Chrípka – aktualizácia k 3. 3. 2020
Vírusové ochorenie šíriace sa z čínskeho mesta Wu-chan je predmetom záujmu
odbornej i laickej verejnosti. Prvou obeťou bol pacient trpiaci viacerými ochoreniami,
čo nie je ničím neobvyklým. Ťažko chorí pacienti sú vnímavejší na akútne vírusové
ochorenia, preto aj v kolektívnych zariadeniach sa venuje tomuto faktu viacej
pozornosti a chovanci zariadení pre seniorov sú obvykle zaočkovaní každoročne proti
chrípke. Homeopatická teória obsiahnutá v Organone liečebného umenia tvrdí, že
jedinec nemôže na akútne ochorenie zomrieť, pokiaľ netrpí chronickou
miazmou – pre tých, ktorí si nepotrpia na archaické vyjadrovanie klasickej
homeopatie – mitochondriálna DNA jedinca neobsahuje inkorporovaný genetický
materiál žiadneho patogénu.
Dá sa predpokladať, že ochorenie sa rozšíri i do našej krajiny. Šťastie praje
pripraveným a preto je vhodné sa pripraviť i na scenár pandémie. Nakoľko sa jedná o
potenciálne smrteľný vírus, treba mať na pamäti všetky známe zásady, ktoré
umožňujú zvýšiť šancu na zvládnutie nákazy a nepodľahnúť panike. Znížený príjem
alkoholu, ľahká strava, telesné či duševné šetrenie, by mali byť samozrejmosťou u
každého, komu to okolnosti dovoľujú. Jedinci, ktorí užívajú preventívne
homeopatický liek OSCILOCOCCINUM, by nemali na tomto kroku nič meniť. V
homeopatii platí zásada, že okrem eleminácie škodlivých vplyvov prostredia je
vhodné i posilnenie organizmu čo najpresnejším liekom vybratým podľa zákona
podobnosti. To nie je vždy možné, ale niektoré príznaky sú jasné už dnes. Podľa
vyjadrenia naslovovzatého odborníka, pána profesora Krčméryho, je prvým
predpokladom zvládnutia epidémie nepodľahnúť panike. Toto tvrdenie experta na
infekčné ochorenia je v súlade s homeopatickým prístupom, ktorý lieči celý
organizmus. Inými slovami – do liečby a prevencie je potrebné zapojiť nielen
protiinfekčnú imunitu, ale i psychiku, nervový systém, hormonálny systém –
jednoducho celý organizmus. Tým sa zvyšuje šanca na zvládnutie infekcie na úrovni
jedinca i spoločnosti. Prvým liekom, na ktorý v prípade akútnej vírusovej infekcie
myslíme, je liek ACONITUM NAPELLUS. V obraze ochorenia tohto lieku sú známe
i psychické príznaky, najmä panika so strachom zo smrti. Tento liek odporúčam
ordinovať u každého jedinca, ktorý je vnímavý na šírenie poplašných správ už teraz,
keď ešte infekcia v našej krajine neprepukla.
Podľa epidemiologickej situácie – na základe homeopatickéo vyšetrenia viacerých
jedincov v USA, mali tma prebiehajúce vírusové infekcie príznaky liekov
GELSEMIUM a EUPATORIUIM PERFOLIATUM. To však nemusí byť v prípade
čínskej epidémie pravdou, preto pre oddiferencovanie najpresnejších liekov treba
počkať.
Významným liekom, ktorý ordinujeme v prípade chrípky a chrípke podobných
ochorení, je ARNICA MONTANA. Tento liek je vo všeobecnosti i liekom na
prepínanie síl organizmu a je teda vhodné i preventívne u jedincov, ktorí sa nemôžu
extrémnej psychickej či telesnej námahe vyhnúť – vojaci, policajti, zdravotníci etc.
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Indické ministerstvo AYUSH odporúča pomedzi inými, nám nedostupnými postupmi,
ako prevenciu chrípky a chrípke podobných ochorení liek ARSENICUM ALBUM
30CH.
/The Group of Experts inter-alia has recommended that homoeopathy medicine
Arsenicum album30 could be taken as prophylactic medicine against possible
Corona virus infections, which has also been advised for prevention of ILI. It has
recommended one doze of Arsenicum album 30, daily in empty stomach for three
days. The dose should be repeated after one month by following the same schedule
incase Corona virus infections prevail in the community. /
Jedinci, ktorí nie sú zaočkovaní proti chrípke, môžu tak urobiť v prípade, že nemajú
príznaky akútnej choroby - vtedy už je infekcia v ich organizme a na očkovanie je
neskoro.
