
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ÉS IMMUNERŐSÍTŐ MÓDSZEREK  
A JÁRVÁNY IDEJÉRE (NEM FERTŐZÖTTEKNEK):  

HOMEOPÁTIA 

Az itt bemutatott módszerek tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik a szakszerű orvosi 
vizsgálatot, diagnózist, kezelést. Panaszaival mindig forduljon háziorvosához, aki eldönti, 
fennáll-e a koronavírus megbetegedés gyanúja, vagy sem. Amennyiben fennáll, kövesse orvosa 
utasításait. Amennyiben azonban nem áll fenn, az alábbi homeopátiás javaslatok a járvány idején 
is bárki által biztonsággal alkalmazhatók általános immunerősítésre és egészségmegőrzésre.  

A homeopátia a természet gyógyító erejére és törvényszerűségeire épülő, önálló gyógyító rendszer, a 
világon az egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb nem-konvencionális gyógymód. 

Több módon is használható immunerősítésre, állapotjavításra, ezeket szeretnénk bemutatni alább. 

I. Homeopata szakember igénybevétele 

Immunerősítésre a legjobb választás a homeopata szakember által Önre szabott homeopátiás 
kezelés 

A homeopátia az immunrendszert leghatékonyabban az Ön egészére, szervezetének és 
állapotának teljességére adott - ún. krónikus vagy alkati - homeopátiás szer adásával támogatja.  

Prioritás a krónikus betegségben szenvedők immunerősítésére, állapotjavítására adott homeopátiás 
kezelés. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a különböző vírusos megbetegedések a halmozottan 
krónikus betegségben szenvedők számára a legveszélyesebbek. 

- Amennyiben még nem vett igénybe krónikus homeopátiás kezelést, ez részletekbe menő, 
szakember általi kikérdezést igényel, mely általában másfél órát vesz igénybe.  
 

- Amennyiben már krónikus homeopátiás kezelés alatt áll, ezt a járvány idején kiemelten érdemes 
fenntartani az immunrendszer állapotának megőrzése érdekében.  

Az egészségmegőrzés fontos része a hirtelen megjelenő akut betegségek mielőbbi kezelése, 
gyors enyhítése, leállítása is. Járvány idején még nagyobb figyelmet kell fordítani az egészség 
megőrzésére. A legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulhat, hogy megbetegszik valaki. 
Koronavírus megbetegedés gyanújával kapcsolatban kérje háziorvosa tanácsát. Fontos tudatosítani 
azonban, hogy nem csak a koronavírustól lehet megbetegedni. Amennyiben háziorvosa szerint nem áll 
fenn a koronavírus megbetegedés gyanúja, akut panaszait homeopata szakember által, a korábban 
megszokott módon mielőbb érdemes kezeltetni és lehetőleg nem halogatni. Mivel a homeopátia egyéni 
terápia, szakszerű egyéni gyógyszerválasztás szükséges.  

A homeopátia számos, a helyzetből adódó idegállapot és mentális panasz enyhítésére is 
alkalmas lehet, ha ezek elhúzódnának, vagy olyan mértékűvé válnának, hogy már akadályoznák 
a napi teendői ellátásában. Rosszul viseljük az egyedüllétet, ok nélküli fáradtság tör ránk, bánatosak 
vagyunk, sírósak leszünk, félelmeink támadnak, pánikérzetünk van, nem tudunk aludni, aggódunk a 
jövedelmünk miatt, kétségbeesünk mert elvesztettük állásunkat, vagy éppen kimerültünk a munkában - 
ezek mindegyike szélsőségesen megterhelt idegrendszert mutat, melyet érdemes támogatni, mielőtt 
szomatikus panaszok alakulnának ki a talaján.  

Homeopata gyógyítójától kérjen bizalommal online (pl.Skype-os) vagy telefonos konzultációt!   
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II. Otthoni öngyógyító, önerősítő megoldások 

Amennyiben nincs lehetősége homeopata szakember igénybevételével történő individualizálásra, az 
emberek többségének az alábbi megoldások is nagyban segíthetnek az immunerősítésben. 

