Homeopatická fakulta s klinikou s.r.o.
Nabídka pomoci při prevenci a onemocnění seniorů
covid-19 v rámci případné karantény v příslušných
domovech pomocí homeopatické léčby.
Základní fakta:
1) Konvenční medicína má velmi dobré léky na bakteriální infekci (ATB) ale prakticky
žádné dlouhodobě vyzkoušené léky na virovou infekci dnešní doby. V klasické homeopatii
rozdělení na virové a bakteriální infekce nehraje roli. Klasická homeopatie má zcela jiný
mechanismus léčby, který stimuluje a harmonizuje imunitní systém pacienta, bez rozdílu, o
jaký typ infekce se jedná. Klasické homeopatie umí dobře léčit počáteční i pokročilejší stádia
jakéhokoliv virového nebo chřipkového onemocnění. A umí to velmi dobře, bezpečně a
levně. V ČR se s úspěchem provádí léčba virových infekcí už 25 roků a má za sebou
obrovskou spoustu úspěšně vyléčených pacientů. Léčba chřipky je pro homeopatii stejná a
funguje na stejných základech, jako léčba jakékoliv jiné virové infekce (včetně pandemické).
2) Klasická homeopatie (díky tomu že používá velmi zředěné homeopatické léky) funguje
bez škodlivých vedlejších účinků pro všechny věkové kategorie - od novorozenců až po
seniory. Pacienti s chronickým onemocněním jater nebo ledvin mohou u akutních nemocí
užívat homeopatické léky bez obav z jejich toxicity (na rozdíl od klasických léků). To stejné
platí i pro diabetiky a další chronická onemocnění, které naše seniory často trápí. Ze
stejného důvodu (díky tomu že se používají velmi zředěné homeopatické léky) nezpůsobují
homeopatika žádné alergie.
3) Klasická homeopatie je velmi levná a u nás legislativně dobře ukotvená. Homeopatický
lék je lék ze zákona a je registrovaný na SÚKLu. Jeho distribuce funguje už 25 roků skrze
lékárny v ČR. Lékaři i nelékaři mohou homeopatii zcela legálně vykonávat.
Vím, že homeopatie má i spoustu odpůrců, vím, že mnoho lidí nechápe, jak může
homeopatie fungovat (a rozumím tomu postoji), ale je velká škoda v této době tyto zdi a
překážky budovat. Homeopatie je velmi efektivní a účinný způsob jak pozitivním seniorům
s covid-19 v domovech pomoci (ne jen měřit teplotu a případně podávat paracetamol).
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Co je to homeopatie a homeopatický lék?
Homeopatie je přírodní, velmi účinná a přitom zcela bezpečná léčebná metoda. Ve
vyspělých státech světa představuje homeopatie nejrozšířenější obor takzvané alternativní
medicíny. Jde o více než 200 lety prověřenou léčebnou metodu, která na základě
individuálního přístupu k pacientovi a s využitím zákona podobnosti (similia similibus
curentur) léčí nemoci často současnou medicínou jen obtížně řešitelné.
Homeopatický lék obsahuje účinnou látku, která je vysoce zředěná a dynamizovaná
(potencovaná) mechanickým protřepáním. Jak i latinský název prozrazuje, jedná se většinou
o výchozí látky rostlinného nebo minerálního původu. Zvláštností homeopatické léčby je
kromě ředění i způsob výběru léku.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé homeopatické léky nemohou být většinou předepsány na
různé diagnózy, ale na přesný obraz symptomů, není na obalu homeopatických přípravků
uvedená medicínská indikace (diagnóza) ani způsob použití. Proto je moudré dodržovat
doporučení odborníka na homeopatii.
Homeopatické léky jsou prodávány ve formě granulí (kuliček). Rozpouštějí se v ústech.
Léky není vhodné užívat bezprostředně před jídlem a pitím nebo těsně po něm. Doporučován
je časový odstup od jídla cca 15-20 minut.
Číslo uvedené na tubě homeopatického léku označuje stupeň ředění léku a písmeno CH
informuje o tom, že se jedná o centezimální ředění (ředění 1:100) dle Hahnemanna,
zakladatele homeopatie. Pro lepší představu, například ředění 5 CH znamená, že lék byl
vyroben z výchozí matečné tinktury dynamizací a postupným ředěním celkem 5x, vždy
v poměru 1:100, celkově byl tedy zředěn 5x , pokaždé v poměru 1:100.
Většina homeopatických léků může být použita v rámci několika odlišných diagnóz
konvenční medicíny. Dávkování léku se liší podle charakteru a rozsahu nemoci, rovněž
souvisí s celkovým zdravotním stavem pacienta.