Homeopati z Číny, Hongkongu, Tchajwanu a Macaa, ktorí intenzívne pracovali
v skupine na vytvorení genus epidemicus uvedeného ochorenia, odporúčajú podľa
symptómov ako najpravdepodobnejšie lieky GELSEMIUM, BRYONIA
a EUPATORIUM PERFOLIATUM. U prípadov, kde bol pomocou PCR potvrdený
Covid - 19, sa javí ako similimum GELSEMIUM SEMPERVIRENS.
- Gelsemium C30 weekly in areas which outbreak is not near.
- And use Gelsemium C30 daily for seven days in area where outbreak is near (like
Wuhan and some other crowded cities in Wuhan), and then twice a week.
Bryonia: for patients with more cough with pain in chest or head, need holding it
Eupatorium perfroliatum: when patient have more bone pain and less heaviness.
Užitočné odkazy:
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/68/6/e1/525193
https://qjure.com/remedy/coronavirus-19/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600940#.XjFgr6nEzK8.twitter
Doplnenie informácii MUDr. Sivekovou:
Scilla (Squilla) maritima spĺňa kritéria najťažších prejavov zápalu pľúc
Coronavírusom. Takže nejde o liek na bežný prejav, ktorý si žiada niektorý predtým
spomínaných liekov.
A pre rýchlu dg rozlíšenia bežnej chrípky od corony: corona chrípka nezačína, ani
sa nespája s nádchou- len telesné bolesti, kašeľ a horúčky.
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Existuje niekoľko stratégií prevencie epidemických ochorení.
1. Aktívna imunizácia konštitučným homeopatickým liekom
2. Aktívna imunizácia liekom podľa genus epidemicus – viď vyššie
3. Aktívna imunizácia špecifickou vakcínou
4. Aktívna imunizácia nozódou danej choroby – izopatia
5. Pasívna imunizácia špecifickým imunoglobulínom
6. Ochrana pomocou chemoprofylaxie, napr. chemoteraputiká, antibiotiká
Ak človek rozmýšľa holisticky, tak uvedené opatrenia je vhodné kombinovať s vyššie
uvedenými. Rád by som pridal jeden poznatok z praxe, ktorý sa každoročne opakuje
– a síce poznatok, že i počas epidémie nemajú všetci chorí symptómy ochorenia
typické pre genus epidemicus. To znamená v praxi asi toľko, že keďže nie každé
ochorenie prináleží k epidémii, tak je možné sa vyhnúť panike, ak by tá epidémia
bola spôsobená veľmi virulentným patogénom s vysokou mortalitou.
Počas posledných rokov mali pacienti trpiaci infekciami dýchacieho traktu
najčastejšie rysy Antimonium arsenicosum, Bryonia a Antimonium tartaricum. Nie
však všetci. Nakoľko si evidujem homeopatické symptómy počas epidémie, ak sa mi
javia zvláštne a následne si ich repertorizujem, prišiel som k záveru, že mnohí
pacienti majú podobné symptómy počas epidémie, aké už niekedy v živote mali,
alebo dokonca pri cielených otázkach ich vyhlásia za typické. Rozumej: Vždy je
u nich priebeh akútneho respiračného infektu taký istý bez ohľadu na epidémiu. To
v praxi znamená, že títo ľudia nemajú obraz epidemickej choroby, nemajú obraz
typický pre genus epidemicus, ale obraz svojho konštitučného lieku v akútnej
patológii. Nemusia sa teda obávať, že by podľahli epidémii, lebo ich ochorenie nemá
symptómy danej epidémie. Pre nás to znamená, že ak napr. ochorieme vždy po
preťažení, nadmernom hodovaní, ostrihaní vlasov etc – a máme symptómy týchto
svojich konštitučných stavov, neliečime sa liekom podľa genus epidemicus, ale
svojim liekom.
Druhý poznatok, s ktorým by som sa rád podelil je, že i u vírusových infekcií často
zaberajú antibiotiká i pri negatívnych zápalových markeroch a kultiváciách. Dôvodov
je niekoľko.
1. Placebo efekt – pacient utratí v lekárni za pomocné prostriedky medzi 10 až 50
eur a sklamaný z neúspechu liečby naordinovanej Dr. Googlom, reklamou,
lekárnikom a sebou samým potrebuje liek naordinovaný lekárom
2. Pacient trpí chronickou bakteriálnou infekciou – mykoplazmovou,
chlamýdiovou či inou a antibiotikum zaúčinkuje na tieto patogény, čím odľahčí
imunitný systém a pacientovi sa uľaví
3. Pacient má v tele nejaký fokus, ktorý je citlivý na preskribované antibiotikum
a opätovne –odľahčením imunitného systému zvládne vírusovú infekciu.