A járványhelyzetből adódó stresszállapot kezelése Arsenicum Albummal az immunerősítés 
részeként 

Az egészségmegőrzés fontos része a kiegyensúlyozott lelkiállapot megőrzése. A homeopátiás 
gondolkodás szerint az elmeállapot a test fizikai állapota mellett szintén meghatározza, hogy erősen 
fogékony lesz-e valaki bármely akut betegségre, vagy kevésbé.  

Nagy stressznek kitett helyzetben szervezetének erőforrásainak nagy részét lefoglalja a 
stresszreakcióra adott válasz és fogékonyabbá válhat bármely megbetegedésre. A járványos helyzetre 
jellemzően mindannyian feszültebbek és aggódóbbak vagyunk: ez alapjában véve még nem jelenti azt, 
hogy mindenki szedjen homeopátiás szert, amennyiben azonban felfokozott idegállapota elhúzódó, 
nem múlik, és/vagy akadályozza napi teendői ellátásában, javasoljuk a homeopátiás támogatást.  

Az Arsenicum Album egymagában az a homeopátiás gyógyszer, mely az összes közül talán a legjobban 
enyhítheti járvány idején jellemző mentális és idegállapotunk szélsőségeit, beleértve, ha valaki pl.:   

 Folyamatosan kétségbeesetten szorong, aggódik a saját és családtagjai egészségért 

 Nem bírja az egyedüllétet, másokra támaszkodna 

 Orvosának állandó közelségét és támogatását igényli 

 Ingerült, hogy nem lehet szeretteivel, morózus, dühös a helyzetre és másokra 

 Nyugtalan, feszült, morózus, fizikailag azonban gyenge, kimerült, és sápadt 

 Nyugtalanságát a kézmosási és fertőtlenítési előírások betartásával, a tisztaság és rend 
maximális fenntartásával igyekszik enyhíteni, de nem sikerül  

 Aggodalmaskodó, mely néha az összeomlásig kifárasztja  
 Fél a haláltól, fél, hogy megbetegszik és nem tudják meggyógyítani, különösen az esti órákban 

lefekvés előtt ragadják magával ezek az érzések, de lehet, hogy éjjel is felébred rájuk 

 Fél az elszegényedéstől, pénzproblémák gyötrik 

 Éjjel felébred, felkel és nyugtalanul járkál, ide is, oda is lefekszik, folyamatosan változtatja 
helyét, hogy enyhítse aggodalmát   

 

Stresszkezelés konkrét helyzetekben 

Az egészséges szervezet és az erős lélek hatékonyan alkalmazkodik az alkalmi stresszforrásokhoz. A 
folyamatosan fennálló, elhúzódó, vagy érzékeny lélekre találó stresszhatás a megváltozott idegállapot 
mellett pszichoszomatikus panaszokat is okozhat.  

Rosszul viseljük az egyedüllétet, ok nélküli fáradtság tör ránk, bánatosak vagyunk, sírósak leszünk, 
félelmeink támadnak, pánikérzetünk van, nem tudunk aludni, aggódunk a jövedelmünk miatt, 
kétségbeesünk mert elvesztettük állásunkat, vagy éppen kimerültünk a munkában.  

Homeopátiás kézikönyvek segítségével ilyen esetekben saját maga is próbálkozhat egyensúlyából 
kibillent idegrendszere szelíd homeopátiás támogatásával. Ilyen esetekben a 30C potencia 
alkalmazását javasoljuk; mindenképp tartsa be az alább található adagolási tanácsokat. 
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Kezdődő enyhe tünetek esetén homeopátiás házipatika alkalmazása 

A legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulhat, hogy megbetegszik valaki. Még ha Önnél 
háziorvosa szerint nem is áll fenn a koronavírus megbetegedés gyanúja, biztonság kedvéért a más 
okból fellépő enyhe tüneteket is mielőbb érdemes kezelni és lehetőleg nem halogatni.  

