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CoVid-19 koronavírus fertőzött
esetek kezelése homeopátiával
dr. Kasariyans Aditya és dr. Sankaran Rajan
2020. március 14.

1.rész: Esetleírások
Szerző: dr. Kasariyans Aditya, Irán
Itt Iránban 2020 február 22. óta veszek részt közvetlenül vagy közvetetten (iráni és
nemzetközi kollégákon keresztül) koronavírussal fertőzött betegek kezelésében.
Az első esetem az orvos barátnőm volt, aki abban az időben már majdnem felépült a
betegségből, de sokat segített az első tünetek összeírásában; ő az alábbi tünetekkel
jelentkezett:

1.eset: Orvos barátnő
•

Általános rossz közérzet és fájdalom az egész testben

•

Pozitív Covid-19 teszt

•

Alacsony láz, maximum 38.5 C fokig megy fel

•

Izzadás a háton és a homlokon

•

Hűvös izzadtság

•

Fázósság (chill), kifejezetten az első két napon

•

Visszatarthatatlan igény arra, hogy lefeküdjön, és nincs elég energiája, hogy felkeljen

•

Friss levegőt kíván; kivéve a fázós időszakokban

•

Száraz köhögések

•

Enyhe légszomj amikor fizikai erőfeszítést végez

•

Halántéki-homloktáji (temporalis artériák menti) fejfájás

Mindig is szerencsém volt élenjáró indiai homeopatáktól tanulni, akik támogattak a
homeopatává válásom útján, és szakmai észrevételekkel segítettek, amikor erre
szükségem volt. Jelen tanulmány a mumbai-i dr Rajan Sankaran, avagy mentorom
és örökös tanárom támogatása, bölcsessége, és a vele való intenzív együttműködés
alapján készült.
A konkrét rubrikákat és ezek elemzését a dr Rajan Sankaran által írt 2. rész
tartalmazza.
Az eseteket szigorú etikai megfontolások után, aprólékos pontossággal jegyeztük le.
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Mivel a tanulmányban bemutatott esetekben szereplő legtöbb beteg eddig nem
ismerte a homeopátiát, minden esetben sok időt töltöttem a betegekkel és
családtagjaikkal acélból, hogy elmagyarázzam a homeopátiás gyógymód által az
ilyen típusú esetekben képviselt megközelítést. Ezzel az volt a célom, hogy
közelítsem az elvárásainkat és lehetőleg megválaszoljam számukra azokat a
kérdéseket, és kétségeket, melyek a kezelés során elkerülhetetlenül felmerülnek.
Abban a kiváltságban volt részünk, hogy kutatásunk és kezelési vizsgálatunk alatt
betegeink teljes bizalmát élveztük, melyért mélységesen hálásak vagyunk.
Vizsgálatunk során komoly kihívásokkal néztünk szembe. Irán legtöbb
tartományában nincs lehetőség homeopátiás szerekhez való közvetlen hozzáférésre.
Ezért az általunk alkalmazott szerek majdnem minden egyes esetben a saját
homeopátiás patikámból származtak; eddig is, és ezután is ingyenesen adom őket.
E vizsgálat célja, hogy új szemszögből vizsgálja a járványos betegségek jellegét,
hogy rávilágítson Hahnemann javaslatainak jobb megértésére a járványok
kezelésében. Ezen erőfeszítéseinket a legnagyobb kíváncsisággal tesszük annak
érdekében, hogy megfigyeléseinket, megértésünket és kezelési megközelítéseinket
folyamatosan pontosítsuk és fejlesszük a továbbiakban elénk kerülő gyógyítandó
betegek érdekében.
Pár napon belül két további betegem is lett észak-Iránból, mely a járványunk egyik
legnagyobb gócpontja.
(A kiválasztott eseteket kronológiai sorrendben mutatom be, kezdve a legkorábbitól,
és eljutva a legutóbbiig)

2.eset: 70 éves hölgy
•

Anamnézisében koszorúér bypass műtét és magas vérnyomás betegség

•

Pár napja erős aluszékonyságról panaszkodott

•

Előző este másodszorra esett össze otthon, odavitte a telefonját a menyéhez és megmutatta neki, azt
mondta ez a bankkártyája