Z vyššie uvedených riadkov je zrejmé, že presný liek podľa genus epidemicus nemusí
sedieť. Mne osobne chýbajú viaceré modality ako najdôležitejšie symptómy
v akútnych prípadoch – napríklad pohybové, smäd, potreba čerstvého vzduchu,
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potenie ai. V mojej repertorizácii zohľadňujúcej spomínané symptómy je dosť
vysoko i Ipeca, Helleborus a Baptisia. Najpresnejším symptómom - rubrikou
s najmenším počtom liekov – 28 je pocit zimnice chodiacej po chrbtici hore a dolu.
Back; coldness, chilliness; extending; up and down:
abies-c aesc all-c aphis ars bapt bell CAPS EUP-PUR ferr-p GELS harp hell IP jab LACH mag-p
med methyl PULS RAPH rumx ruta sac-alb spong SULPH ust vario

Záverom dávam do pozornosti paragraf Organonu liečebného umenia S.
Hahnemanna:
§ 252
Ak by sa pri používaní i tých najlepšie ordinovaných homeopaticky zvolených
liekov, podávaných v nepatrných dávkach nedostavilo zlepšenie, je to spoľahlivým
príznakom skutočnosti, že prapríčina choroby doteraz nebola odstránená a že v
pacientovom spôsobe života lebo v jeho okolí je nejaká okolnosť, ktorá musí byť
odstránená, ak sa má nemocný natrvalo uzdraviť.
To znamená len toľko, že sa musíme snažiť najlepšie ako vieme, ale pacient nemá
byť pasívne opracovávaným materiálom, ktorý pre svoje uzdravenie nič neurobí.
Týka sa to i lekárov, ktorým to dokonca prikazuje posledná verzia Hippokratovej
prísahy.

Pavol Tibenský
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We recently heard from our colleagues in China about the corona virus infection and
they graciously shared with us first hand observations and suggestions for a possible
genus epidemicus and remedy administration protocol. The disease is now named
Covid-19 by the WHO. Aaron To, president of the Hong Kong Association
of Homeopathy and Macau Association of Homeopathy, passed the information to
Haruna Hito in Japan, who passed it to us.
Symptoms of the Corona virus infection
- Slow manifestation
- Chilliness running up and down of the back; we have not seen this symptom that
commonly reported for the past 1x years.
Back; coldness, chilliness; extending; up and down:
abies-c aesc all-c aphis ars bapt bell CAPS EUP-PUR ferr-p GELS harp hell IP jab
LACH mag-p med methyl PULS RAPH rumx ruta sac-alb spong SULPH ust vario
- Fever, commonly not very high.
- Predominantly fatigue during fever.
- Weakness during fever, including heavy eyelids.
- Pain at limbs during fever.
Extremities; pain; fever; during:
ACON alum-sil am-c aml-n ant-c anthr apis ARN ARS aur-m bad BAPT bar-c BELL
berb borr-b bov BRUCEL BRY CALC camph cann-s canth CAPS CARB-V cassi-f
cassi-s CAUST cedr CHAM CHEL CHIN chion CIMIC cimx cina cocc COFF colch
corh crot-h cycl cypra-e DULC elat EUP-PER EUPH euphr FERR GELS gink
haliae-lc HELL hoch hura ign IP KALI-C kali-n kurch LACH lim lyc mag-c mang
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meny MERC merc-c methyl-p-h mosch mur-ac naja nat-c NAT-M nat-s NUX-V ocis ol-j ozon ph-ac phel phos phyt psor ptel PULS PYROG ran-a ran-b RHOD RHUST ruta sabad sabin samb SANG scorp sec SEP sil sol-n spig SPONG squil stann staph
stram stront-c SULPH TARAX thuj trypt TUB tub-m uran valer VERAT wye ZINC
ziz
- Cough is interestingly not that commonly strong in fact, mostly fatigue as the main
presenting complaint.
- Anticipation
In China there is quite a strangely early spring, especially in the southern China,
green leaves come out much earlier than usual. And very interestingly we find the
very good mental picture of 'anticipation' around this epidemic!
Their team has been working hard for the genius epidemicus. According to the
feedback from around 30 homeopaths in the past 14 to 21 days, the predominant
remedy for the current epidemic, which includes 2019 nCoV and influenza, is
Gelsemium, followed by Bryonia and Eupatorium perfroliatum.Comparing the
symptom pictures with the PCR confirmed cases, Gels is more compatible to the
2019 nCoV cases.
They just announced today to our colleagues in China, Honkong, Macau and Taiwan
to start using
- Gelsemium C30 weekly in areas which outbreak is not near.
- And use Gelsemium C30 daily for seven days in area where outbreak is near (like
Wuhan and some other crowded cities in Wuhan), and then twice a week.
Bryonia: for patients with more cough with pain in chest or head, need holding it
Eupatorium perfroliatum: when patient have more bone pain and less heaviness.
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