Bár a homeopátiás szerek leghatásosabban homeopátiás szakember bevonásával alkalmazhatók, 
enyhe kezdeti tüneteket akár a könyvesboltokban kapható megfelelő homeopátiás kézikönyvek 
segítségével is gyógyíthatunk sikeresen, ha betartjuk a bennük foglalt szabályokat.  

Akik még nem tanultak homeopátiát, azok meglepődve tapasztalhatják, hogy egy homeopátiás 
kézikönyv utasításai alapján kiválasztott, és jól ’eltalált’ szer milyen hamar enyhítheti tüneteiket. 
Ugyanakkor ismert tény, és kiemelendő, hogy az össze-vissza szedett homeopátiás szerek a 
gyógyszerre jellemző olyan enyhe és átmeneti tüneteket is okozhatnak, melyek szaktudás hiányában 
összetéveszthetők igazi tünetekkel - holott csupán a rossz adagolás átmeneti következményei. Az ilyen 
tünetek a szer abbahagyása után nyomtalanul elmúlnak. Ezért javasolt inkább homeopata szakember 
személyre szabott tanácsait követni, ha erre van mód. 

Azokat, akik már tanultak homeopátiát, biztatjuk ennek alkalmazására hatékony kiegészítő 
immunerősítő módszerként a háziorvosi felügyelet és a járványügyi ajánlások betartása mellett.  

Az egyéni gyógyszerválasztáshoz melléklünk egy táblázatot, amely segít összehasonlítani a különböző 
gyógyszereket, ám emellett az akut betegségek kezeléséről szóló, könyvesboltokban kapható 
könyveket javasoljuk használni. A homeopátiás gyógyszereket patikákból lehet beszerezni.  

Adagolási tanácsok akut tünetek esetén 
 Homeopátiában nem képzettek számára kizárólag alacsony potenciájú (9C-30C) 

homeopátiás szerek használata javasolt 
 A tünetek alapján kiválasztott homeopátiás szerből 2 golyót oldjunk fel 2 dl vízben, és ebből 

az oldatból kortyoljunk napi 2-3 alkalommal.  
 Ha 2-3 nap alatt nem érünk el javulást, szükséges homeopata tanácsát kérni.  

 A szerre adott reakciók egyéniek lehetnek, így általános szabály, hogy amennyiben a tünetek 
kezdeti rosszabbodása figyelhető meg, ritkítani kell a szeradás gyakoriságát.  

 

A homeopátiás módszer előnyei 
 Már enyhe és kezdeti tünetek (pl. rövid ideig tartó hőemelkedés, nátha, hasmenés) megjelenésekor 

is jól alkalmazható a betegségfolyamat korai megszelídítésére/leállítására; nem szükséges tétlenül 
várnunk, amíg a diagnózis megerősítésre kerül, és már komolyabb beavatkozást igényel; 

 Idegállapotot is javíthat, ezzel tehermentesíthetve az immunrendszert a fizikai védekezéshez; 
 Biztonságos - a nanodózisú adagolásnak köszönhetően; 
 Klinikai vizsgálatok hiánya esetén is nagy biztonsággal alkalmazható, mivel több száz éve bevált 

klinikai tapasztalatokon alapuló módszertani szabályszerűségek alapján került kiválasztásra; 
 Természetes immunerősítéssel és krónikus gyógyszerszedéssel párhuzamosan alkalmazható; 
 A homeopátiás gyógyszerek a legtöbb patikában könnyen és gyorsan recept nélkül beszerezhetők; 
 Viszonylag olcsó (egy tubus, mely egy családnak havi 1 elég, ezer forint körüli); 
 A fenti adagolási szabályok betartása mellett mellékhatásmentes.



