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Dobrý den,                                                
jmenuji se Aleš Sušický a 21 roků vyučuji kurz akutní homeopatie pro 
domácí použití na Homeopatické fakultě s klinikou v Brně. Praktikuji 
klasickou homeopatii více jak 22 let.  

Kurzy akutní domácí homeopatie byly jedny z prvních, které jsem začal na Homeopatické 
fakultě s klinikou organizovat a vyučovat. Za tu dobu prošlo školou akutní homeopatie víc 
jak tisíc pět set absolventů, kteří se naučili léčit akutní nemoci korektně, efektivně a levně.  
 
Dovolte, abych vám nastínil nový koncept kurzů akutní domácí homeopatie., který běží od   
r. 2017. Hlavní myšlenka nového konceptu výuky je jednoduchá - naučit vás takový postup 
při určení správného homeopatického léku, který bude v praxi maximálně efektivní. 
Klasická homeopatie se totiž za posledních 10 let velmi posunula dopředu a je moudré tyto 
nové informace a postupy využít. A také se změnila společnost kolem nás. Ta nejdůležitější 
věc je, že lidé dnes užívají mnoho alopatických chemických léků. To má velmi negativní 
důsledek pro přesný výběr homeopatického léku, protože alopatická medikace logicky 
dlouhodobě mění a modifikuje fyzické symptomy, které tělo produkuje. Jenže my se při 
výběru homeopatického léku právě o tyto fyzické symptomy nejvíc opíráme. Dnes není 
jednoduché zjistit, které fyzické symptomy jsou „naše vlastní“ a které jsou způsobeny 
alopatickými léky, které klient užíval, nebo užívá. Je zřejmé, že nový koncept výuky musí 
obsahovat další spolehlivá kritéria pro výběr a potvrzení homeopatického léku tak, aby 
byl v praxi maximálně efektivní. Co se za posledních 10 let dále změnilo? Máme odolnější 
bakterie a viry, nemoci jsou obecně složitější a komplikovanější. Přibývá očkovacích vakcín. 
Mnoho dětí má v nerovnováze imunitní a hormonální systém.  
 
V dřívější době tvořilo jádro výuky akutní homeopatie popis nejčastěji fyzických symptomů 
jednotlivých léků, kterým se říká klíčové symptomy.  
Příklad:  
Gelsemium je homeopatický lék, který je v běžné homeopatické literatuře popisován jako 
velký lék na chřipku. Je popisováno jako „lék pro středně rychle nastupující horečku, která 
může být vysoká a pacient při ní nemá žízeň. Má bolest hlavy, svalů a kloubů jako u chřipky 
a nechce být sám. Je přítomna zchvácenost, končetiny se zdají být těžké, má návaly do hlavy, 
obličej je rudý.  Končetiny má chladné. Do obrazu léku patří tréma, neschopnost člověka 
veřejně vystoupit. Zhoršení obtíží teplem, emocemi, špatnými zprávami. 
Pacient působí jakoby omámeným, otupělým dojmem. Často je přítomna zimnice a třes.“ 
Takto jsme učili rodiče a ostatní zájemce akutní homeopatii dřív. Docela dobře to fungovalo. 
 
Jenže doba se za 15 let změnila a vystačit dnes pouze s těmito klíčovými symptomy nemusí 
být  efektivní. V dnešní době tvrdit, že homeopatická léčba založená pouze na symptomech 
je v praxi efektivní, úspěšná a je navíc jednoduchá, není z mé osobní zkušenosti pravda.  
Když se podíváte na klasický popis léku Gelsemium uvedený výše a zasadíte ho do 
typického průběhu chřipky v dnešní době, vyvstane mnoho praktických otázek. Co je to 
středně rychle nastupující horečka? A co když nemá pacient rudý obličej (nebo nemá třes) - 
můžu mu dát Gelsemium? A co znamená v praxi zhoršení emocemi, jakou to má souvislost?  



Další praktický problém je (který občas řešili i naši dřívější absolventi), že se vám bude 
mnoho fyzických symptomů z jiných homeopatických léků navzájem prolínat.           
Příklad: homeopatický lék Belladona má také vysokou horečku, rudý obličej, může mít 
zchvácenost, těžké končetiny a má typicky bolest hlavy – stejně jako Gelsemium.  
O symptomech dalšího velkého homeopatického léku na chřipku Eupatorium ani nemluvě - 
jeho fyzické symptomy jsou prakticky totožné se symptomy Gelsemia. Liší se pouze tím, že 
jeho bolesti jsou ve svalech i kostech (Gelsemium bolí spíš svaly) a má větší žízeň.  
 