•

A szemei nyitva voltak, de úgy tűnt, sem ért semmit; többször kellett neki szólni, mielőtt válaszolt
volna, majd úgy válaszolt, mintha hirtelen mély álmodozásból ébredt volna fel

•

Erős gyengeség, a gyaloglás annyira nehéz volt neki; le akart feküdni

•

Étvágya jelentősen lecsökkent

•

Lógó fejjel ülve találták, annyira gyenge volt

•

Kétszer is elájult, mielőtt bevitték a kórházba

•

Pozitív CoVid-19 teszt és a tüdőben kétoldali vizesedés miatt beutalták az intenzív osztályra

Ezzel a beteggel akkor vettem fel a kapcsolatot, mire egyheti kórházi tartózkodás
után a rendellenesen gyors légzése már normalizálódott. Elkezdett jól enni.
Elhagyhatta az intenzív osztályt. További kérdésekkel készültem arra az esetre,
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amikor a családja legközelebb meglátogatja. Általános jó állapota ellenére, mire
megérkeztek hozzá, már az újraélesztése folyt. Egy-két perccel hirtelen halála előtt
még látszólag jól volt és kommunikált.
• Nyugtalanságot nem tapasztalt nála a családja
• Hőmérsékleti kívánások: Amikor ez egyik osztályról a másikra szállították, és kérték, hogy takarózzon
ki, melegről panaszkodott (nem megbízható információ)
• Szomjúságáról nincs információnk.
• Családja a mentális és érzelmi állapotában nem észlelt változást.
• Nincs megbízható információnk fázósságról, izzadásról, szomjúságról és hőmérsékleti kívánásokról
• Maximum láza 38 Celsius fok volt

3. eset: 42 éves férfi
• Kockázati tényezők: Testtömeg index (BMI)>30. 2-es stádiumú zsírmáj.
• Általános rossz közérzet és gyengeség
• Étvágya jelentősen lecsökkent
• Az első napon egyszer volt hasmenése
• Kórházi beutaló a komoly gyengeség/levertség miatt
• Láza az elején max. 38.2 Celsius
• Száraz köhögés
• Fekve vagy alvás közben egyáltalán nem köhög. Ahogy lefekszik, abbamarad a köhögés
• (Száraz érzet?) a szájban. Vizet kortyolgat csak azért, hogy benedvesítse a száját
• A gyengeség és levertség olyan erős, hogy addig sincs energiája ülve maradni, amíg kihűl a teája,
muszáj lefeküdnie
• Alig tud ülve maradni, hogy egyen is valamit
• Nyögdécsel, ahogy mindenhol fáj neki.
• Arra sincs energiája, hogy megforduljon az ágyban, ezért inkább marad ugyanabban a testhelyzetben
• Hideg italokat kíván
• “Ki kellett kapcsolnom a mobilomat, mert egyszerűen nem volt energiám rá, hogy beszélgessek”
• Hűvös izzadtság
• Jelentősen felerősödik, kifinomodik a szaglása: “Még a fűszereket is meg tudom különböztetni
egymástól”
• A szájban nincs szokatlan ízérzet
• A bőr érintésre érzékeny. Úgy érzi, mintha megégett volna a bőre

A homeopátiás kezelés megkezdésének napján már 10 napja antivirális kezelés alatt
állt (Tavanex, Hydroxychloroquine, Tamiflu).
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1.követés; 40 órával a Camph 1M 4 óránkénti adagolása után:
• A gyengeség, levertség jelentősen csökkent
• Jelentősen nőtt az általános energiaszintje

4.követés, a homeopátiás kezelés 4. napján:
• Újra vezetek.
• A gyengeség, levertség teljesen elmúlt
• Köhöhés naponta max. egy vagy kettő
• Étvágy majdnem, mint régen
• Izzadás nincs
• Láztalan