 

SZER KIVÁLTÓ OK LÁZ FELTŰNŐ ELMEÁLLAPOT LÉGÚTI TÜNETEK GENERALITÁSOK SZOMJÚSÁG
HŐÉRZET, 
IZZADÁS MODALITÁSOK

IDŐ 
MODALITÁS

ACONITUM 

hideg, száraz szél, 
huzat, légkondi, 

ijedtség

magas, nagyon 
gyorsan kialakuló 

tünetek, a bőr száraz 
és forró hirtelen kezdet, láz, pánik

pánik, erős ideges nyugtalanság, 
félelem, megjósolja halála idejét

száraz, rekedt, fájdalmas torok köhögés, 
úgy érzi meg fog fulladni forró test hideg végtagok

égő szomjúság, hideg 
vizet kíván nagy 
mennyiségben

 fázós, hidegrázás, 
nem izzad friss levegő javít

este és éjjel 
rosszabb

APIS
féltékenység, 

vegzálás
nem túl magas 

gyorsan kialakuló
ödémás duzzanat, szúró-csípő 

(égő)  fájdalom
ingerült nyugtalanság, 

mozgáskényszerrel, sírós ödémás duzzanat szúró fájdalmak, jobb oldal

nem szomjas annake 
ellenére, hogy szárazak 

a nyálkahártyák

váltakozik a hideg 
rázás és a felhevülés 
vagy egyik testrésze 
meleg, másik hideg

helyileg a hideg javít, 
melegtől, meleg szobában 

rosszabb
15-16 órakor 

rosszabb

ARSENICUM 
ALBUM

hideg idő, hideg ital, 
romlott hús nem túl magas

égő fájdalom, amit a meleg 
enyhít, légúti és/vagy 

emésztőrendszeri tünetek

szorongó, félti az egészségét, 
nyugtalan, ingerült, igényli hogy 

valaki mellette legyen, halálfélelem 
este ágyban, nem tud lefeküdni, 
fél, hogy megfullad, rendmánia

köhögés, habos köpet mint a felvert 
tojáshab, maró orrváladék kipirosítja az 

orrot

hirtelen kimerültség, gyengeség, 
nyugtalan helyváltoztatás, 
sápadtság, bőrszárazság

szomjas, de nem kíván 
inni, szájszárazság 
enyhítésére aprókat 

kortyol langyos vízből
fázós, nem izzad, de 

forró az arca
meleg javít, társaságban 

jobb

du.1-2 körül vagy éjfél 
után jelentkező 

tünetek

BELLADONNA fej felől fázik meg

magas, hirtelen, 
láztól nyögdécselhet, 

hallucinálhat
érzékeny a fényre, zajokra, 
lüktető fájdalmak jellemzik

dühös, gyerek akár üt, rúg, harap; 
delíriumos állapotba kerülhet, 

hallucinál, képzelődik

élénkpiros torok,  fájdalmas nyelés, 
száraz köhögés, heves fájdalmas, száj és 

torok szárazság

forró test/fej + hideg végtagok, 
arcon lázrózsák, szeme csillog, 

pupillák tágak
szomjas, limonádét 

kérhet
fázik, nyakig 

betakarózik, izzad

javul magasan feltámasztva, 
félig ülő helyzetben, 

rosszabb érintéstől, zajtól
délután 3-kor és éjjel 

3-kor rosszabb

BRYONIA
hidegről melegre 

fordul az idő lassú fokozatos

a mozgás minden panaszán 
ront, nyomja a fájós testrészét, 

szúró fájdalmak

zsémbes beteg, egyedül akar 
lenni, morcos, ingerült, nem 

akarja, hogy zavarják, a munkája 
foglalkoztatja

száraz görcsös köhögés, öklendezhet is, 
mély levegővételtől, keze a mellkasán, 
evés, ivás, mély levegővétel, köhögés 

(mozgás!) mind ront
torokszárazság, kaparó 

torokfájdalom, székrekedés

szomjas, ritkán de sok 
vizet iszik, annyira 
száraz mindene

fázik, savanyú 
izzadság

jobb a teljes pihenéstől, 
nyomástól, pl fájdalmas 
oldalán fekve, rosszabb 
bármely mozdulattól, 