Dokážeme ale v praxi, když budeme sedět u dítěte s chřipkou a s vysokou horečkou 
bezpečně rozlišit mezi Gelsemiem a Eupatoriem pouze na základě těchto dvou symptomů - 
jenom podle tohoto rozdílu, jestli dítě bolí jenom svaly nebo svaly i kosti nebo podle žízně? 
Řekne nám dítě v horečce (nebo dospělý), který má rozvinutou chřipku (je mu opravdu zle a 
bolí ho „celý člověk“), že je jeho bolest jednoznačně v kostech, a ne ve svalech? Když 
budete naléhat a chtít po něm detailní rozlišení většinou nám to nebude schopen říct vůbec. 
 
Z těchto důvodů budu v rámci nového konceptu akutních homeopatických kurzů postupovat 
ještě trochu jinak. Tyto základní klíčové symptomy homeopatických léků dostanete v ceně 
kurzu již nakopírované - nebudeme ztrácet čas s jejich psaním. Projdeme si je, v klidu si je 
vysvětlíme a řekneme si příklady z praxe. Tyto klíčové symptomy jsou základ a jsou 
důležité. 
 

Budu vás ale dál učit pochopit nemoci i obrazy homeopatických léků podle 
dalších kritérií v souladu s tím, jak se za posledních 10 let klasická homeopatie 
obohatila o nové zkušenosti a informace. Každý nemocný a každý homeopatický 
lék má svůj příběh, jiné téma na mentální úrovni. Jiný příběh má Gelsemium a 
jiný příběh má Eupatorium, i když jejich fyzické symptomy jsou téměř shodné. 

Když toto budete ovládat, dramaticky se Vám zvýší pravděpodobnost najít 
správný homeopatický lék, 

i když klient užívá nebo užíval v minulosti alopatické léky. Nebo v situaci, kdy se nebudeme 
umět rozhodnout mezi homeopatickými léky, kterým se fyzické symptomy prolínají, 
případně mají podobné fyzické symptomy (např. Gelsemium  - Eupatorium).  
 
Když se na tyto rostliny podíváme, vypadá každá úplně jinak. Je tedy logické, že nemohou 
mít téměř stejné použití při léčbě chřipky. 
 
                        Gelsemium                                                                 Eupatorium 

 



Organizační záležitosti: 

Délka studia: tři víkendy, vždy jeden 
víkend za měsíc, sobota – neděle. 

Cena studia: 3500.- Kč za celé studium 
(tři víkendy). Je možné platit školné 
 formou měsíčních splátek 1200.- Kč za 
víkend – nutno však zdůraznit, že se platí 
za víkend i když student část víkendu 
chybí (dostanete materiály z víkendu). 

Zahájení:  26. – 27. června  2021          (maximální počet studentů ve třídě je 20) 

Termíny máme tentokrát mimořádně přes celé léto a prázdniny. Máme tušení, že na podzim 
bude opět někdo vytvářet děsivé scénáře s novými mutacemi. Rádi bychom Vás všechny do 
té doby vybavili účinnými nástroji a postupy, jak těmto stavům efektivně čelit. 

Termíny:    26. – 27. června  2021,      17. – 18. července  2021,        7. – 8. srpna  2021 

Místo: Fakulta podnikatelská,   Kolejní 2906/4, 612 00, 
Brno - Královo Pole, posluchárna č. 109 (za vrátnicí po 
schodech dolů)  (areál VUT Pod Palackého vrchem)         

mob. 608 020 114 

 

Přineste si sebou: psací potřeby a sešit, (nebo 
notebook), přezůvky (pokud budete chtít). 

K dispozici je varná konvice. 

Časový rozvrh víkendu:                                                                                                             
sobota  9.30 - 18.00 (13 - 14 přestávka na oběd)                                                                         
neděle  9.00 - 16.00 (12 - 13 přestávka na oběd) 

Program prvního víkendu: Filozofie – Hahnemann a jeho práce, úvod do homeopatické 
filozofie, jak podávat homeopatický lék, potence léku. Materia medica – nachlazení, 
chřipky, virózy, horečky, kašel, dětské nemoci, očkování, hyperaktivní děti 

Studium probíhá kontaktní, prezenční formou, takže všichni mají prostor pro vlastní 
dotazy. Je to nejúčinnější forma studia, váš čas a finance budou takto nejlépe zhodnoceny. 
Pouze z knihy nebo videa se homeopatii opravdu nenaučíte.  Nad všemi tématy, obrazy 
homeopatických léků a případy budeme pracovat společně, každý bude mít prostor říkat 



vlastní názory a zkušenosti. Po ukončení kurzu obdrží účastníci certifikát a mají možnost se 
mnou zdarma konzultovat po telefonu své homeopatické akutní stavy (vím, že tuto možnost 
nebudete tolik využívat, protože najít správný lék budete prostě umět sami).       

