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Úvod: Tato práce byla výzvou k zaměření pozornosti na léčiva, která v humánní léčbě 

nevykazují vedlejší účinky a na takovéto využití surovin a výchozích materiálů, které posléze 

nacházíme jako suroviny ve farmaceutickém průmyslu. Řešení a odpověď byla nalezena 

v komplementární medicíně, a to specificky v homeopatické praxi. Mentální poruchy a 

emocionální nevyrovnanost lze tímto způsobem lépe popsat a porozumět jim, je možné 

ovlivnit pocit pohody anebo fyzickou stránku či příčinu nemoci.  

Cíl práce: Jedním z hlavních cílů této práce je studium jak mentálních a emotivních poruch, 

tak homeopatických léčiv, a odhalit způsob, jak se navzájem ovlivňují.  

Metodika: Metoda je založena na podrobném popisu vlastností, jimiž se jednotlivé 

homeopatické přípravky vyznačují, jak bylo zjištěno před lety díky praktickým výsledkům 

úsilí mnoha lékařů a badatelů v oblasti komplementární medicíny. Studovala jsem výchozí 

suroviny, délku a výsledky jejich působení. Tyto zahrnují celou škálu rostlin, minerálů i 

zvířat. Soustředila jsem se na jejich podstatu, která potom při aplikaci může poskytnout cílené 

zlepšení u konkrétních onemocnění.  

Závěr: Homeopatie je alternativní léčebná metoda, která může přinést okamžité anebo 

dlouhodobější výsledky v různých případech, při různých onemocněních, v každém věku a ve 

všech zemích. Zvažuje způsob, jakým osobnost funguje coby tělo, pocity a myšlenky a takto 

může dosahovat někdy vysoce pozitivních výsledků u mnoha chorob.  Z mojí studie zaměřené 

na mentální a emotivní poruchy však vyplývá, že mnohem častěji dochází spíše k úlevě a 

zmírnění příznaků než k jejich úplnému vyléčení. Tato skutečnost je obzvláště výrazná u 

závažných mentálních poruch, jako jsou třeba schizofrenie nebo kognitivní poruchy. 

Komplementární medicína může být vždy prvním krokem v úzdravném procesu, jestliže pro 

to jsou nalezeny podmínky, anebo může alespoň být souběžným doplňkem klasické léčby, 

jestliže se to jeví pro pacienta jako přínosné.  


