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Úvod
Vážení a milí přátelé,
dostává se vám do rukou knížka o homeopatické léčbě psů a koček, která je
svým způsobem přelomová. Je reakcí na stále se zvyšující zájem chovatelské
veřejnosti o tento způsob šetrné a účinné léčby. Předkládáme vám v ní jedno
duché a praktické postupy a možnosti, jak pomoci vašim mazlíčkům v nejrůz
nějších situacích, které mohou nastat. Tyto postupy byly již mnohokrát ověřeny
praxí. Jsme si vědomi, že v nich chybí důkladnější analýza, proč ten nebo onen
doporučený lék v určité situaci podat, ale v knize tohoto rozsahu to bohužel
není možné. Vzniklo by tak dílo určené již déle praktikujícím profesionálním
homeopatům a tím by se stalo komplikované pro použití v každodenních situa
cích, což je jeho cílem. Proto – pokud budete chtít hlouběji pochopit nějakou
situaci či onemocnění – doporučuji vám podrobněji prostudovat jednotlivé
léky v jiné odborné literatuře. Postupně začnete chápat, že příčina onemoc
nění i následná homeopatická léčba úzce souvisí s prostředím, ve kterém pes
či kočka žijí, s jejich náladami, chováním vás jako majitelů, s potravou, kterou
přijímají, a s celou řadou dalších faktorů, o kterých jste doposud ani netušili,
že mohou být příčinou nějakých problémů. V tom je homeopatie krásná a ob
jevná, ukazuje nám svět zvířat a jejich problémy ve zcela jiném světle, než jak
jsme doposud byli zvyklí. Vede nás k hlubšímu pochopení souvztažností mezi
zvířetem, námi jako chovateli a prostředím, ve kterém žijeme. Tím nám dává
velkou možnost zlepšit zdraví našich mazlíčků. A nám nezbývá, než vám k tomu
popřát hodně trpělivosti, zvídavosti a radosti z nových objevů.
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Vznik homeopatie a principy
jejího působení
Lidstvo se už od nepaměti snažilo nejrůznějšími způsoby léčit různá onemocně
ní, která jej provázela na jeho vývojové cestě. Podíváme-li se zpětně pohledem
moderního člověka na tyto způsoby léčby, některé byly velmi podivné, některé
nesly naopak znaky pochopení vzniku onemocnění a tím pochopitelně obsa
hovaly i zárodek poznání možného způsobu léčby. Jedním z těchto poznatků
bylo i to, že ve většině případů není vhodné působit přímo proti onemocnění
lékem opačné polarity – například proti spálenině chladem, proti uřícenému tělu
v letním horku studenou vodou apod. Bohužel, na tomto principu je postavena
dnešní alopatická medicína – proti zánětu podáváme kortikoidy, proti horečce
antipyretika (acylpyrin), proti i jen zdánlivé infekci antibiotika. Lidé si všimli jiné,
lepší věci. Že pokud se na spáleninu dá horká voda, nebo i třeba a lkohol, spáleni
na se lépe hojí. Nebo když se uřícený člověk napije místo studené vody teplého
čaje, nezačne jej bolet v krku. Zkrátka ze zkušenosti poznali, že podobné se velmi
dobře léčí podobným. Přestože tato zkušenost byla známa lidstvu odedávna,
až německý lékař Samuel Hahnemann (1755–1843) zformuloval tyto poznatky
do základního homeopatického zákona – zákona podobnosti. H
 ahnemann
zjistil, že látka, která je schopna vyvolat onemocnění, je rovněž schopna toto
onemocnění léčit. Podmínkou je, aby tato látka byla naředěna – tzv. zákon mi
nimální dávky – a napotencována (natřepána). Takto lze v principu léčit kaž
dé onemocnění. Tyto své závěry Hahnemann sepsal v Organonu léčebného
umění, kde jsou tyto principy jasně a srozumitelně uvedeny v paragrafovém
znění a již přes 200 let se jimi řídí homeopaté po celém světě. Homeopatie se
v našich podmínkách řadí k alternativním způsobům léčby, ale opak je pravdou.