érintéstől nem jellemző

CARBO 
VEGETABILIS

kimerítő betegségek, 
meleg nyirkos idő, 

túlmelegedés -

nehézlégzés, kékes 
elszíneződéssel, szürkés 

arcszín kimerült, legyengült
nehezített, gyors, felszínes, ziháló légzés, 

légszomj, rekedtség

oxigénhiányos állapot, hideg a 
teste, a lehelete, nehezen 

tapintható a pulzusa, felszínes a 
légzése - -

igényli a folyamatos 
legyezést, böfögés javít, 

hangos olvasás ront (légúti), 
minden étel ront nem jellemző

EUPATORIUM 
PERFOLIATUM

influenza, időskor, 
alkoholizmus, 

kimerült 
lesoványodott alkat

magas, lassan, 
csontfájdalmakkal

összetörtség érzet, 
csontfájdalmak mindenhol; 

szemgolyó fájdalma összetörtség érzés
nyílt seb érzés, rekedtség, köhögés a 

mellkas fájdalmával jár
arc forró, vörös vagy sárgás, 

kimerültség influenzában
igen szomjas láz előtt és 

alatt is alig izzad nyugalom és a hányás javít
láz reggel 7 és 9 

között

FERRUM 
PHOSPHORICUM

 nem túl magas, 
lassan kialakuló

nincs más tünete csak a 
hőemelkedés

fáradt, de mégis nyughatatlan és 
folyamatosan izeg-mozog

nem túl jellegzetes tünetek, késő 
délutánra emelkedő láz

orrfújáskor orrvérzés vagy véres 
orrváladék, torokban csiklandozó 

fájdalom
nagyon szomjas, hideg, 

savanyú italt kíván
reggel 4-6 óra között 

rosszabb hideg borogatás javít

GELSEMIUM

ijedtség, rossz hír, 
erős érzelmek, 

aggasztó jövőbeli 
eseményre készülés

lassan kialakuló, láz 
előtt a hátán 

futkározik a hideg

ólmos fáradtság, remegések, 
izomkoordináció hiánya, 

vizeletürítés javít, szemhéjak 
mentális gyengeség, pihenésre 
vágyik és hogy hagyják békén

száraz köhögés mellkas fájdalommal és 
orrfolyással, kimerítő, hosszú belégzés, 

hirtelen és erős kilégzés
remegés, látászavar, szédüés 

kísérheti nem szomjas

fázós, reszket a 
hidegtől, verejtékezik, 
arc meleg, végtagok 

hidegek bőséges vizeletürítés javít, -

IPECACUANHA párás meleg

lassan kialakuló, 
visszatérő, 

hányingerrel

nem múló hányinger tiszta 
nyelvvel, légúti + emésztési 

tünetek, élénk vérzések
tele van kívánságokkal, de nem 

tudja, hogy mit akar

öklendezéssel, hányással járó fojtogató 
köhögés nehezen felköhöghető a váladék, 

recsegő nem szomjas

hol fázik, hol melege 
van, hidegre és 

melegre is érzékeny
szabad levegőn javul, fülledt 

szobát nem szereti nem jellemző

LACHESIS

Csalódás, 
féltékenység, bánat, 

klimax
nyelve remeg, 

delírium
kékes-lilás elszíneződések, 
keringési tünetek, szepszis

bőbeszédű, profétikus képzeletű, 
gyanakvó, mindent kontroll alatt 

szeretne tartani, ébredéskor 
szorong

fojtogató köhögés, torokban gombóc 
érzés, nyál/folyadék nyelése fájdalmas, 

míg darabos étel nyelése rendben

bal oldali tünetek, melyek jobb 
oldalra vándorolnak, kékes-lilás 

elszíneződés, ruházat érintésére, 
szorítására érzékeny szomjas?

