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Londinová Žaludová M. Homeopatická praxe. Veterinární klinika 2016;13:48-50
Homeopatie je holistická terapeutická metoda, která nás nutí se znovu dívat na zvíře jako na celistvou
bytost, jež je kromě genetiky ovlivňována řadou faktorů vnějšího prostředí včetně zázemí, povahy a psychických rozpoložení jeho majitelů. Jedná se o přirozený způsob léčby, kdy dochází k obnovení regulačních
procesů a k harmonizaci celého organismu na úrovni fyzického těla, ale i psychiky.

SUMMARY
Londinová Žaludová M. Homeopathic practice. Veterinární klinika 2016;13:48-50
Homeopathy is a holistic therapeutic method that forces us again to consider an animal as the integral
entity, who is in addition to genetics influenced by many environmental factors, including background,
character, and psychological state of mind of its owners.
This is a natural way of therapy, when occurs the restoration of regulatory processes and the
harmonization of the whole organism not only on the level of physical body but also the mind.

Úvod
Homeopatie je metoda existující již 200 let,
i když její kořeny sahají mnohem hlouběji do
minulosti. Je založena na řadě objevů a myšlenek Samuela Hahnemanna, německého lékaře,
který byl zklamán tehdejší medicínou. Ale stejně
jako se za tu dobu změnila tvář medicíny a zdravotnictví, tak se vyvíjela také homeopatická
léčba. Díky principu nekonečně malých dávek si
lidé zprvu vysvětlovali tuto metodu na základě
alchymie či černé magie a dodnes čelí řadě nepochopení, opovrhování či skepticismu důsledkem
překročení Avogadrovy konstanty. Tak proč se
homeopatie těší stále vzrůstající oblibě? Je vůbec
možné, aby byl cukr či voda nosičem nějaké
informace, když v něm není obsažená jediná částice z původní látky? Jedná se snad pouze o placebo efekt nebo jen nějakou shodu náhod, když
se dostaví účinek také u zvířete?

Principy fungování homeopatie
Dnes díky rozvoji vědy, konkrétně kvantové fyziky, stojíme na prahu poznání principu homeopatie
vycházející z přenosu vibrací (frekvencí, vlnění).
Vědecké zkoumání vody bylo doposud realizováno chemickým způsobem, metodami zaměřenými
na složení na úrovni molekul, ale nyní je dokázáno,
že voda může být přeměněna ve struktuře bez
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jakékoliv změny v jejím složení. Hlavním principem materiální vědy je, že vlastnosti jsou tvořeny
především strukturou a nikoliv složením (příklad
diamantu a grafitu). Také podle teorie superstrun,
vycházející z kvantové fyziky, by se daly všechny
složitosti hmoty vysvětlit nepatrnými vibrujícími
strunami. Každá elementární částice tím pádem
odpovídá určité rezonanci, která vibruje pouze
s určitou frekvencí. Hmota tak není nic jiného než
harmonie vytvářená vibrující strunou. Tyto různé
vibrace vycházející z původní materie jsou potom
procesem výroby přeneseny na cukerný nosič. Na
základě principu podobnosti hledáme takové
homeopatické léky, jejichž popsaný obraz odpovídá co nejvíce stavu nemoci, psychice či celkovému
fyzickému stavu zvířete. Pokud dojde ke střetu
stejných patologických vibrací (střetu příčiny
nemoci v těle s homeopatickým lékem), dochází
k vyladění této vibrace a léčení problému. Díky
těmto vibracím je možné homeopatické léky
s úspěchem používat při léčbě různých fyzických
problémů, ale i při poruchách chování.

Kdy homeopatika použít?
Jelikož se u homeopatických léků používají
vysoká ředění, nemusíme se již obávat negativních účinků, které by mohla původní látka použitá
k výrobě homeopatika způsobit. Dostáváme se
tím takřka na neomezené množství látek, ze kte-
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Obr. 2 – 2letá fena, částečné ochrnutí LZ končetiny po infarktu
míchy – homeopatie v kombinaci s rehabilitací
Obr. 1 – 12letá kastrovaná fena, opakující se záněty močových cest

rých lze homeopatické léky připravovat a využít tak
jejich potenciálu k řešení problémů. Největší předností
homeopatických léků je léčba chronických stavů (příkladem jsou autoimunitní onemocnění, alergie a poruchy
imunitního systému, svědění a jiné kožní problémy, trávicí problémy, nemoci močového nebo dýchacího aparátu), poruch nervového systému (především epileptické
stavy), hormonálních dysbalancí a poruch chování (agrese, strachy a nežádoucí močení). Homeopatické léky se
mohou užívat bez rozdílu věku, březosti či laktace, nezávisle na podávaných konvenčních lécích.

