\NROLYDNìPNROLY
SRXçLWHOQRXOpĀHEQRXPHWRGRX
ÔVWĢHGQtP ERGHP WHUDSLH MH  WďOX
YODVWQtFKPLQHUiOQtFKVROtNWHUpO]HYOpNiUQď ]DNRXSLW L EH] OpNDĢVNpKR SĢHGSLVX 9 NQL]H MINERÁLNÍ SOLI DR.
6&+h66/(5$ %UiQD N WďOHVQpPX D
GXåHYQtPX ]GUDYt DXWRUĪ Richarda
.HOOHQEHUJHUD &KULVWLQH .HOOHQEHUJHU D )ULHGULFKD .RSVFKH SĢHGiYDMt
DXWRĢLVYpGORXKROHWp]NXåHQRVWL]OpĀHEQpSUD[HDVYìFKVHPLQiĢĪ.QLKXY\GDORQDNODGDWHOVWYt)RQWiQD+RUQtQiPĀ
   2ORPRXF WHO   
wwwIRQWDQDws1DEt]tPHviP]NQLK\
VWUXĀQpVH]QiPHQtsWRXWRQHREY\NORXD
PiOR]QiPRXOpĀHEQRXPHWRGRX
Minerální soli byly k SpĀL o zdraví pouçtYiQ\ Xç odedávna. -Lç SĢHG QďNROLND tisíciletími byly v Indii a (J\SWď Y\UiEďQ\
léky ]DORçHQp na minerální a rostlinné
bázi. Ve VWDURYďNpP ġtPď se lidé koupali v lázních, aby lépe snášeli GĪVOHGN\
svého REçHUVWYt. Také ~VSďFK\ mnoha
OpĀHEQìFK Oi]HěVNìFK kúr, které v posledních staletích jen kvetou, PĪçHPH
SĢLĀtWDW obsahu PLQHUiOĪ v OpĀHEQp YRGď.
Wilhelm Heinrich Schüssler se narodil 21. srpna roku 1821 ve Zwischenhahnu SREOtç VHYHURQďPHFNpKR Oldenburgu. V roce 1857 XNRQĀLO svá medicínská
studia, kde se YďQRYDO také homeopatii.
Ve své vlastní OpNDĢVNp praxi SĪVRELO
jako KRPHRSDWLFNì OpNDĢ. 9ìVOHGN\ Yì]NXPĪ (metabolismus PLQHUiOĪ u zvíĢDW, rostlin a v SĪGď) ho SĢLYHGO\ k terapiím minerálními solemi. Svoji novou
práci, která se SRQďNXG odchylovala od
základních KRPHRSDWLFNìFK SRXĀHN,
obhájil PQRKìPL OpĀHEQìPL ~VSďFK\.
=HPĢHO v roce 1898, kdy GRNRQĀLO ješWď 25. vydání své „Terapie ve zkratce“,
která dodnes VORXçt jako základ tohoto
]SĪVREX OpĀE\.

&RSĢHGVWDYXMt
Schüsslerovy minerální
soli?

V SRGVWDWď to nejsou minerální látky
v EďçQpP slova smyslu, jaké najdeme
v OpĀLYpP jílu, v mnoha ]iVDGLWìFK VPďsích a potravinách. Zvláštní na nich je,
çH jsou potencované a proto SĪVREt v organismu jako minerální EXQďĀQp IXQNĀní SURVWĢHGN\. U 6FKVVOHURYìFK solí je
navíc YçG\ Y]iMHPQď spojen ]iVDGLWì prvek s prvkem N\VHOìP. Spojením zásadité látky s kyselou (QDSĢtNODG u Calcia
phosphorica: vápník = zásada, fosfor respektive K\GURJHQIRVIRUHĀQDQ = kyselina)
nemusí pak organismus WYRĢLW tuto kombinaci sám, z MHGQRWOLYìFK SUYNĪ. Proto
jsou minerální soli podle dr. Schüsslera
pro organismus velmi ~ĀLQQp.
Schüsslerovy minerální soli rozvíjejí
své ~ĀLQN\ jako IXQNĀQt SURVWĢHGHN v me]LEXQďĀQpP WNiěRYpP moku, v EXQďĀQìFK membránách nebo EH]SURVWĢHGQď