Jelenleg Camph 1M-et szed napi kétszer

4.eset: 55 éves férfi
• Napközben szélsőséges gyengeség, levertség, este 7-8-tól egészen reggelig pedig láz-hidegrázásizzadás.
• Súlyos izzadás különlegesen a nyaki részen, annyira, hogy átáztatja a ruhát.
• Kockázati tényező: cukorbeteg (nem stabil; HbA1C=10)
• Az első nap hasmenése volt; ez nem tért vissza
• A láz és hidegrázás utáni 5. napon légszomj és száraz köhögés
• Két napon belül a légszomj olyan súlyossá vált, hogy oxigén segítségével kellett kórházba szállítani
• A CT üvegszerűen áttetsző (ground glass opacity, GGO) eredményt mutat a tüdőn
• Súlyos csontfájdalmak, elsősorban a háton derék magasságban és a lábakban, lázzal, hidegrázással és
izzadással este 7-8 órától kezdődően (reggelig). Napközben nincs csontfájdalom.
• A bőr érintésre érzékeny; ugynakkor igényelte, hogy valaki masszírozza a lábát.
• Hűvös verejtékezés
• A nyelven fehér lepedék
• Nagyon kicsi szomjúság
• Keserű íz érzése a szájban
• Semmi étvágy
• Előnyben részesíti a fekvést. Amikor valamire rátámaszkodom, a testem lecsúszik addig, míg nem
fekszem.
• A legjobb testhelyzet a hanyatt fekvő, a légszomj ettől csökken
• Köhögés legtöbbször száraz
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• Melegem van, és fázom is egyszerre; ha kidugom a lábfejem a takaró alól, jéghideg lesz, de ha
visszadugom a takaró alá, akkor előbb utóbb annyira melege lesz, hogy újra ki kell takaróznom.
• Az esték és az éjszakák a legrosszabbak

Ez a beteg úgy döntött, marad az antivirális kezelésnél (Tavanex,
Hydroxychloroquine, Tamiflu), azaz nem kért homeopátiát.

5. eset: 30 éves nő
• Két napon át tartó láz, max. 38.2 Celsius; leginkább esténként és éjszaka
• Két nap után a láz elmúlt és a beteg jól érezte magát két további napig
• Majd újra előjött a láz és a gyengeség/levertség
• Erős émelygés, hányinger
• Elájult miközben a fürdőszobába próbált eljutni
• Erős szédülés, és testszerte érzett zsibbadás
• Erős hidegrázás kezdődött, még a foga is vacogott
• Száraz köhögés, ami beszéd közben rosszabb, és hanyatt fekve javul
• Hűvös levegőt kíván, kivéve amikor rázza a hideg
• Hányás nem volt
• Étvágya csökkent
• Ízérzete csökken, de a szagokat továbbra is érzi. A szagoktól émelygése, hányingere van
• Hason és háton erőteljesen izzad, annyira, hogy néhány óránként át kell öltöznie.
• Nem tud ülni, muszáj lefeküdnie.
• Olyan gyenge, hogy már aludni sincs ereje, csak fekszik
• Keserű ízt érez a szájában

A Camph 1M-et az antivirálisok (Tavanex, Hydroxychloroquine, Tamiflu) megkezdése
után 12 nappal kapja először
1.követés 10 órával később, három óránként adott Camph 1M után:
• A gyengeség/levertség nagyban csökkent
• Továbbra is úgy érzi, feküdnie kell, de az általános energiaszintje sokal jobb
• Az émelygés javult, de még van

2.követés 72 óra múlva:
• A gyengeség/levertség tovább csökkent
• Hosszabb ideig tudok ülve maradni
• 10 nap óta először lezuhanyzott és felfrissülve érzi magát
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• Az émelygés elmúlt, enni is tud
• Kevesebbet köhög
• A légszomj is csökkent

Legutóbbi állapot 5 napig tartó homeopátiás kezelés után:
• Már nem érzem gyengének/levertnek magam
• Támasz nélkül tudok ülni
• Az émelygés elmúlt
• Sokkal kevesebbet köhögök
• A légszomj is sokkal kevésbé jellemző, csak akkor jön elő erősebben, amikor nagyobb fizikai
erőfeszítést teszek pl. lépcsőzés közben. Az elmúlt napokban nem tudtam lépcsőzni sem.
• Ahogy visszajött az energiája, újabb CT-t csináltak a tüdejéről, melynek eredménye: mindkét lebeny
vizes; (ezután Kaletrát írtak neki elő az orvosok)