Homeopatie ve světě.
11 amerických prezidentů, 7 papežů, Charles Darwin, JD Rockefeller, David Beckham,
Tina Turner, Cher a Matka Tereza využili v rámci své léčby homeopatii. Tento fakt má
původ v historii, která pokračuje až dodnes.
Informovaní lidé, kteří si mohou vybrat z jakéhokoli typu zdravotní péče, často sami pro
sebe a svou rodinu vyhledávají homeopatickou léčbu jako primární způsob léčby.
„Po sedmidenní karanténě se následník trůnu zbavil koronaviru. Princ Charles opouští
domácí izolaci“ – píše tisk. „Britský princ Charles se z koronavirové nákazy vyléčil za
sedm dní díky svému osobnímu homeopatovi a byl propuštěn z domácí izolace“.

Proč zvolit homeopatické léky

 Homeopatické léky dokážou vyléčit bez škodlivých vedlejších účinků, proto jsou
vhodné pro všechny věkové kategorie - od novorozenců, přes těhotné až po seniory.
 Další málo známá výhoda homeopatických léků je, že nezpůsobují alergické reakce.
To zvlášť ocení pacienti s alergií na antibiotika nebo jiné klasické léky nebo pacienti,
kteří měli alergické potíže po léčbě bylinkami.
 Pacienti senioři s chronickým onemocněním jater nebo ledvin mohou u běžných
akutních nemocí užívat homeopatické léky bez obav z jejich toxicity na rozdíl od
klasických léků. To stejné platí i pro diabetiky a další chronická onemocnění.

Co je homeopatický Genus epidemicus
Homeopatická léčba člověka s chronickou nemocí je složitý proces. Homeopat musí ke
každému jedinci přistupovat zcela individuálně a homeopatický lék vybírat naprosto
individuálně přesně podle konkrétních symptomů daného pacienta. Proto i statistiku pro
zkoumání účinků homeopatie nelze v takovýchto případech běžným způsobem použít. Zcela
jinak je tomu však u epidemických chorob.
Již Samuel Hahnemann (1755-1843), zakladatel homeopatie, nalezl způsob, jak bojovat proti
epidemiím. Pokud jeden homeopat léčí několik pacientů nakažených epidemickou chorobou,
může postupně odhlédnout od individualit pacientů a získá obraz samotné epidemické
choroby a k tomu je pak schopen najít odpovídající lék, který se nazývá „Genus
epidemicus“.
To ovšem neznamená, že všechny lidi, u kterých propukne choroba, je možné léčit jen tímto
jedním lékem. U každého člověka vznikne trochu jiná odezva na nákazu epidemickou
chorobou v závislosti na jeho konstituci. Proto se může stát, že bude potřebovat jiný lék než
Genus epidemicus. Například při chřipkové epidemii v roce 1998 uvádí Todd Hoover MD z
Philadelphie: „Viděl jsem nejméně jeden případ chřipky vítečně reagující na Eupatorium a
jiný reagující dobře na Rhus toxicodendron, ale u více než 90% případů bylo nejúčinnější
Gelsemium.“
U propuklé choroby je tedy sice velmi pravděpodobné, že Genus epidemicus bude
nejčastějším lékem na danou epidemii, avšak přesto je každý případ nutné individualizovat a
určit, zda-li bude Genus epidemicus u daného případu účinný a případně vybrat lék jiný.
Homeopatická prevence – profylaxe
Odlišná situace však nastává, pokud je Genus epidemicus podán jako prevence (profylaxe).
Tím v organismu vyvolá určitou vnímavost přímo ke konkrétní epidemické chorobě a
vytvoří proti ní obranu, a to ještě dříve, než je člověk nakažen a svou konstitucí může
pozměnit průběh choroby a tím nutnost užívat jiný lék, než je Genus epidemicus.
Procentuální ochrana před nakažením epidemickou chorobou je potom mnohem vyšší a
působí i u těch lidí, u kterých, pokud by se nakazili, by Genus epidemicus nebyl účinný.
Pokud dokáže homeopatický Genus epidemicus například vyléčit cca 60% pacientů
s počínající virovou nemocí, dokáže preventivně v případě ještě nepropuknuté nemoci
preventivně ochránit až 90% lidí.