v samotné EXěFH, nemusí EìW nejprve
zpracovány trávicím traktem. Zlepšují
také absorbovatelnost odpovídajících
minerálních látek z potravin. Minerální
látky získávané z SRçLYDWLQ VORXçt jako
stavební materiál: WYRĢt minerální základy ke VWDYEď WďOD. Schüsslerovy soli jsou
jako odborní stavební GďOQtFL SĢL VWDYEď
domu, NWHĢt åLNRYQď a ]NXåHQď zpracovávají VYĪM materiál.
Potencování se odehrává SRGREQď
jako v homeopatii, pouze namísto alkoholového roztoku se jako nositel SRXçtYi
POpĀQì cukr. Potencování probíhá v decimálních krocích. Proto jsou všechny minerální soli podle dr. Schüsslera
R]QDĀHQ\ VYìP názvem a písmenem
D s ĀtVOLFt. ÿtVOLFH udává ĢHGďQt, podle
ní víme, kolik NURNĪ potencování bylo
XVNXWHĀQďQR. 3ĢL prvním kroku potencování vezmeme GHYďW GtOĪ POpĀQpKR
cukru a jeden díl SĢtVOXåQp minerální
látky. 7ďFKWR deset GtOĪ se LQWHQ]LYQď
roztírá a tím vznikne první decimální
potence = D1. V dalším kroku je nyní
SĢLGiQR GHYďW GtOĪ POpĀQpKR cukru a
jeden díl UR]HWĢHQp látky s potencí D1.
1RYìP postupem roztírání vznikne druhá decimální potence = D2. Pro NDçGRX
potenci tedy vezmeme jeden díl QHMEOLçší QLçåt potence a GHYďW GtOĪ POpĀQpKR
cukru a Y]iMHPQď je UR]HWĢHPH.
Podle dr. Schüsslera je YďWåLQD minerálních solí XçtYiQD v potenci D6. 9ìjimku WYRĢt Calcium ÁXRUDWXP, Ferrum
phosphoricum a Silicea, MHMLFKç XçtYiQt
se GRSRUXĀXMH v decimální potenci D12,
SURWRçH tímto ]SĪVREHP je organismus
GRNiçH YVWĢHEiYDW mnohem lépe. Dr.
Schüssler GRSRUXĀRYDO tyto GYď potence,
SURWRçH podle jeho Yì]NXPĪ se minerální látky nacházejí v lidském organismu
SUiYď v WďFKWR SRPďUHFK. 1ďNWHĢt terapeuti SR]GďML ]DĀDOL SRXçtYDW i jiné potence.

ÿtPVHOLåt6FKVVOHURY\
minerální soli
RGKRPHRSDWLH

Wilhelm Heinrich Schüssler usiloval
VWHMQď jako Samuel Hahnemann o vyWYRĢHQt terapie, která GRSRPĪçH ĀORYďku ke zdraví SURVWĢHGQLFWYtP SĢtURGQtFK
látek. Jejich naturel však byl UR]GtOQì a
VWHMQď rozdílné byly i SRĀiWN\ jejich Yìzkumné ĀLQQRVWL.
8ç v samotné YROEď SURVWĢHGNĪ existuje mezi biochemií a homeopatií
SRGVWDWQì rozdíl. Zatímco v biochemii
podle dr. Schüsslera jsou ĀORYďNX doSOěRYiQ\ FK\EďMtFt minerální látky na
úrovni IXQNĀQtFK SURVWĢHGNĪ, v homeopatii hledáme SURVWĢHGHN podle
principu podobnosti. V homeopatii urĀXMHPH, NWHUì lék se VYìP obrazem nejvíce podobá V\PSWRPĪP RåHWĢRYDQpKR
ĀORYďND. 3ĢLWRP EìYDMt ĀDVWR nasazová-

