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Úvod 

Vážení klienti, přátelé homeopatie, 

tento e-book je určen především novým klientům mé poradny, ale 

věřím, že v něm najdou užitečné informace i všichni, kteří se chtějí 

zorientovat v problematice homeopatické pomoci. 

Čas je velmi vzácná komodita a tyhle řádky píšu proto, abychom se 

při konzultaci nezdržovali vymezením pojmu homeopatie, 

vypočítáváním jejích možností a instrukcemi, jak se homeopatické 

přípravky používají. Chtěla bych zároveň minimalizovat komunikační 

šumy a nesrovnalosti, které by mohly z nedostatku informací mezi 

námi vzniknout. 

Věřte, že se snažím náš společně strávený čas maximálně využít ve 

váš prospěch a chci, abyste přesně věděli, co ode mě můžete čekat. 

Potřebuji, aby byli mí klienti plně informovaní a mohli jsme nerušeně 

pracovat na zlepšení vašeho zdraví a vašich blízkých. 

Teď už rovnýma nohama do čtení, ať jste zdraví! 

P.S. Komu lépe vyhovuje podívat se na 

video, je v plánu a brzy sem doplním link 

ke stažení. 

Srdečně 

Mgr. Kamila Wiležinská, P.G.Hom. 

 

Homeopatické byliny Humulus lupulus a Berberis vulgaris 
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Většina lidí, kteří se rozhodují pro homeopatickou terapii, už má 

s homeopatií nějaké zkušenosti. Pojďme si říct, co ode mě můžete 

čekat a sjednotit tak představy na obou stranách. 

Homeopatie je starý léčebný systém, který je celou dobu své 

existence napadán ze strany „většinové“ medicíny, a to i přesto, že 

argumenty ze strany školské medicíny se v čase mnohokrát měnily. 

Nejdřív jsme my, homeopaté, byli blázni, že se vyhýbáme tak 

skvělým metodám, jako je pouštění žilou, mnohokrát za sebou 

opakovaným klystýrům a podávání vysokých dávek rtuti. Teď jsme 

považováni za bláhovce, kteří podávají placebo a čekají efekt.  

Faktem zůstává, že už 230 let homeopaté dokážou podáním velmi 

zředěných substancí docílit nápravy zdravotního stavu jak 

v akutních, tak v chronických případech. A co musí být vážně 

k vzteku, často i u pacientů, kde medicína založená na důkazech 

vyčerpala všechny možnosti a nemůže pacientovi už nic nabídnout. 

Naše nejcennější léčivé prostředky jsou pořád stejné, používáme tu 

samou Belladonnu, jako homeopaté na začátku 18. století. 

V homeopatii se vám nestane, že se po pár letech dozvíte, že nějaký 

„úžasný“ preparát musel být stažen z trhu, protože měl závažné 

nežádoucí účinky. My dobře známe své léky a víme, co dokážou. 

Kvantová fyzika už má nástroje, jak efekt homeopatie vysvětlit, ale 

prosím, nechtějte to po mně. Z Einsteinovy fyziky znám jen E = mc². 

Co je užitečné vědět na začátku 
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Princip homeopatie je však jasný: podobné je léčeno podobným. 

Látka, která má ve velkém množství na organismus nějaký přesně 

definovaný efekt (např. silice z cibule vyvolávají prudkou reakci 

sliznic, pálení očí, kýchání, slzení a vodnatý výtok z nosu), přesně 

tyto symptomy léčí, když je podaná v homeopatické úpravě. 

Homeopatikum Allium cepa je tak skvělým přípravkem při rýmě, ať 

z nastuzení nebo alergické. 

Homeopatická úprava substance je jednoduchá principiálně, ale 

zdlouhavá prakticky. Látka se zředí (podle Hahnemanna je to 1:100) 

s vodou, alkoholem, případně s laktózou a dynamizuje se třepáním 

nebo třením. Z takto upravené směsi se opět odebere jeden díl a 

znovu se zředí a dynamizuje. 

Každým krokem se získá jeden stupeň tzv. homeopatického ředění 

neboli potence. Běžně se setkáváme s ředěním 5, 9, 15, 30 CH (čti 

„cé há“). Když se budu ptát, jakou máte doma potenci nebo ředění 

léku, ptám se na číslo, co je uvedené na štítku homeopatika. 

A s dovolením, ačkoliv česká legislativa rozlišuje mezi potravním 

doplňkem a lékem (homeopatické přípravky jsou v obou skupinách), 

budu o homeopatiku mluvit jako o „léku“, jen kvůli jednoduchosti.  

V českých homeopaticích jsou tzv. nestandardní potence léků. 

Nejsou voleny podle nějakých tabulek, tak, aby se to dobře počítalo, 

ale podle toho, v jakém ředění organismus na daný typ homeopatika 

nejlépe reaguje. Najdete tedy potence 99 C, ale i 213 C, 515 C a jiné. 

