
Homeopatia este un sistem de terapie individualizata, de aceea nu exista nicio 
posibilitate ca un singur remediu sa vindece toate cazurile unei patologii specifice.  
 
In articolul care circula [vezi mai sus] pare ca toate cazurile sunt vindecate de un 
singur remediu!!! 
https://hpathy.com/homeopathy-papers/homeopathy-for-coronavirus-covid-19-
infection/  
 
Ce s-a intamplat de fapt? 
 
Este bine cunoscut ca acest coronavirus se auto-vindeca in 97% din cazuri, asa ca 
orice remediu, sau fals remediu, sau placebo va avea acelasi succes cu cel descris in 
aceste cazuri.   
Trebuie notat de asemenea ca remediul homeopatic corect va oferi un efect mult 
diferit de cel descris in aceste cazuri: acest efect este de recuperare instantanee si nu 
de o recuperare greoaie, asa cum este ea descrisa in aceste cazuri.  
Daca vrem sa fim seriosi privind aceasta problema, trebuie sa cerem sa fie facut un 
studiu epidemiologic inr-unul din spitalele europene unde pacientii pot fi alocati 
randomizat in doua grupe diferite, unul cu tratament conventional si celalalt cu 
tratament homeopatic (tratand fiecare pacient individual), si dupa ce va fi tratat un 
esantion de cel putin 200 de cazuri din fiecare grup, putem evalua rezultatele si gasi 
daca grupul tratat cu homeopatie are un rezultat superior in supravietuire, conditii 
generale, etc. si la ce nivel. 
Orice alte strigate privind superioritatea in aceasta gripa epidemica este 
iresponsabila si ne va acuza de a fi oportunisti.  
Genus epidemicus mentionat nu poate fi reperat in toate epidemiile, chiar in cazurile 
in care el poate fi intrezarit, nu inseamna ca toate cazurile epidemiei vor fi afectate 
de acest remediu specific.   
Genus epidemicus poate fi stabilit numai dupa ce un practician [homeopat] a tratat 
suficiente cazuri si a evaluat efectul tratamentului sau, insemnand sa observe care 
remedii au actionat cu adevarat. In cazul in care descopera ca un remediu predomina 
in tratarea cazurilor intr-o masura mai mare, atunci poate spune ca acesta ar putea fi 
genus epidemicus. Astazi, aceste cazuri, care sa dezvolte simptome similare, sunt 
imposibil de gasit din cauza nivelului de sanatate al societatilor contemporane.  
Pot previziona ca, daca fiecare va incerca sa gaseasca genus epidemicus, posibil ca 
fiecare va gasi unul diferit!   
Ceea ce se poate intampla dupa ce, de exemplu, tratand 5 cazuri sa zicem, vom 
descoperi ca la 2 dintre ele le-a fost administrat acelasi remediu. El [terapeutul] il va 
proclama ca fiind genus epidemicus. Se poate imagina haosul si confuzia totala care 
va rezulta intr-o asemenea situatie, in care fiecare va propune un remediu.    
Concluzia la care trebuie sa ajungem este ca e nevoie de un proces de profuda 
evaluare inainte ca cineva sa dea instructiuni publicului, este ridicol pentru oricine sa 
anunte ca a gasit genus epidemicus din imaginatia sa.  
Mai mult decat aceste remarci privind articolul, daca cineva analizeaza informatia va 
descoperi diferite remedii recomandate, dar asa cum am spus la inceput, orice 
remediu care ar putea fi prescris va aparea ca avand un efect de un anumit fel la 
pacient.   
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Dar cand remediul corect este prescris cazurilor gripale, efectul pozitiv este resimtit 
instantaneu.  
Totusi, un avertisment este necesar: nu putem spune in circumstantele actuale ca 
efectul remediului homeopat a fost cel care a vindecat pacientul pana cand nu avem 
dovada unui experiment asa cum l-am descris mai sus.   
Prof. George Vithoulkas 
15.03.2020 
 