V celosvětovém měřítku se léčí homeopatií daleko víc lidí než alopatickými
chemickými léky. Chudí lidé, kteří v některých částech světa nemají peníze na
produkty farmaceutických firem, a tudíž se musí léčit homeopaticky, se dožívají
pohodového stáří. Jakmile zbohatnou a nechají se nalákat na hezkou a příjem
nou propagandu farmaceutických firem, přicházejí s touto pro ně novou léčbou
chronické problémy a později bolestivé stáří. Co se týče veterinární homeopatie,
vyučuje se na četných veterinárních univerzitách ve Francii, Německu, Bulharsku,
11
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Slovensku, Holandsku a jinde, soupis univerzit se zařazenou výukou homeo
patie však neexistuje. U nás výuka homeopatie na Veterinární a farmaceutické
univerzitě v Brně zatím neprobíhá.
Odpůrci homeopatie často uvádí, že se jedná o placebo léčbu. Tento argu
ment je zcela jasně odmítnut veterinární homeopatií, která funguje stejně tak
dobře jako homeopatie u lidí. Všechna zvířata, od slona přes papoušky, hady,
koně až k našim domácím mazlíčkům, jako jsou psi, kočky, křečci i želvičky, mo
hou být homeopatií úspěšně léčeni. Léčba probíhá podáním homeopatického
léku.
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Co to jsou homeopatické léky?
Všeobecně lze charakterizovat homeopatické léky jako naředěné a potenco
vané látky rostlinného, živočišného nebo minerálního původu, jimiž lze léčit
onemocnění, jež vykazují příznaky, které je schopen vyvolat lék v neředěném
stavu. Jako příklad lze uvést například fosfor. Fosfor je ve svém přirozeném stavu
velmi prudký jed, který při otravě způsobuje krvácení, degeneraci jater, selhání
funkce srdce, ledvin, slinivky. Jako homeopatický lék tyto orgány velmi dobře
léčí. Krátce řečeno, co jako původní látka vyvolává, to jako homeopatikum léčí.
Čili podobné se léčí podobným.
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Jak se homeopatické léky vyrábí?
Homeopatické léky se vyrábí z nejrůznějších látek rostlinného, živočišného, mi
nerálního a chemického původu. V současnosti se používá více jak 3 000 látek
k jejich výrobě a jejich počet neustále roste. V podstatě lze vyrobit homeopati
kum ze všeho, co se nachází na této Zemi.
Homeopatika rostlinného původu se vyrábějí z částí rostlin, například z ko
řenů, listů, plodů, semen a nebo z celých rostlin. Pro každou rostlinu je důležité
její přesné taxonomické zařazení, roční i denní doba sběru vzhledem k množství
účinných látek v ní obsažených, i velmi rychlý převoz ke zpracování. Vyrábí se
z nich tzv. matečná tinktura označovaná jako MT, která vzniká máčením a lou
hováním rostlin v roztoku vody a alkoholu.
Léky živočišného původu se buď vyrábějí z celých jedinců (jako např. z pa
vouků), nebo jejich částí či z jejich produktů, jako jsou například mléka různých
druhů zvířat včetně lidského, nebo jedů – kupříkladu jedu hadů, pavouků či
mořských živočichů. Zvláštní kapitolou je výroba tzv. nosod, což jsou homeo
patika vyráběná z infekčních tkání nebo přímo z bakterií.
Léky se nejčastěji vyrábí v ředění 1 : 9, to je decimální ředění označované jako
D nebo X, a 1 : 99, centezimální, označované jako C nebo CH. Vyskytují se i jiná
ředění, ale v současnosti zcela jasně dominuje ředění centezimální. Uveďme si
je tedy jako příklad.
Vezmeme si například 1 ml mateční tinktury Arniky, přidáme 99 ml vody
a potencujeme, čili velmi intenzivně protřepáváme v uzavřené nádobě. Tím
nám vznikne homeopatický lék v prvním ředění, Arnica 1 CH. Budeme-li chtít lék
vyšší potence, vezmeme si 1 ml z již dosažené potence 1 CH, vložíme do prázdné
nádoby a opět přidáme 99 ml vody. Po protřepání dostaneme homeopatický
lék Arnica 2 CH. A tak se dá pokračovat dále, až k potenci, kterou požadujeme.
Budeme-li chtít vyrobit lék v potenci D, tak k 1 ml MT přidáme 9 ml vody a pro
třepeme. Při výrobě potencí M přidáváme k 1 ml MT 999 ml vody.