Následující grafy
popisují, jak dokázala
v historii homeopatie
pomoci při různých
epidemiích:
Zdroj: Robin Murphy, ND, lotushealthinstitute.com

Homeopatické léky Genus epidemicus Covid-19
Díky odborné diskusi napříč celým homeopatickým světem, na základě homeopatické léčby mnoha případů
Covid-19 z celého světa, dospěli klasičtí homeopaté při současné epidemii Covid-19 k těmto potenciálním
homeopatickým lékům Genus epidemicus (na první stádium onemocnění nevyžadující léčbu na JIP):
Gelsemium sempervirens CH15, CH30
Obrovská slabost, únava a velká rozbolavělost celého těla. Nemá žízeň. Zimnice, pocit chladu. Bolesti
hlavy, kašel. Ztuhlost a apatie. Chvění ze slabosti, pocit tíhy, zvláště dolních končetin.
Arsenicum album CH15, CH30
Strachy a úzkosti z onemocnění, z nákazy. Průjmy. Neklid. Postižení horní části dýchacího traktu,
pálivá suchost a hojná vodnatá sekrece, záněty spojivek. Otupělost a sklíčenost. Velká zimomřivost,
potřeba tepla, pálivé bolesti. Žízeň na malé doušky teplého čaje.
Bryonia alba CH15, CH30
Suchý kašel, může být drsný a bolestivý. Bolí z něj časem hrudník a pacient si ho drží rukama. Má
žízeň. Zhoršení nejmenším pohybem. Zhoršuje se přehřátím, zlepšuje se klidem a tlakem, studeným.
Suchost sliznic.
Eupatorium perfoliatum CH15, CH30
Rozbolavělost celého těla. Charakteristické bolesti kostí, jako by byly polámané. Zimomřivost. Má
žízeň. Zhoršuje pohyb, ale bolesti jsou tak velké, že nelze zůstat v klidu., chrapot a kašel, bolestivost
hrtanu a horních dýchacích cest. Kašel.

Všechny uvedené homeopatické léky mají v obraze symptomů na prvním místě horečku, od
37,5 st. až po vysokou horečku.
Všechny tyto homeopatika jsou distribuovány do našich lékáren. Je velmi důležité, aby
výběr a dávkování konkrétního homeopatika bylo vždy konzultováno s odborníkem na
homeopatii. Doporučuji seznam homeopatů z iniciativy „Homeopaté pomáhají“ na webu
http://prohomeopatii.cz/homeopatepomahaji.html
Podávání jednoho konkrétního homeopatika (přesně podle konkrétního projevu symptomů
nemoci Covid-19) u seniora posiluje obranný imunitní systém tak, aby se organismus
pomocí dobré práce silného imunitního systému dokázal virové infekci sám ubránit a nemoc
nepostoupila do další fáze, kdy se sekundárně infikují plíce a je nutný pobyt na jednotce JIP.
Homeopatie působí tedy u infekce a horečky na jiném principu, než potlačování teploty
antipyretiky.
Legislativní a etické podmínky pro nasazení homeopatické léčby u pozitivních seniorů
v domovech:
1) Je nutné mít souhlas příslušného seniora (nebo jeho zákonného zástupce)
s homeopatickou léčbou, tak, aby chápal souvislosti.
2) Je vhodné a moudré mít souhlas příslušného ošetřujícího lékaře seniora.