_________ 
 
Motivele pentru care am propus ca studiul sa aiba loc in Europa si nu in India sunt 
urmatoarele:  
1. Pacientii pot fi gasiti imediat, atata timp cat in Europa acestia se adreseaza 
spitalelor cu sutele in fiecare zi. 
2. In Europa metodele de detectare a virusului sunt perfectionate si rapide. 
3. Pentru un experiment care ar evalua pentru prima data o abordare terapeutica 
diferita, rezultatul ar fi acceptate mult mai usor daca studiul ar avea loc in cele mai 
avansate facilitati medicale si sub supravegherea cea mai buna pe care lumea o 
detine in acest moment.  
4. In orice oricare caz din cele 2 grupuri pacientii vor avea privilegiul sustinerii 
homeopatiei fara a-i lipsi de terapia conventinala si de toate echipamentele 
moderne, si facilitatile medicinii conventionale. 
Prof. George Vithoulkas 
18.03.2020 
__________ 
 
 
Avantajul Homeopatiei 
 
Avantajul homeopatiei derivă din faptul că diagnosticul remediului indicat se bazează 
pe simptomele individuale şi nu pe patologie. 
Această pandemie este o mare oportunitate pentru homeopatie să demonstreze 
superioritatea pe care o deţine faţă de alte sisteme medicale. De ce?  
Deoarece medicina convenţională trebuie să aştepte până când se va găsi cauza 
patologiei înainte de a putea să trateze cazul.  
Din contra, în homeopatie luăm în considerare răspunsul organismului la factorul 
cauzativ (totalitatea simptomelor) pentru a începe să tratamentul. 
De aceea, intervenţia poate fi făcută imediat. 
Totalitatea simptomelor pentru fiecare pacient devine ghidul în găsirea remediului 
indicat.  
De aceea un homeopat poate prescrie un remediu cu prima manifestare a 
simptomelor şi în acest fel, “previne” întreaga dezvoltare a patologiei (stadiul 
penumoniei).  
Acest tip de “prevenţie" a fost greşit interpretată de unii homeopaţi care cred că noi, 
homeopaţii, deţinem de asemenea remedii care vor acţiona ca un “vaccin”! 
Aceasta este o percepţie complet greşită, homeopatia nu poate furniza remedii 
“preventive" cu genul de eficacitate pe care l-ar putea avea un vaccin.  



Dacă un remediu corect este dat unui organism aflat sub un stres minor, ca atunci 
când avem un guturai sau o răceală, organismul o va reseta imediat şi nu va dezvolta 
bronşită sau pneumonie. În aceste cazuri, o doză de Aconitum sau Arsenicum vor 
acţiona asupra unui simplu guturai, mai ales Arsenicum va acţiona în astfel de cazuri 
dacă organismului îi este foarte frig. Această experienţă probabil că a determinat 
AYUSH să declare utilizarea Arsenicumului. Într-un fel, putem spune din experienţa 
trecutului că aceste două remedii sunt genus epidemicus pentru răceli şi alte viroze 
comune, din moment ce ele pot preveni de multe ori dezvoltarea unei răceli banale 
către infecţii ale tractului respiratori inferior.   
Dar pentru acest Covid-19 lucrurile sunt diferite. Acest virus acţionează foarte ciudat, 
dezvoltându-se foarte lent la început şi dacă găseşte un sistem imun slăbit, începe 
rapid să distrugă plămânii, prin crearea de fibroză pulmonară, stadiu în care 
pacientul are o astfel de dispnee de parcă s-ar înneca in apă. 
Acesta e motivul pentru care am spus că trebuie să fim atenţi în a declara un 
remediu ca genus epidemicus. 
Am primit de la câteva centre de homeopatie propuneri de diverse remedii, fiecare 
cerând ca acestea să fie declarate genus epidemicus, dar niciuna din propuneri nu 
are substanţă pentru niciunul din remedii, exceptând propunerea AYUSH, care, aşa 
cum am spus, este bazată pe o experienţă de mulţi ani din trecut dar privind 
virusurile simple.  
Este păcat că niciunul din cei aproapre 2000 de deţinători de diplomă ai AICH nu a 
primit şi tratat cazuri confirmate, de aceea ne lipsesc informaţiile detaliate de care 
avem nevoie în homeopatie pentru a face un diagnostic diferenţial.  
Pentru toate motivele de mai sus, trebuie sa fim rezervaţi în a oferi informaţii fără 
substanţă publicului privind tratamentul Covid-19. Fiecare dintre noi trebuie să 
continue să investigheze şi să încerce să ajute mediul înconjurător.  
 
Prof. George Vithoulkas - 19.03.2020 
 