Továbbra is konvencionális antivirális kezelés alatt áll a fent említett
gyógyszerekkel. Jelenleg 5 óránként, osztott adagban kapja a Camph 1M-et. (A
potenciát 10M-re tervezzük emelni)

6.eset: 19 éves fiatal nő
• Kockázati tényező nincs
• Testszerte jelentkező erős fájdalom
• Émelygés, hányinger
• Csökkent étvágy
• Keserű ízt érez a szájában
• Erős gyengeség/levertség; Állandóan feküdnie kell, legjobb a hanyatt fekvő helyzet
• Homloktáji (frontal) fejfájás
• Száraz köhögés
• Szaglás normális

1.követés 24 órával később, négy óránként adagolt Camph 1M után (csak
homeopátiás kezelést kap):
• A testszerte jelentkező erős fájdalom csökkent. Míg a fájdalom a kezelés előtt folyamatos volt, most
már csak időszakosan jelentkezik, és vannak hosszabb fájdalommentes időszakai vannak
• Jobban aludt az éjszaka; az első éjszaka csak forgolódtam a fájdalom miatt.
• Köhögés kezdődött, száraz, egy -kettő
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• Az erős gyengeség/levertsége 50%-al csökkent, de még mindig igényli a fekvést; ez hanyatt fekve a
legjobb
• Még nincs étvágya
• A fejfájás intenzitása csökkent, de még megvan

2.követés 48 óra múlva:
• Az erős gyengeség/levertség elmúlt, de még mindig igényli a hanyatt fekvést
• Köhögés naponta egy -kettő
• Sokkal kevésbé gyenge
• Már tudot enni, bár keveset
• Még mindig betegnek érzem magam
• A fejem már csak köhögéskor fáj
• Az émelygés elmúlt

Követés a kezelés 5.napján:
• Már szinte egészségesnek érzem magam
• Nincs gyengeség
• Étvágy majnem normális
• A köhögés elmúlt
• A fejfájás elmúlt

Továbbra is Camph 1M-et szed naponta kétszer

7.eset: 70 éves hölgy
• Erős gyengeség/levertség; az elmúlt két hétben nem igazán tudott felkelni és mozogni
• Antivirális kezelés alatt (Tamiflu, Hydroxychloroquine)
• Köhögés
• Émelygés
• Étvágya lecsökkent

1.követés az antivirális terápia 14. napján, 17 órával a három óránként adagolt
Camph 1M után:
• Tejet kért
• A család véleménye szerint a gyengesége/levertsége valamelyest csökkent

2.követés 24 óra elteltével:
• A levertség jelentősen csökkent
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• Két hét óta először lezuhanyozott
• Az étvágya jobb, de egyre csak tejet kér
• Az émelygés csökkent
• A köhögés még megvan

A legutóbbi követés a homeopátiás kezelés 6. napján:
• A levertség annyira lecsökkent, szinte teljesen elmúlt
• Az émelygés elmúlt
• Étvágya sokkal jobb
• Egész nap csak egyszer-kétszer köhög
• Újra csináltak nála CT-t; még várja az eredményt

Jelenleg Camph 1M-et szed 5 óránként

8.eset: 50 éves férfi
• Pozitív Covid-19 teszt
• Kockázati tényező nem áll fenn
• Egy hete viszket a torka
• Dereka (lumbáris háti szakasz) és térde fáj
• Csontfájdalmak
• Fejfájás a halánték-homloktájon (temporalis artériák vonalán)
• Amikor oldalt fekve alszik, a bordái elkezdenek sajogva fájni azon az oldalán, amin fekszik; hogy
jobban érezze magát, átfordul a másik oldalára, de itt is hamarosan beindul a fájdalom. Hanyatt kell
feküdnie, vagy teljesen fel kell kelnie/állnia ahhoz, hogy ismét teljesen jól érezze magát
• Nincs légszomj
• Pár percenként szárazon köhög; ha iszik valami meleget, ettől teljesen elmúlik a köhögés, de 10 perc
múlva újra indul
• Fázós, de egyébként is az
• Szájszárazság miatt többször iszik meleg italt
• Nyelvén nincs lepedék
• Szájában nincs semmilyen különös íz
• Az aluszékonysága nőtt; amikor a lábfájdalma kezdődött, csak aludni akart. De a derék-, térd-, és
bokafájdalomtól, fejfájástól és bordafájdalomtól nem tudott elaludni. Testhelyzetet kellett változtatnia
ahhoz, hogy aludni tudjon
• Fájdalmak és összezúzottság érzés testszerte, mintha egy hegyet mászott volna meg
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• Láz max. 38 Celsius
• A térd-, és bokafájdalom csak akkor jelentkezik, amikor aludna; amikor felkel, csökken vagy elmúlik
• Mély szöveti masszázs ideiglenesen csökkenti a fájdalmat
• Szájszárazság, melegvizet kell kortyolgatnia