 

Aktuálně: 
Lze pomocí akutní homeopatie předcházet a léčit již vzniklé covidové virové onemocnění? 

Ano, lze – velmi dobře a efektivně. 
Měl jsem možnost léčit během uplynulého roku více jak 60 případů potvrzeného covidového 
onemocnění pomocí akutní homeopatie. Léčil jsem klienty většinou v prvních stádiích 
nemoci, ale měl jsem i případy středně těžkého onemocnění. A ve všech 
případech zafungovala homeopatie velmi dobře, nikdo z mých klientů nebyl 
hospitalizován. 
Epidemie covidu vynesla na povrch mnoho věcí, které i dřív existovaly, ale nebyly tolik 
zřejmé. Jedna z věcí, která bije do očí je skutečnost, že spoléhat se při epidemiích typu 
covidu pouze na stát a systém, dává v praxi velmi špatné výsledky. Stát a systém 
vyhlašoval, že žádný lék na covid „neexistuje“, a že je nutné při již vzniklém onemocnění 
pouze užívat paracetamol na potlačení teploty a čekat, jestli se náš stav vyvine na 
hospitalizaci do nemocnice, nebo ne. Jakékoliv další 
postupy léčby byly bagatelizovány a zesměšňovány nebo 
přímo zakazovány a trestány. 
Jakákoliv prevence proti covidu oficiálně (ze strany 
alopatické medicíny) neexistuje. Nikdo se ze strany 
oficiální alopatické medicíny nezmínil ani slůvkem, 
jak důležité je posilovat a udržovat zdravý imunitní 
systém. Nic nesmíme podnikat sami navíc, musíme se ve 
všem hlavně spolehnout na „vědce“ z oblasti farmacie. Musíme naše „odborníky“  hlavně 
poslouchat. Tato praxe přinesla vysvědčení – patříme k absolutní světové špičce v úmrtnosti 
na covid (přepočteno na obyvatele). Za námi jsou například rozvojové státy Afriky, nebo 
Latinské Ameriky. Bohužel. 
Zapojit se aktivně do péče o své zdraví 
Vše nasvědčuje tomu, že klíč k úspěchu při zvládání virových epidemií je převzít 
odpovědnost za své zdraví a aktivně se zapojit do péče o své zdraví. Je zřejmé, že kdo 
pouze čeká, co pro něj udělá stát a systém, má velkou šanci zařadit se právě do smutné 
statistiky. Systém nemá ve skutečnosti potřebu postarat se o naše zdraví a životy, systém má 
potřebu zachovat sám sebe - kdo se úplně první nechal naočkovat? Rizikové osoby? Ne!  

Byli to politici, prominenti, policie, armáda …   
Zajímá vás, jak preventivně postupovat a posilovat imunitní systém, abyste neonemocněli? 
Chcete se naučit používat homeopatii jako velmi efektivního nástroje na zvládání virových 
epidemií? Přihlaste se do školy akutní homeopatie. 



• Naučíme vás preventivně posilovat imunitní systém proti covidu a jiným virovým 
nemocem. 

• Naučíme vás léčit již vzniklé covidové nebo jiné virové onemocnění homeopatií tak, 
aby se nerozvinulo do vážnější patologie vyžadující hospitalizaci. 

Není to těžké, ani nijak zvlášť specifické. Postup je velmi podobný akutní homeopatické 
léčbě klasických chřipek nebo viróz. V homeopatii totiž není vůbec důležité, jak ten virus 
někdo pojmenoval, jestli jako „A“, nebo „B“, nebo jaká je to mutace, ale pouze jaké 
vyvolává symptomy. 
Post-COVID syndrom 
Homeopatie (spolu s bylinami a výživnou stravou) dokáže také velmi efektivně pomáhat 
lidem postižených post-COVID syndromem (extrémní únava, dlouhotrvající kašel, svalová 
slabost, zvýšená tělesná teplota, neschopnost se soustředit, výpadky paměti, změny nálad, 
někdy doprovázené depresí a dalšími duševními problémy, potíže se spánkem, bolesti hlavy 
a kloubů). 
                                                                                         

                                                                                                                 Těšíme se na vás 

                                                                                                             Aleš Sušický, Dip.Hom.          


