
Lze homeopaticky léčit následky současného očkování proti covidu? 
Lze pomoci lidem, kteří se nechali naočkovat a teď je trápí vážné 
zdravotní problémy? Existuje homeopatický detox (antidotum) stejně 
jako u povinného očkování u dětí?  
Pokud bych měl odpovědět v duchu mé homeopatické praxe, kdy je 
pro mě primární opravdový přínos (profit) pro klienta, kdy mi 
homeopatická léčba musí dávat smysl, kdy jasně vnímám svoji roli 
terapeuta v procesu uzdravování, tak musím po pravdě říci – nemám 
tušení … Respektive tušení mám, ale není to jednoduché instantní 
řešení. 
 
Jeden z mnoha mailů, který dostávám: 
 
Dobrý deň, 
našla som Váš článok na internete ohľadom nežiaducich účinkov očkovania. Som 
zaočkovaná proti covid 19 a odvtedy mám šialené zdravotné problémy. Návaly tepla, teploty, 
zimnice, bolesti kostí, svalov kĺbov....únavu, tlaky za očami. Neustály pocit chrípky, zapálené 
hrdlo. Najhorší je ale ten pocit ako keby sa mi rozpadala chrbtica (kosti svaly klby) po celom 
tele a tie prudké zmeny teplôt. Nebolo to tak okamžite pár hodín po prvej vakcíne som mala 
reakciu a po druhej tiež. Potom každý mesiac aspon 4 dni chorá tak ako opisujem potom sa 
to zlepšilo. S príchodom leta, každý den a mám pocit, že sa to len zhoršuje. Vedeli by ste 
prosím nejak pomôcť formou homeopatie? Aktuálne to opisujem len v krátkosti, ale v prípade 
potreby doplním ďalšie informácie.  Vopred ďakujem za odpoveď. 
S pozdravom   XXXXX   XXXXXXX 
 
 
Dobrý den, 
moc rád bych vám pomohl, ale opravdu nevím jak. A to patřím k 
nejzkušenějším homeopatům v ČR a SR. Problémů je několik: 
 
1). očkování proti covid 19 mRNA vakcínou není očkování v  pravém slova 
smyslu - nesplňuje to žádnou definici očkování – a to ani z pohledu západní 
medicíny. Spíš se to z principu blíží genové terapii v injekcích. Nebyl vám 
naočkován oslabený virus – původce nemoci, jak to do této doby fungovalo 
například v klasických vakcínách proti chřipce. Přesně vyjádřeno vám bylo 
naočkováno obchodní tajemství příslušných farmaceutických firem, výrobců 
mRNA vakcín. Nikdo mimo tyto farmaceutické firmy neví, co vám vlastně 
naočkovali a co to s vašim tělem udělá. Co udělá toto očkování s vašim tělem 
neví přesně ani výrobci vakcín - vakcíny mají pouze dočasnou registraci. To 
znamená, že se v současnosti očkuje v režimu, kdy se teprve sbírají data 
vedlejších účinků a úmrtí, která se pak v roce 2023 vyhodnotí, kdy by vakcíny 
mohly získat regulérní registraci. 
 



2). Následky současného covid očkování se dle mého soudu nikdy nemohou 
léčit (detoxikovat) pouze homeopatikem vyrobeným z ampulky covid vakcíny - 
jako u povinného očkování u dětí. Doba se změnila a dle mého názoru se jedná o 
zcela jinou situaci. Jednak bychom museli oficiálně získat souhlas od 
příslušných očkovací farmaceutických firem, jestli nám dovolí z jejich vakcíny 
udělat homeopatikum (vakcíny jsou jejich majetkem, výrobním tajemstvím a 
jsou chráněny patenty). A hlavně bychom takto jako homeopati vlastně dělali to 
samé, podobný byznys jako očkovací mašinérie ("v bledě modrém"). Lidé by se 
chodili dobrovolně naočkovat a pak by si zašli za homeopatem, který by jim za 
peníze udělal homeopatickou „antidotaci“ homeopatikem vyrobeným z covid 
vakcíny. Obchod přímo navazující na další obchod, aniž by došlo k jakékoliv 
změně postoje u očkovaných (která je nutná k opravdovému vyléčení 
z jakékoliv fyzické patologie). Pravděpodobně by si naočkovaní lidé ve stejném 
duchu pak zašli na třetí – čtvrtou – pátou … posilující dávku , aby mohli 
například jednoduše cestovat, chodit za kulturou apod. a celý proces očkování 
v návaznosti na homeopatický detox by se mohl do nekonečna opakovat. Na to 
ale z mnoha dobrých důvodů nekývnu já, jako váš terapeut. Pod to se nemohu 
podepsat, jako někdo kdo se zavázal vám pomáhat na cestě k opravdovému 
zdraví a osobním vývoji. 
 
3). Očkování současných vakcín covid je právně i fakticky dobrovolné. I když 
je vyvíjen neskutečný, obrovský a cílený tlak a marketing našimi politiky na 
všechny, aby se naočkovali (takový tlak, jaký nikdo z nás ve zdravotnictví 
nepamatuje - zastrašování, nebo naopak velké "výhody"). Nikdo ale není 
násilím nucen se naočkovat. Všichni, co se nechali naočkovat, na celý proces 
očkování kývli dobrovolně sami, nikdo jim u hlavy nedržel pistoli. Je pod tím 
náš podpis. Vždy existovalo i jiné řešení – změna práce, dovolená v tuzemsku, 
koupání u rybníka nebo na přehradě, pivko s kamarády mimo oficiální 
restauraci… Pravda je, že toto jiné řešení často znamená vystoupení ze své 
komfortní zóny. Byla by to „složitější“ cesta. 
  
A v tom já vidím právě tu hlavní patologii, která by se měla homeopaticky léčit - 
a která je pro mě jako homeopata dobře hmatatelná a viditelná. Co vás osobně 
donutilo udělat ten krok a nechat si dobrovolně píchnout do svého těla něco 
takového?! Co za tím stálo? Bylo to ze strachu? Z vypočítavosti? Protože nechci 
mít „problémy“? Protože těm lžím a marketingu opravdu věřím? Tam je ta 
hluboká patologie, toto je to nemocné místo, a toto se musí v souvislosti s 
poškozeným zdravím po covid očkování primárně homeopaticky léčit. 
  
 
Aleš Sušický 
 