1.követés 24 órával a Camph 1M után (csak homeopátiás kezelést kap):
• Sokkal kevésbé érzi magát összezúzva és aludni is tudott
• A többi tünete nem változott

2.követés 48 órával később:
• A testfájdalmak jelentősen csökkentek
• Még mindig igényli a fekvést, de már több az energiája; ha akar, 10 percig is ülve tud maradni
• A derékfájdalma éjszaka kb. két órán keresztül nagyon felerősödött, aztán elmúlt a többi ízületi
fájdalmával együtt
• Szájszárazság változatlanul van, nem nagyon javult

5.követés, a homeopátiás kezelés 6. napján:
• Visszament dolgozni
• Nincs láza
• Nem köhög
• Energiaszintje normális
• Nincs bedugulva az orra
• Nem fáj a torka
• Már tud ülni, mint normális esetben
• Az ízületi- és derékfájdalmai elmúltak

9. eset: 57 éves nő
• Tünetei 15 napja kezdődtek ájulással és légszomjjal
• Láza max. 40 C
• Kórházba kerülés közben hideg rázza, vacog a foga
• Izzadás nem jelentős
• CT üvegszerűen áttetsző (ground glass opacity, GGO) eredményt mutat a tüdőn
• Naponta egyszer-kétszer köhög
• Erős levertséget érez, ugyanakkor sokkal jobban van, mint amikor kórházban volt
• Nyelvén fehér lepedék
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• Szájában keserű ízt érez
• Kevésbé érzi a szagokat

1.követés az antivirális kezelés (Hydroxychloroquine, Tamiflu) 17. Napján, négy
óránként adott Camph 1M után 30 órával:
• Sokkal jobban érzi magát a levertségében;
• Sokkal jobb a kedélyállapota, előtte depressziósnak érezte magát

Továbbra is Camph 1M-et kap, 5 óránként.

Case 10: 60 éves férfi
• Kockázati tényezők: cukorbeteg, anamnézisében cerebrovaszkuláris esemény (stroke)
• Felesége a Covid-19 tünetek megjelenése után 24 órán belül meghalt (szédüléssel és erős levertséggel)
• Fia elmondta, hogy visszatekintve az apja az elmúlt héten nagyon aluszékony, és küldött róla videót is
• A férfi kávé ivás közben elaludt
• CT a tüdő mindkét oldalának négy részében koronavírusra jellemző enyhe áttetsző eredményt mutat

Camph 1M-et kapott négy óránként; 48 órán belül minden tünete elmúlt.
Jelenleg napi háromszor kap Camph 1M-et és közben várja a kontroll CT-t.

11.eset: 24 éves fiatal nő
• A tünetek úgy kezdődtek, mint egy influenzánál
• Erős fejfájása lett halántéktájon (temporalis artériák); nyomnia kellett a homlokát
• Orrfolyás
• Torokfájás
• Gyengeség és levertség
• Egy héttel később a tünetek intenzitása csökkent, de gyaloglás közben megjelent a köhögés és
légszomj. Mivel a főnökénél kimutatták az új koronavírust, leteszteltette magát, és pozitív lett a tesztje
• Gyógyszerek: Tamiflu, Hydroxychloroquine, Levofloxacin