Mimochodem, označení C je stejné jako CH, znamená centesimální 

ředění podle Hahnemanna (to je to ředění 1:100).  
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Během praxe jsem se setkala s mnoha přístupy a odlišnými 

metodologiemi homeopatické práce. Homeopatie je na pomezí 

vědy a umění, a každý profesionál si časem osvojí systém, kdy má 

nejlepší výsledky. 

Začíná to vyšetřením pacienta.  

Nejdřív vyprávíte, co vás trápí.  

Pak se vás doptám na detaily a specifika, která homeopata zajímají.  

Nakonec vás požádám, abyste si odložili do spodního prádla, 

protože stavba těla a pokožka prozradí víc než hodina vyptávání.  

Pak určím potřebné léky a doporučím vám, v jaké dávce je užívat.  

Kde je to žádoucí, upozorním vás na dietní nebo režimová opatření. 

To celé nám zabere půlhodinu. 

 

Během konzultace vidím a slyším jen fragment vašeho života. Čím 

individuálnější symptomy zjistím, tím lépe zaměřím léčbu. Ale 

nebojte se, že prozradíte tajemství. Nepotřebuju znát detaily vašeho 

života, co konkrétně se stalo a kdo vám to udělal, ale důležité jsou 

pocity, které to ve vás vyvolalo.  

Mám klasické homeopatické vzdělání, ale zjistila jsem, že metoda 

„jeden lék v jeden čas“ je pomalá a nenese žádané výsledky. Proto 

Wiležinské metoda 
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vybírám dvě a více homeopatik, která udělají každé svůj díl práce. 

Dohromady mají synergický efekt.  

Součástí vedení případu je vysvětlení, který lék co umí. Klient si pak 

sám může v akutní situaci vzít to, co mu v tu chvíli pomůže (např. při 

kašli, při arytmii, při úzkosti). Pečlivě vybraný konstituční 

(archetypální) lék současně zvyšuje úroveň zdraví pacienta, a tím se 

zlepšuje jeho fyzický i psychický stav. 

Každé homeopatikum má svoji esenci, která jednoznačně odpovídá 

povaze nemoci a etiologii jejího vzniku. Podle fyzických symptomů 

jsem schopná určit, kde došlo k psychickému bloku, jaký typ emocí 

narušil pacientovu životní sílu. Zároveň má každé homeopatikum 

nějaký konkrétní efekt na buněčné struktury, metabolismus buňky 

i celého organismu, afinitu k nějaké orgánové soustavě. 

Za nemocí je psychika, za nemocí je vždycky nějaký typ stresu. 

Důsledky tohoto stresu se pomocí homeopatických přípravků 

vymažou a zvýší se odolnost vůči stresu a přetne se tak začarovaný 

kruh příčin a následků. Každé tělo má obrovskou regenerační sílu, 

které tím dáme průchod. 

Člověk, který za mnou přichází s potížemi, cítí, že nemoc je mimo 

jeho dosah. Nemůže se jí zbavit, neví, jak tělo „nakopnout“ 

k regeneraci. Správný homeopatický lék dá tělu impuls, aby nemoc 

rozpoznalo a zaměřilo se na její odstranění, zároveň si vyřešilo 

energetické, duchovní a duševní bloky.  
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Do systému mé léčby patří i zacházení s homeopatiky. Je to 

jednoduché, nic vám nezakazuju a nepřikazuju, na tabletky můžete 

sahat rukama, můžete je nechat rozpustit v ústech, polknout, 

rozkousat, rozdrtit, zamíchat do jídla nebo pití. Není třeba dělat 

odstup mezi jednotlivými druhy ani mezi homeopatikem a jídlem. 

Můžete pít kávu, čaj, víno… Můžete používat koření a parfém. 

Můžete i kouřit, když nemůžete jinak. 

Každá další dávka homeopatik reviduje jeho předchozí dávku. Každá 

dávka je impuls pro naši životní sílu, pro naši imunitu. Nezáleží tedy 

tolik na velikosti dávky (jestli jedna, dvě nebo pět tablet), jako na 

frekvenci užívání.  

Pro malé děti a miminka tabletu rozdrtíte (existují drtičky tablet, ale 

úplně postačí dvě lžičky, mezi kterými tabletu rozmáčknete) a prášek 

rozmícháte v trošce vody, mléka nebo jídla. Můžete v prášku také 

„omočit“ špičku prstu a otřít ji dítěti o jazyk nebo vnitřní tvář, nebo 

podat na dudáčku. 

  

Jak užívat homeopatika 
 

Co pro vás můžu udělat?Jak užívat 

homeopatika 

 

Co pro vás můžu udělat?Jak užívat 

homeopatika 

 

Co pro vás můžu udělat?Jak užívat 

homeopatika 
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Tady bych mohla začít vyjmenovávat všechny možné choroby, 

protože homeopatie funguje na podporu životní síly. Tělo pak samo 

zahájí regenerační a ozdravné procesy tam, kde je potřeba. 