meleg vérű, melegen 
izzad, de könnyen 
átmelegszik vagy 

lehül

friss levegő és a 
váladékozás megindulása 
javít, torok meleg italoktól 

rosszabb
reggel ébredés után 

rosszabb

LYCOPODIUM hideg, nedves idő
 nem túl magas, 
lassan kialakuló

követeli, hogy gyógyítsák meg, fél 
az új helyzetektől,bátortalan, amit 

megpróbál elfedni

sűrű, sárga váladék, melytől nem 
könnyebbbül meg, zörejes légzés, száraz 

mély köhogés, orrszárnyi légzés, éjjel 
bedugul az orra

jobb oldali tünetek, puffadás, 
kevés evés eltelíti szomjas nem izzad

rosszabb üres 
nyelésnél,jobb meleg 

italoktól
16-20 óra között 

rosszabb

MERCURIUS 
SOLUBILIS nedves, nyirkos idő

túl sok a nyála, ami miatt állandó 
nyeléskényszere van

az az érzése, hogy ellenségek 
veszik körül, ezért óvatosnak kell 

lennie
köhögés éjjel száraz, nappal hurutos, 

gennyes, hideg víz ivása javít
fémes szájíz,bűzös lehelet és 

maró zöldes váladékok
heves szomjúság, 

hideget kíván fázós, erősen izzad éjszakai izzadás javít éjjel rosszabbodik

NUX VOMICA

túlevés, túlivás, 
túlmunka, 

túlgyógyszerezés, 
alváshiány

lázközben muszáj 
betakarva lennie

 türelmetlen, dühös, ingerült, 
ingerlékeny, veszekedős

vörös torok, érdes kaparó érzés, orr 
egyszerre dugul és csöpög, köhögésnél 

mintha leszakadna valami a mellkasában

fázós és túlérzékeny zajra, 
szagokra, fényre,  keserű, 

savanyú rossz szájíz mérsékelten szomjas
nagyon fázós, 

huzatra érzékeny
meleg és pihenés javít, 

agymunka ront hajnali 4 (felébred)

PHOSPHORUS
hirtelen időjárás 

változás magas

jeges italokat vagy fagylaltot 
kívásn; mellkasban nyomást 
érez, köhögéskor ott tartja a 

kezét (vö: Bryonia!)
 érzékeny, lobbanékony, mint egy 
szikra, de hamar meg is nyugszik

sós, savanyú, rozsda színű vagy vércsíkos 
köpet, száraz köhögés hideg levegőre 
érve, beszédtől, nevetéstől, könnyen 

mellkasra húzódik, erős, egész testet rázó 
köhögés, gége száraz, fájdalmas

gyengeség, kimerültség, égő 
fájdalmak, általában fázós, de 

hirtelen ki tud melegedni
erős szomjúság, (jég) 

hideg vízet kíván

nagyon fázós, rázza 
a hideg, de 

hidegrázás közben 
hideg italt (jeget 

szeretne!)

rossszabb bal vagy 
fájdalmas oldalon fekve, 

vihar alatt , jobb sötétben, 
masszírozástól, hideg 

étel/italtól
este éjfél előtt 

rosszabb

PULSATILLA

átnedvesedés, 
átfázás, időjárás 
változás, fagylalt 

evés, magára 
maradás váltakozó változékonyság

sírdogál, vigasztalni kell, változó 
érzelmek

sárgás-zöld gennyes váladék, száraz 
köhögés váltakozhat hurutos, felszakadó 

köhögés, köhögés fekve rosszabodik
változó és vándorló tünetek, 

kívánja a friss levegőt nem szomjas
fázós, de melegben 

elbágyad

fülledt szoba és meleg ront, 
szabad hűvös levegő enyhít, 
magas párnán fekvés javít szürkületkor és este

RHUS 
TOXICODENDRON

hűvös, nedves idő, 
átnedvesedés, 

felhevült test áthülése

lassan kialakuló, a 
legkisebb 

kitakarózástól 
felmegy, 

végtagfájdalmakkal
mozgás eleje fájdalmas, de 

bejáratódik
nyugtalanság, szorongás mellett 

szellemi és testi merevség jellemzi

rekedtség, rozsdaszínű köpet, száraz, 
rekedt, gyötrő köhögés, csiklandozó érzés 
a szegycsont felső része mögött, mellkasi 

fájdalom, 

fizikai nyughatatlanság, mozgás 
kezdete ront, folyamatos mozgás 

javít, fájdalmak szakító, szúró, 
nyilallóak

hideg italokra szomjas 
(bár ezektől köhög), 

száraz a nyelve és torka -
forró fürdő, meleg borogatás 

javít éjszaka rosszabb