Camph 1M négy óránként. 7 nappal a pozitív CT után.
1.követés a 4 óránként szedett Camph 1M után 24 órával:
• Végig otthon volt, és nem ellenőrizte le, hogy van-e még légszomja vagy nincs
• Más tünete nincs
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2.követés a négy óránként adott Camph 1M után 48 órával:
• Nincs légszomjam gyaloglás vagy mászás (climbing) közben
• Más tünete nincs

Továbbra is szedi a Camph 1M-et 5 óránként.
-------------------------------------------További 10 esetet kezelünk homeopátiával; ezek közül azokra az esetekre, ahol
dominálnak a légúti tünetek, vagy a súlyos tünetek, Camph 1M-et javaslunk.
A további általunk kezelt esetek kezelésének részleteit, az eddig bemutatott esetek
kontroll CT vizsgálatainak eredményeivel együtt, e tanulmány kiegészítéseként
fogjuk nyilvánosságra hozni.

Egyetlen, már antivirális gyógyszeres kezelésben részesülő beteget sem
beszél(t)ünk le az antivirális kezelés folytatásáról. Szándékunk az, hogy
kiegészítő homeopátiás kezeléssel a gyógyulásuk ütemét a lehető
leggyengédebben és a legkevesebb mellékhatás nélkül gyorsítsuk fel. Hogy
természetes módszerekkel javítsuk azoknak a betegeknek és családjaiknak az
életminőségét, akik érintettek ebben a járványban. Szeretnénk hozzájárulni a
betegség lefolyási idejének rövidítéséhez és végső soron a személyről személyre
terjedő fertőzés valószínűségének csökkentéséhez is.

2.rész: Genus epidemicus elemzés
Szerző: dr. Sankaran Rajan, India
Körülbelül tíz napja keresett meg Iránból egy korábbi tanítványom, most már
kollégám, dr. Kasariyans Aditya, hogy segítséget kérjen a hazájában is terjedő
koronavírus járvány kezeléséhez.
Hahnemann járványkezelési irányelveit követve azt javasoltam, hogy közvetlenül
vagy közvetetten, de gyűjtse össze minél több CoVid-19 pozitív konkrét beteg
tüneteit és küldje el ezeket nekem a betegség általános (legtöbb embernél
tapasztalható) lefolyásának leírásával együtt. Ő ezután 40 esetet tanulmányozott,
beleértve két saját esetét is, melyekről a homeopátia szakmai szabályai szerint vett
fel részletes anamnézist.
Alább felsorolom az általa számomra átküldött tüneteket, illetve a betegség általa
megfigyelt lefolyását.
E tények fényében négy szerre szűkítettem le a szóba jöhető szerek listáját:
Arsenicum, Camphora, Carbo Vegetabilis és Veratrum Album.
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A betegség géniuszára, egyedi feltűnő jellemzőire utaló tünetek: a hirtelen
kollapszus, a hűvös verejtékezés és a nyugtalanság relatív hiánya a szerek közül a
Camphor-ra mutatott.
Megkértem őt, hogy az általa kezelt két betegnek adjon Camphor-t 1M-es
potenciában. 24 óra múlva mindkét betegnél jelentős javulásról számolt be.
Ezután folytatta további esetek megfigyelését, és folyamatosan küldte számomra az
újabb felmerülő tüneteket.
Azt állapítottam meg, hogy ezek az újabb tünetek is beleillenek a Camphor
gyógyszerképébe (lsd 2.sz. repertorizációs táblázat).
A következő nap három új betegnek adott Camphort, egynek anélkül, hogy felvette
volna az egyedi tüneteit. Az eredmények, saját szavait idézve, “drámaiak” voltak.
Megkértem őt, hogy alkalmazza a szert további esetekben is, és számoljon be a
fejleményekről. A következő nap további 8 beteg esetében jelentett igen pozitív
eredményeket (lsd 1. Rész, esetleírások).
Úgy éreztem, ezeket az eredményeket meg kell osztanom a szakmabeliekkel.
Eddigi eredményeink alapján a Camphort javaslom a CoVid-19 genus
epidemicusának (egyedi járvány szerének), és javaslom alkalmazását
− a megbetegedettek kezelésében (1M, vízben oldva, három óránként), és
− megelőzésként (1M, szárazon, naponta kétszer két napon át).