Ale pro představu, co nejvíc lidi zajímá: 

Léčba častých nachlazení a podpora imunity.  

Zmenšení nosní mandle bez chirurgického zákroku. 

Ekzémy, vyrážky, moluska, bradavice. 

Trávicí potíže (pálení žáhy, bolesti žaludku, průjmy, křeče, vředová 

onemocnění, hemeroidy, žlučníkové záchvaty). 

Záněty močových cest, ledvinové kameny a písek. 

Poruchy menstruace, bolestivost, křeče. Neplodnost. Opakované 

záněty.  

Podpora při onkologické terapii. 

Příprava na operace a podpora rychlého hojení. 

Příprava na porod. 

Podpora při očkování a prevence nežádoucích účinků. 

Bolesti hlavy, migrény. 

Stavy úzkosti, deprese. Nespavost. Fóbie. Noční můry, pomočování, 

tiky. 

Co pro vás můžu udělat? 
 

Kde mě najdete?Co pro vás můžu udělat? 

 

Kde mě najdete?Co pro vás můžu udělat? 

 

Kde mě najdete?Co pro vás můžu udělat? 
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Akutní stavy – horečka, kašel, rýma, průjem, zvracení, úraz. 
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Mám dvě poradny, v Trutnově a v Hradci Králové. 

V Trutnově mě najdete Na Struze 30 v budově staré polikliniky, u 

řeky, proti kinu. Ze všech vchodů zvolíte vchod A, pod 

podloubíčkem, kterým byste šli třeba do prodejny pracovních 

oděvů. Hned za vchodovými dveřmi po pravé ruce jsou prosklenné 

dveře na dřevěné schodiště, půjdete do druhého patra a tam mě 

najdete. 

Tipy na parkování, uložení kola nebo kočárku jsou na 

www.homeopatietrutnov.cz/kontakt/ 

V Hradci Králové sídlím v Nerudově ulici 37/32. Je to bílohnědá 

kachlíkovaná administrativní budova v blízkosti Sukových sadů. 

Poradnu mám ve druhém patře, můžete použít výtah. 

Tipy na parkování, uložení kola nebo kočárku jsou na 

www.homeopatiehradec.cz/kontakt/ 

  

Kde mě najdete? 
 

Co čekám od vás?Kde mě najdete? 

 

Co čekám od vás?Kde mě najdete? 

 

Co čekám od vás?Kde mě najdete? 

http://www.homeopatietrutnov.cz/kontakt/
http://www.homeopatiehradec.cz/kontakt/
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Už víte, co čekat ode mě, a teď ještě, co čekám já. 

Konzultace trvá půlhodinu. Buďme solidární k ostatním klientům a 

neprotahujte svůj čas na jejich úkor. Nikomu se nechce čekat na 

chodbě, že? Když potřebujete delší konzultaci, můžeme se domluvit 

na hodinové schůzce.  

Můžete kdykoliv svůj stav konzultovat telefonicky nebo e-mailem, ať 

už jde o akutní stav, nebo dotazy k probíhající léčbě. Volejte ve 

všední dny mezi 8. a 9. ráno a 19. a 20. hodinou večer. To jsou tzv. 

SOS hodiny, kdy se vám můžu věnovat. 

Když se stane, že se nebudete moct dostavit na domluvenou 

schůzku, dejte mi to vědět dopředu. Čím dřív, tím líp. Objednací 

doby jsou v současnosti tři týdny až měsíc a je mi líto, když na 

někoho čekám zbytečně, zatímco někdo jiný čeká na termín. 

Mojí prioritou je vaše zdraví, chtěla bych, aby vaší prioritou byla naše 

schůzka, protože bez ní se neposuneme dál. 

S tím souvisí i storno poplatek, který jsem zavedla kvůli těm, kteří 

zapomněli nebo se jim nechtělo. Když napíšete nebo zavoláte aspoň 

24 hodin předem, můžu váš termín ještě někomu nabídnout, 

kolonku „náhradníci“ mám pořád plnou. Na poslední chvíli si ale 

málokdo může zajistit v práci volno nebo hlídání.  

Děkuji za pochopení a ohleduplnost k dalším pacientům. 

Ceník je na www.homeopatiehradec.cz/cenik/  

Co čekám od vás? 
 

Co čekám od vás? 

 

Co čekám od vás? 

 

Co čekám od vás? 

http://www.homeopatiehradec.cz/cenik/
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BUĎTE V OBRAZE A NENECHTE SI UJÍT 

ŽÁDNOU NOVINKU: 
 

 

 

 

WWW.HOMEOPATIEHRADEC.CZ 

 

Sledujte nás na sociálních sítích: 

 

 

 

http://www.homeopatiehradec.cz/
http://www.homeopatiehradec.cz/
http://www.homeopatiehradec.cz/
https://www.facebook.com/homeopatiehradec/
https://www.instagram.com/kamilawilezinska/?hl=cs