Jak vidíte, v homeopatii se pracuje s velmi malými množstvími výchozí látky.
Tak malými, že podle oponentů homeopatie není možné, aby tato fungovala.
To jsou ovšem oponenti, kteří již dávno ztratili původní, otevřenou mysl pro
nekonečné zázraky vědy. Vysvětlíte-li principy homeopatie studentům kvantové
fyziky, tak vám po chvilce přemýšlení vysvětlí, že to prostě fungovat musí. Ale
pokusí-li se vám vysvětlit, proč to fungovat musí, pak začnete zcela jistě ztrácet
15
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souvislosti, protože svět kvantové fyziky je světem zcela nekonvenčním, zrovna
tak jako homeopatie sama.
Takto vyrobený homeopatický lék se může používat buď jako roztok, v tom
případě se stabilizuje přidáním určitého množství alkoholu, a nebo se dosažená
potence nanáší na cukrové kuličky, většinou vyrobené z 85 % sacharózy a 15 %
laktózy. Velikost kuliček se liší, většinou je od několika desetin milimetru až po
5 mm. Nejvíce se používá průměr kuliček 3,5 mm.
Homeopatika se také vyrábějí ve formě pastilek, dražé, sirupu, tablet, prášků,
kapek i mastí. Jedná se zde pouze o různou formu podání léku pacientovi.
Homeopatické léky se vyrábějí buď jako jednosložkové, monokomponentní,
nebo vícesložkové, polykomponentní. Monokomponentní léky přesně cílí na
symptomy pacienta, které se shodují s obrazem léku. Polykomponentní jsou
určitým kompromisem a jsou sestaveny na základě zkušeností s onemocněním,
pro nějž jsou určeny.
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Působí homeopatické léky
u zvířat stejně jako u lidí?
Na tuto otázku lze jednoznačně odpovědět ano. Základní homeopatická teze:
„Similia similibus curantur“ (podobné se léčí podobným) platí nejen v živočišné
říši, čili pro člověka i zvířata, ale dokonce v celé přírodě. Homeopatie se použí
vá také v rostlinné výrobě, při ochraně lesů a v dalších odvětvích. Použití při
léčbě zvířat navíc zcela jasně vyvrací argument odpůrců homeopatie, že se při
jejím použití jedná o placebo efekt. Zvířata přece neví, kdy by to zabrat mělo
či nemělo, a tak to, že se vůbec homeopatie u zvířat používá, je zcela jasným
důkazem, že je prostě účinná. Zkušený homeopat snadno pozná i v chování zví
řat typologické znaky jednotlivých léků. Jako příklad si můžeme uvést mazlivé
chování psa, které odpovídá stejnému léku jako v případě mazlivého chování
dítěte. V obou případech je velmi pravděpodobným lékem Pulsatilla. Co se
vzhledu týče, můžeme najít mezi lidmi jedince štíhlé až hubené, stejně jako
u zvířat. Těmto typům bude jak u lidí, tak u zvířat, odpovídat lék Phosphorus,
popřípadě Silicea v návaznosti na další příznaky. Nebo naopak pro podsadité
typy s krátkýma nohama, silnými kostmi, je jak pro lidi, tak i zvířata vhodným
konstitučním lékem Calcarea carbonica, popřípadě Sulfur, jedná-li se o jedince
s lokálními překrveními a kožními problémy. A tak by se daly srovnat všechny
homeopatické léky – účinkují u lidí i zvířat na stejných principech, jak v oblasti
psychiky, chování a typologie, tak i na úrovni metabolických procesů a klinic
kých příznaků. Homeopatie je zkrátka univerzální léčebná metoda, použitelná
jak u zvířat, tak u lidí se stejným léčebným účinkem. Jen je třeba respektovat
přírodní zákonitosti, na kterých je založena.