A betegektől összegyűjtött tünetek és elemzésük
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem múló fejfájás. Homloktájon.
Nem túl magas láz.
Izzadás, verejtékezés. Felsőtest. Homlok. Hűvös.
Fázósság, hidegrázás.
Erős gyengeség/levertség.
Ciklikusan. Kilengésekkel.
Kollapszus. Hirtelen. Ül, lefekszik. Lábak együtt. Nincs zuhanásérzet.
Süllyedés érzet. HIRTELEN KOLLAPSZUS.
Aluszékonyság. Láz alatt. Láz előtt.
‘Le akarok feküdni.’ Még ülni sem tud.
Hideg italokat kíván.
Szomjútlan.
A torokban érzett irritáció köhögést okoz.
Hideg kezek.
Érintéstől rosszabb. Bőre fájdalmas.
A gyengeség olyan mértékű, hogy testhelyzetet sem akar változtatni.
Akut légzési distressz (légzési nehézség), miközben a tudatánál van.
Nyugtalanság nincs.
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Camphora: egyedi jellemzők
A bőr testszerte fájdalmas.
Camphora akkor indikált, amikor az idegrendszer, a tüdő vagy szív tevékenységének
hirtelen csökkenése/leállása miatt fenyeget a halál, mint például vízbe fúláskor.
Ilyen helyzetekben a kollapszus mértéke olyan szintű, mint a Carbo Vegetabilis-nál.
Bőr (?) érzékeny, minden érintés fájdalmas.
Ezt a szert szabályszerűen hirtelen és gyorsan romló kollapszusokban használjuk.

Camphora: növényi birodalom szerinti elemzés
(Megj.: Név: Camphora officinalis vagy Cinnamonum camphora. Család: Lauraceae.
Élőhely: Kína, Japán, és a szomszédos Kelet-Ázsiai térségek - a ford.)
A Camphora a Magnolidae alosztályba tartozik, melynek központi témája a
bezárkózás, a világtól való elzárkózás (walling off). Ez a téma a következő
rubrikában jelenik meg érzékletesen: “Elme; TÉVESZMÉK, képzelődések; világ; saját
kis világa van, melyben a dolgok világosak, azon kívül pedig bizonytalanok”.
A Covid-19 járvány is pont ezt a témát hozza, hiszen tanúi vagyunk, ahogy mindenki
bezárkózik a saját kis elkülönült világába, mert/miközben a külvilág veszélyes és
bizonytalan.

1.sz. Repertorizációs táblázat (Mac Repertory-t használva)
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2.sz. Repertorizációs táblázat (Mac Repertory-t használva)

Javaslatom
Megelőzésként:
− Camphor 1M, 4 golyócska naponta kétszer, két napon át. Tartsa a
golyócskákat a nyelv alatt, míg fel nem olvadnak. Bevétel előtt és
után fél órán át semmi mást ne vegyen magához, csak vizet.
Enyhe fertőzés esetén:
− Camphor 1M, 8 golyócska 100ml vízben feloldva. 1 evőkanállal, 6
óránként szedve, több napon át, amíg a tünetek nagyja el nem
múlik. Bevétel előtt és után fél órán át semmi mást ne vegyen
magához, csak vizet.
Komoly fertőzés esetén:
− Camphor 10M, 8 golyócska 100ml vízben feloldva. 1 evőkanállal, 6
óránként szedve, több napon át, amíg a tünetek nagyja el nem
múlik. Bevétel előtt és után fél órán át semmi mást ne vegyen
magához, csak vizet.

Figyelem - Az általam a fentiekben javasolt gyógyszer nem helyettesíti a
szakszerű orvosi kezelést. FELTÉTLENÜL azonnal konzultáljon
orvosával, ha önmagán vagy családjában tüneteket észlel, hogy minél
hamarabb megtörténhessen a konkrét kivizsgálás és megkaphassa a
megfelelő orvosi kezelést.
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Forrás: https://www.theothersong.com/clinic/homoeopathy-coronavirus-covid-19infection-update-dr-rajan-sankaran/