ny i SURVWĢHGN\, které se v organismu
nevyskytují. U 6FKVVOHURYìFK solí se
jedná YìOXĀQď o substance, které jsou
ve zdravém WďOH GRVWDWHĀQď SĢtWRPQ\,
a to ve Y\YiçHQpP SRPďUX. ÔĀLQN\ se
nemusí YçG\ shodovat s chorobopisem, SURWRçH nedostatek QďNWHUp z minerálních látek PĪçH mít UĪ]Qì vliv na
jemnou souhru RUJiQĪ a na orgánové
funkce. 0ĪçH tedy EìW GĪOHçLWi i minerální VĪO, která nemá k symptomu
çiGQì SĢtPì vztah, SURWRçH od SĢtĀLQ\
RQHPRFQďQt k jejímu symptomu PĪçH
vést FHOì ĢHWď]HF a SĢtĀLQQRX SRWĢHEX
nemusíme odhalit hned napoprvé.
Také XçtYDQp dávky se v homeopatii a
biochemii YìUD]Qď liší. V homeopatii se
pracuje EXĊWR s DONRKRORYìP roztokem
nebo s granulemi ĀL NXOLĀNDPL (takzvaQìPL bobulemi), zatímco v biochemii
SRXçtYiPH SĢHGHYåtP tablety nebo pastilky o hmotnosti 1/4 g. V homeopatii se
SĢHGHSLVXMH menší PQRçVWYt NXOLĀHN, MHç
se XçtYDMt po QďNROLN PďVtFĪ v dávkách
3 krát 5 NXOLĀHN GHQQď, v biochemii se
SĢL FKURQLFNìFK stavech GRSRUXĀXMH
XçtYDW SĢLEOLçQď 6 tablet jedné konkrétní
minerální soli, v akutních SĢtSDGHFK to
PĪçH EìW Dç 30 tablet za hodinu. Z toho
Y\SOìYi YHONì rozdíl Xç jen co do PQRçství. Pokud se WìĀH hmotnosti, SĢLEOLçQď
15 KRPHRSDWLFNìFK NXOLĀHN odpovídá
jedné biochemické pastilce. V biochemii podle dr. Schüsslera je proto v porovnání s homeopatií XçtYiQR formou
minerálních solí PQRKRQiVREQď více
LRQWĪ, i NG\ç se jedná o stejnou potenci.
Úkolem KRPHRSDWLFNìFK SĢtSUDYNĪ
je SRGUiçGLW organismus, aby zareagoval a zahájil SRWĢHEQp opravy neboli
proces uzdravování. V biochemii jsou
GRSOěRYiQ\ FK\EďMtFt IXQNĀQt proVWĢHGN\ XçtYiQtP PDOìFK PQRçVWYt
WpçH látky. V GĪVOHGNX UĪ]QìFK ~KOĪ
pohledu vznikají spory o správnou OpĀbu a o správné XçtYiQt. Mnozí terapeuti získávají své vlastní zkušenosti, které se ne YçG\ shodují s SRXĀNDPL RWFĪ
]DNODGDWHOĪ SĢtVOXåQp terapie a SĢHFH
mohou vést k ~VSďFKĪP. 3ĢLSDGi nám
však RSUiYQďQp, aby NDçGì terapeut a
NDçGi terapeutka respektovali terapeXWLFNì VPďU, NWHUì odpovídá jejich individuálním vlohám a jejich vlastnímu
charakteru. 9çG\Ĩ jde konec NRQFĪ o
to, abychom pomohli ĀORYďNX, NWHUì
hledá pomoc, a teprve musí vykrystalizovat, co bude GďODW nejlépe jeho
duševnímu i WďOHVQpPX zdraví. Homeopatie a biochemie by QHPďO\ SĪVRELW
proti VREď. Biochemie v çiGQpP SĢtSDGď není redukovanou nebo zjednodušenou homeopatií. Jsou to GYď UĪ]Qp
a SĢLWRP svébytné terapie s UĪ]QìPL
úhly pohledu, které se mohou vzájemQď obohacovat a GRSOěRYDW.
ʄ