Ale i homeopatie má svá omezení. Těmi jsou bezesporu akutní stavy, stavy vyžadující chirurgický či ortopedický zákrok. Pokud se jedná o život ohrožující stav,
nebo je nutná operace, tak již není podle mého názoru
prostor na alternativu a je zde plně na místě konvenční
medicína.

Co od homeopatik očekávat?
Homeopatické léky působí rozdílně než alopatické
léky. Nedochází k potlačení symptomů a projevů nemoci, ale hlavním cílem homeopatie je léčba příčiny nemoci. Léčení by mělo postupovat zevnitř ven, shora dolů
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(od srdce ke kloubům,
z trupu na končetiny
a u respiračních obtíží
z plic ven) a v opačném pořadí k tomu, jak
postupoval vývoj nemoci. Někdy se dostaví
i tzv. homeopatické
zhoršení, kdy při přesném zásahu problému
Obr. 3 – 4letá fena, svědivost,
může dojít k jeho vyepilepsie
valení ven přes fyzické
tělo a k přechodnému zhoršení fyzických problémů,
které jsou zrovna řešeny. Při respektování stavu patologie a energie pacienta by však nemělo dojít k dlouhodobému zhoršení zdravotního stavu.

Homeopatické směry
V České republice se můžeme setkat s různými směry
a způsoby praktikování homeopatie. Klasická homeopatie respektuje princip individuálního přístupu k pacientovi. To v praxi znamená, že je na pacienta nahlíženo holisticky jako na nedělitelný celek. Nedochází
k rozdělení a zaměření se na jednotlivé systémy, ale
v úvahu jsou brány jak všechny fyzické symptomy, tak
také psychika, chování, sociální zázemí, afinity a další.
Výsledkem je potom podání jednoho „velkého“ homeopatického léku. Postklasická homeopatie je homeopatický směr vyučovaný Mgr. Pavlem Opelkou, ředitelem
České školy klasické homeopatie, který jej představil
v květnu 2015 na zasedání Evropské centrální rady
homeopatů v Dublinu. Tento směr respektuje stejně
individuální přístup k pacientovi a podávání jednoho
homeopatického léku v jednom čase, ale navíc také
vývoj jedince či nemoci. Homeopatické léky se tedy
mění v závislosti na vývoji nemoci či pacienta a při
léčbě se postupuje v čase nazpátek. Symptomatická
homeopatie je způsob rozšířený především ve veteri-

nárních ordinacích, lékárnách a na internetu. Vychází
z francouzské školy, kdy jsou homeopatika předepisována na základě několika hlavních symptomů bez
závislosti na celkovém stavu pacienta a individuálním
přístupu. Využít se dá například u některých akutních problémů, které bývají v tomto stavu většinou hodně výrazné
a můžeme je tak snadněji odečíst, a také v běžných veterinárních praxích, kde není tolik prostoru pro homeopatickou léčbu. Homeopatii lze použít také pro paliativní předepsání.

Homeopatie v praxi
V dnešní době je škála homeopatických léků opravdu
velice široká a podání „správného“ homeopatika vyžaduje znalosti těchto léků, ale také dávku zkušeností
s homeopatií. Pokud se rozhodneme homeopatií dále
zabývat, je jen na nás, jaký směr si zvolíme. U symptomatické homeopatie si vystačíme s několika osvědčenými homeopatiky na dané zdravotní problémy
a homeopatii tak můžeme brát jako doplňkovou léčbu
v zaběhnuté veterinární praxi, bez výraznějších požadavků na čas, nebo se můžeme začít homeopatií zabývat do hloubky. Homeopatická anamnéza je velice
podrobná a první sezení s majitelem a jeho zvířetem
vychází časově na hodinu i více. Další práce pak spočívá
v pochopení a zpracování případu a po podání vhodných homeopatických léků je potřeba vývoj případu
dále sledovat, být schopen jej vyhodnotit a podle
potřeby v homeopatické léčbě pokračovat.

Závěr
Homeopatií jsme schopni podpořit tělu vlastní
schopnost regenerace a nabídnout tak majitelům zvířete jinou cestu v případech, kde končí možnosti konvenční léčby. Netvrdím, že se jedná o metodu všespasitelnou, ale pokud si majitelé zvolí tuto cestu, tak
bych byla ráda za spolupráci s veterinárními lékaři
a umožnila tak zvířeti co nejlepší podmínky v léčbě
a prevenci.
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Obr. 4 – 16letá fena, nádor slinné žlázy – paliativní léčba
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