
Q: Care este opinia Dvs asupra coronavirus, ce poate face homeopatia? 
 
GV: Dacă nu selectăm simptomele reale din diferitele stadii ale bolii de la 
clinicienii care luptă cu cazurile infectate în acest moment, noi nu putem face 
nimic substantial. 
Trebuie să ştim simptomatologia stadiului iniţial – înainte de pneumonie – şi 
să propunem remedii pentru acest stadiu pentru a reduce numărul 
persoanelor care ar ajunge la stadiul următor [pneumonia]. De asemenea, 
trebuie să cunoaştem simptomele stadiului de pneumonie/diaree pentru a 
propune diferitele remedii necesare acestui stadiu secundar. 
Dar simptomele trebuie luate de către un homeopat cu experienţă pentru a ne 
putea baza pe ele. 
Cred că cel mai bine ar fi să contactăm clinicienii pentru a obţine informaţii de 
la sursă. 
A da remedii la întâmplare în scop profilactic şi a face lumea să creadă că este 
protejată este iresponsabil. 
 
Q: Ce părere aveţi despre acei homeopaţi care spun că tratează cancerul 
cu remedii homeopate dar în acelaşi timp pacienţii primesc şi tratament 
alopat? 
 
GV: Anunţând că homeopatia poate trata cancerul în ciuda faptului că pacienţii 
primesc tratament convenţional este un act non-etic şi ar trebui evitat de 
către orice homeopat onest. 
Motivele sunt foarte simple. 
1. Remediul homeopat va acţiona dacă este prescris conform simptomelor 
cazului. Dar în situaţia în care pacientul primeşte chimioterapie, simptomele 
sunt supresate de medicamentele alopate. De aceea, remediile homeopate nu 
sunt prescrise conform legii similarităţii, ci sunt recomandate arbitrar, astfel, 
în loc de similimum, multe remedii sunt prescrise aleator. De fapt, în acest fel, 
cazul devine din ce în ce mai confuz şi organismal este din ce în ce mai 
dezorganizat. 
2. Remediul homeopat acţionează la nivel energetic – la nivelul forţei 
vitale – provocând organismul să îşi crească răspunsul (agravare iniţială) 
astfel încât cele doua tratamente sunt antagoniste, unul supresează 
mecanismul defensiv, cealălalt îl întăreşte. 
3. Într-o aşa confuzie în organism, nimeni nu poate spune ce se întâmplă 
cu adevărat cu un astfel de pacient. 
Desigur, fiecare medic este liber să administreze orice tratament consider, în 
conformitate cu ceea ce înţelege că va fi în beneficiul pacientului, dar să 
declari public că homeopatia poate aduce vindecarea cancerului în aceste 
condiţii este imoral. 
Q: Probabil că din cauza vinei purtate de aceste minciuni şi speranţe 
deşarte? 



 
GV: Homeopatia este un sistem terapeutic extraordinar, unul care poate face 
medicii şi pacienţii extrem de fericiţi dar are limitele sale, iar medicii nu 
trebuie sa traverseze aceste limite pentru cîştig personal 
Este mare păcat că homeopatia va fi redusă la o terapie masivă, de rutină, cu 
rezultate sărace de către aceia care promovează polifarmacia cu astfel de 
practici corcite, aţa cum sunt cei ce utilizează protocoale terapeutice presetate 
sau pluriciste. 
Dacă aceste practici vor câţtiga, în final homeopatia clasică adevărată, cea care 
are rezultate atât de frumoase dacă este învăţată şi practicată corect, va muri 
în mijlocul unei societăți agresive și competitive. 
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