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Homeopatická a alopatická léčba
Homeopatické léky působí v souladu s přírodou, při onemocnění organismu
významným způsobem zvyšují jeho schopnosti se s probíhajícím onemocně
ním vyrovnat. Alopatické léky naopak působí přímo proti příčině, která nemoc
vyvolává, a organismu v jeho schopnosti vyrovnat se s onemocněním nijak
nepomáhají. Svými vedlejšími účinky ještě organismus zatěžují, neboť ten se
musí kromě onemocnění samého ještě vyrovnat s nepřirozenou chemickou
látkou, kterou musí z těla vyloučit. Často je toto léčivo z těla vyloučeno jen
částečně, neboť organismus nemá ve svém „programu“ návod, jak látku, která
není součástí přirozeného prostředí, v němž se po tisíciletí vyvíjel, zmetaboli
zovat. Homeopatické léky naproti tomu nemají žádné vedlejší účinky. Kromě
některých speciálních homeopatických léků téměř všechny pocházejí z pří
rody, a působí tedy v harmonii s organismem. Jako příklad srovnání působení
homeopatického a alopatického léku lze uvést všeobecně infekční onemoc
nění. Je známo, že i v případech epidemií jsou lidé, kteří vůbec neonemocní.
Jejich organismus je prostě schopen se s infekčním agens vyrovnat sám, přes
tože se s ním setkává zrovna jako lidé, kteří již onemocněli. Obdobná situace
je u psincového kašle (od slova psinec, nikoli psinka). Někteří psi neonemocní
vůbec, někteří částečně a pro některé může mít fatální následky. Jelikož se
jedná o virové onemocnění, podání antibiotik je v podstatě kontraindikováno,
i když se někdy podávají, a zde je tedy velmi vhodné používat homeopatii.
Bylo to již mnohokrát úspěšně vyzkoušeno. V případě léčby homeopatie pů
sobí tak, že zvyšuje schopnosti organismu vyrovnat se s infekcí a dosáhnout
opět rovnovážného stavu, čili zdraví. U alopatické léčby se postupuje tím
způsobem, že se nasadí léčba přímo proti příčině onemocnění, v případě
infekcí antibiotika.
Při léčbě alopatickými léky je problémem to, že organismus může onemoc
nět z nepřeberného množství důvodů a věda jen těžko nalézá léky „proti one
mocnění“, vždy bude jen dohánět vzniklou situaci. Když zůstaneme u infekčních
nemocí, tak dnes již desítky druhů antibiotik nejsou s to se vyrovnat i s běžnými
infekcemi, bakterie jsou prostě schopny se přizpůsobovat a měnit rychleji, než
je člověk se svými technologiemi schopen vůbec reagovat. Nehledě na to, že na
virová onemocnění jsme s alopatickou léčbou vůbec pozadu, řekneme-li si to
zcela upřímně, nemáme téměř vůbec nic. U homeopatické léčby tyto problémy
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nevznikají, pojem rezistence bakterií je zde úplně neznámý a infekční onemoc
nění (včetně virových) lze úspěšně léčit.
Nicméně medicína je pouze jedna, a to ta, na jejímž konci stojí úspěšně
vyléčený pacient. Proto by bylo velmi vhodné, aby oba, na první pohled na
opačném konci stojící způsoby léčby, se při léčbě doplňovaly a aby pacient
(bez ohledu na použitá léčiva) pocítil rychlý a pokud možno bezbolestný návrat
do stavu optimálního zdraví. K tomu by měly směřovat kroky všech zaintere
sovaných, je třeba jen se oprostit od zaběhlých dogmat a věnovat veškeré úsilí
úspěšnému léčení pacientů. V tomto procesu je velmi důležitá osvěta. Na naší
jediné veterinární fakultě v Brně se – na rozdíl od veterinárních univerzit v za
hraničí – homeopatie nevyučuje, a tak veterinární lékař, pokud nedostojí svému
akademickému slibu o sebevzdělávání a využívání všech dostupných způsobů
léčby směřujících k vyléčení pacienta, pravděpodobně nebude ten, který by
tuto léčbu navrhoval. Ze zkušeností veterinárních lékařů v příhraničních oblas
tech republiky je známo, že zahraniční chovatelé homeopatickou léčbu přímo
vyžadují a i mezi našimi chovateli je homeopatie pro svůj nesporný účinek
a šetrnou léčbu stále více vyžadována. Také proto jsme se rozhodli přispět
svými zkušenostmi k základní orientaci všech zainteresovaných v tomto často
opomíjeném způsobu léčby. K tomu by měla sloužit tato kniha. Přispěje-li, byť
jen nepatrně, k lepšímu zdraví našich mazlíčků, cíle bylo dosaženo.

20

